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Mineração Caraibas Ltda. autorização para funcionar como empresa de mineração. Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de. 1958
43.069 - Decreto de 22 de janeiro de 1958
Autoriza.
Porcelana Real S. A. a lavrar caulim e associados 'no
Município de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1958
,.....
43.070 - Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Patrus'
de Sousa a pesquisar cíaníta
e associados no município de
Gouveia, Esta.do de Minas Gerais. _ Publicado no D. a.
de 24 de janeiro de 1958 ....

64

43.068 62
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>13.071 - ' Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o

63

-

64

cidadão brasileiro José Rodrigues Pereira a pesquisar talco, caulim e associados no município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 24 de janeiro de 1958
;......
43.072 - Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Teófilo Badín a pesquisar coridon e associados no Município de Boa
Nova, Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de ·1958 .....-.......
43.073 - Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Concede à,
Yarama S. A. - Mineração,
Jndústría, Comércio e Impor-

6.
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tação autorização para funcionar como emprêsa de mine-

ração. ~ Publicado no D. O.

de 24 de janeiro de 1958 ....

67

43.074 - Decreto de 22 de janeiro de 1958
Autoriza

Oompanhia de Cimento Por-

TIO. Município de Uberaba, Es-

tado de Minas Gerais. - Pu~3.075'-

67

Decreto de 22 de ja-

neiro de 1958 -Autoriza o
cidadão brasileiro Sílvio onafik Abu Kamel a pesquisar

mica, quartzo e pedras coradas no município de Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
publicado no D. O. de 24
de -janeíro 'de 1958

-

~3. 076

68

-

Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o

cidadão brasileiro .Iuventíno
Lemos de Oliveira a pesquisar

água mineral no município de
Taubaté, Estado de S. Paulo.
- Publicado no D. a. de 24
de janeiro de 1958

63

43.077 - Decreto de 22 de janeiro de 1958 _ Autoriza o
cidadão brasileiro José Souza
Franco a pesquisar feldspato
e associados no município de
Andradaa, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.O,
de 24 de janeiro de 1958 ....

69

- Decreto de 22 de janeiro de 1958 Concede à
Mineração Canabravínha Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
Publicado no
D. a. de 24 de janeiro de
o. o ••• o o

0.0.

o ••

0

.....

0.0
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43.079 - Decreto de 22 de janeiro de 1953 - Concede à
Míneraçâo Serra das Almas
Ltda. autorrzacâo para runcíonar como emprêsa de mineração.
Publicado no
D. O. de 24 de Janeiro de
1958 . . ...

o o o o o o o. o o o ••• o. o..

43.080 ......... Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o ct,dadão brasileiro Eliseu Carlos
Pinto a pesquisar diamante,

o o o o o. o o • • • • o o •• o o o o o.

43.082 - Decreto de 22. de janeiro de 1958 Concede à
Mineração Paramirím Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração'. .:..- Publicado no D. O.
de 24 de janeiro de 1958 ....
43.083 -:- Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro José da Silva Marques a pesquisar minérios de manganês e associados no município de Pindobaçu, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1958

69
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Decreto de 22 de jáAutoriza a
emprêsa de mineração Inácio
Miranda & Oia. Ltda. a pes.qulaar água mineral no município de Custódia, Estado de
Pernambuco. - Publicado no
D. O. de 24 de janeiro de

43.084 -

neíro de 1958 -

1958 .

~3. 078

1958 .

1958 . .

43.081 - Decreto de 22 de janeiro' de 1958 - Concede à
Mineração Brumadínho Limitada autorização para funcional' como emprêsa de mineração. - Publicado no D.a ..
de 24 de janeiro de 1958 ....

tland Ponte Alta a pesquisar
argila, calcário e associados
blicado no D. O.' de 24 de janeiro de 1958 . . . . . . . . . . . . . .

rutilo e associados no município 'de Araguacema, Estado de Goiás. - Publicado no
D. O. de 24 de janeiro de

o o o o o o o o o o o. o o. o. o. o o..

43.085 - Decreto de 22 de janeiro de 1958 _. Concede à
Sociedade Mineração Comercial Limitada "Somícol" autorização pará funcionar como
emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1958 .. . .. .. .. . •.
43.086 - Decreto de 22 de" janeiro de 1958 - Autoriza a
emprêsa de mineração Aguas
Minerais Santa Cruz Limitada a pesquisar água mineral
no Distrito Federal. - Pu·blicado no D. O. de 24· de
janeiro de 1958
43.087 - Decreto "de 22" de -ja-.
neiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Ausonio
Dias Barbosa a pesquisar mica e associados no munící-

71

72

72

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Pág,s.

Pága.

pio de São João" Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1958 ".. . . . . . . . . . . . .
~3.088 Decreto de 22 de/janeiro de 1958 - Cria, no Ministério da Agricultura, a medalha. "Mérito D. João VI",
comemorativa de Sesquicentenário da Fundação do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e
dá outras providências.
Publicado no' D. a. de 24 de
janeiro de 1958 . . . . .. . . .. . •
~3. 089 Decreto, de 22 de janeiro de 1958"- Organiza, no
Ministério 'da Aeronáutica, o
1.0 Grupo de Transporte de
Tropa (L° G'IT). - Publicado no D.a. de 22 de janeiro
de 1958

Decreto de ,22 de janeiro de 1958, - Autoriza o
preenchimento de vagas na
Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda
da" Aeronáutica. _ Publicado
no D. a. de 22 de janeiro de

73

73

~4

-4:3.090 -

1958

.

- Decreto de 22 de janeiro .de 1958 Altera o
Decreto nv 30.955, de 7 de junho de 1952, que dispõe sôbre
funções consideradas de caráter ou interesse militar.
Publicado no D. a. de 24 de
janeiro de 1958

75

~3. 091

75

43.092 '- Decreto de 22 de janeiro de 1958 - Dispõe sôbre

o uso e a ocupação temporários de bens de emprêsaa de
navegação marítima e dá outras providências. - Publicadoê' no D. a. de 22 'de janeiro de 1958. - Retificado
no D. O. de 28 de janeiro de
1958 .

Decreto de 23 de janeiro de 1958 - Dá nova
redação ao art. 60 do Regulamento do Serviço de Saúde da
Aeronáutica. - Publicado no
D. a. de 25 de janeiro de
1958 .

Decreto' de 23 de janeiro de 1958 - -Autcríza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em

.âguas de São João, Estado de
Goiás.- Publicado no ii.o .
de 25 de janeiro de 1958 ...•
43.095 - Decreto de 23 de janeiro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para desapropriação, área no Município
de Ilhéus (BA), necessária aos
serviços do Ministério da Aeronáutica. Publicado no
D., O. de 25 de janeiro de 1958
43.096 - Decreto de 23 de janeiro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para desapropriação, terrenos que menciona em Pôrto Alegre (RS.),
necessários
31ê'S serviços do
Ministério da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 25 de
janeiro de 1958
43.097 - Decreto de 23 de Ianeíro de 1958 _ Declara de
utilidade pública, para desapropriação terrenos que menciona em Bagé (RS), neceseártos aos serviços -do Ministério da Aeronáutica.
.
Publicado no·D., O. de 25 de
janeiro de 1958
;...
43.098 - Decreto de 23 de janeiro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em
Alfenas, Estado de Minas Ge-rais. - Publicado no D. O.
de 25 de janeiro de 1958 ....

76

76

77

77

78

Decreto de 23 de janeiro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em
Macau, Estado do Rio Grande
do Norte. - Publicado no
.o., O. de 25 de janeiro de

43.099

..L-.-

1958 .

Decreto de 24 de janeiro de 1958 Transfere
funcâo da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista da Diretoria de
Engenharia, do Ministério da
Aeronáutica. - Publicado no
D. a. de 28 de janeiro de 1958
, 43.101 - Decreto de 24 de janeiro de 1958 - Dispõe sôbre
aproveitamento de pessoal do
Conselho Nacional do PetróIeo nos órgãos que especifica,
e dá outras providências.
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43.093 -

43,094 -
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Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1958
43.102 - Decreto de 25 de janeiro de 1958 - Dispõe sôbre

79

o pessoal a que se refere o
art. 15 da Lei nv 3.115, de 16
de março de 1957. - Publicado no D. O. de 25 de' ja-

neiro de 1958
43.103 - Decreto de 28 de janeíro de 1958 - Transforma
o 3 Q RA 75 MON em RO 105

95

D. O. de 29 de janeiro de 1958

99

Motorizado. -

Publicado no

43.104 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Abre; pelo Ministério da Viação 'e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 100.000,00, para o fim que

menciona.

Publicado no

O. de 30 de janeiro de
1958 .

D.

43.105 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Abre, ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral Tribunal Regional
Eleitoral. do Estado- do Espírito Santo; o crédito especial
de Cr$ 175.000,00 para o fim
que especifica. - Publicado
no D. O. de 30 de janeiro de
1958 .
43.106 - Decreto de 28 de ja-'
heíro de 1958 - Aprova a reforma dos estatutos sociais'
do Banco . da Prefeitura do
Distrito Federal S. A. - Publicado no D. O. de 2 de abril
de 1958
43.107 - Decreto de -28 de janeiro de 1958 --'- Autoriza o
Serviço do
Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, no Município da Concórdia, Estado
de Santa Catarina. ---.,... Publicedo no D. a. de 30 de janeíro de 1958
Decreto de 28 de janeiro de 1958 Autoriza
estrangeira a
adquirir, em
transferência de aforamento,
a fração ideal do domínio útil
do terreno de _'marinha que
menciona, no Distrito Federal.
- Publicado no D. a. de 30
de janeiro de 1958 .... ~_ ... "

99

99

100

100

43.108 -

100

43.109 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Abre ao Ministério das Relações Exteríores o crédito especial de Cr$
atender
'13.000.000,00 para
às despesas decorrentes da visita ao Brasil do Presidente da
República Portuguêsa , - Publícado no D. O. de 30 de jeneíro de 1958
43.110 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza es.trangeíros a adquirirem, em
transferência de aforamento,
a fração tríeal do domínio útil
do terreno de marinha que
menciona, no Distrito Federal.
- Publicado no D. a. de 30
de janeiro de 1958
_.
43.111 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza estrangeira a adquirir, em transferência de aforamento, a.rração
ideal do domínio útil
do terreno de marinha que
menciona, no Distrito Federal,
- Publicado no D. a. de 30
de janeiro de 1958

101

101

101

43.112 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza 80brata S. A. Indústria e Comércio a comprar pedras preciosas. - Publicado no D.a.
de 30 de janeiro de 1958 ....

102

43.113 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza José
Raimundo da Paixão a comprar pedras preciosas. ._ Pu ~
blicado no D. O. de 30 de
janeiro de 1958'

to2

43.114 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza José
Aprígio dos Santos,. a comprar pedras preciosas. - Publicado no D.- O. de 30 de janeiro de 1858

102

43.115 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza J.
Bandeira & Cia. L tda. a comprar pedras preciosas. - Publicado no D. a. de 30 .de
janeiro de 1958

102

43.116 - Decreto
neiro de 1958 letoria Federal.
no D. O. de 30
1958 :

102

de 28 de jaExtingue Co---.,... Publicado
de janeiro de
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43.117 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Declara de
utilidade pública uma faixa
de terra destinada à passagem da linha de transmissão
de 132 kV
da Companhia
Hidrelétrica do Rio pardo,
entre a Usina de Limoeiro e
a cidade de São João da Boa
Vista, no Estado de S. Paulo
- Publicado no D. O. de 30
de janeiro de 1958

103

43.118 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Outorga à
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica da cachoeira do Areal, existente no curso
d'água denominado Bananal,
distrito de Santa Rita de Jacutinga, município do mesmo
nome, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 30 de janeiro de 1958 .....

107

~3 .119

- Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza a
Companhia Prada de Eletricidade a ampliar a usina Diesel-elétrica Santana, na sede
do Município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.
Publicado no D. O.' de 30 de
janeiro de 1958

1958

108

43.120 -Decreto de 28 'de janeiro de 1958 - Declara de

utilidade pública a faixa de
terra destinada à passagem da
linha de transmissão da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, de 13.-8kV, a operar
futuramente em 66 kV, de
pesqueira a Arcoverde, no Estado dePemambuoov
Publicado no D.a. .de 30 de janeiro de 1958. - Retificado no
D. O. de 3 de março de 1958

108

.

.

o. o. o o o o . . . . o. o • • • • o'
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43.126 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Declara públicas, de uso comum, do domínio do Estadoo de São
Paulo, as águas do Rio "Cachoeira ou Oachoelrínha" ........
Publicado no D. O. de 30 de
janeiro de 1958
Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza o
Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de
Sã'o Paulo a .construir duas
linhas de transmissão: uma,
entre as cidades de Votuporanga e Cosmorama, e a outra entre Votuporanga e Planalto, ambas naquele Esta-

43.127 -

111

.

112

43.125 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza a
Companhia de Carris, Luz e
Fôrça do Rio de Janeiro Limitada a construir uma linha de transmissão entre as:
subestações do Jardim Botânico e a futura
subestação
de Carlos Góis, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O.
de 30 de janeiro de
1958

L,

43.121 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 Transfere
para a "Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A." CCEMIG)
os direitos e obrigações decorrentes da autorização dada ao
Estado de Minas Gerais pelo
Decreto nv 31. 938, .de 18 de
dezembro de 1952. - Publicado no D. O. de 30 de janeiro de 1958. -Retiflcado no
D. O. de 3 de março de 1958

Págs.
43.122 - Decreto de 28 de janeiro -de 1958 - Autoriza a
Prefeitura Municipal de Iblraçu a ampliar suas instalações
termelétricas. - Publicado na
D. O. de 30 de janeiro de 1958 111
43.123 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Autoriza a
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira a construir uma
linha de transmissão ligando
sua usina siderúrgica de Monlevade à subestação de Itabira, da Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce,
no Estado de Minas Gerais.
~ Publicado no D. a. de 30
de janeiro de 1958
112
43.124 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 ,- Dá nova redação ao art. 11' do Decreto
UI' 38.500, de 31 de dezembro
de 1955, que autorizou a Companhia Fôrça e Luz de Minas
Gerais a construir uma linha
'de transmissão, . e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 30 de janeiro de

113

113
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do. - Publicado no D. O. de
30 de janeiro de 1958
43.128 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Dá nova. redação ao art. 1Q do Decrete
n' 39.993, de 13 de setembro
de 1956, que autoriza a COm"·
panhía Nacional de Energia
Elétrica a construir uma linha
de transmissão . ...:... Publicado
no D. O .. de 30 de janeiro de
1958 .

114

114

43.129 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Declara públicas, de uso comum, do do-

mínio do Estado do Paraná,
as águas do rio "Bacacher!",
- Publicado no D. O. de 30
de janeiro de 1958
43. 130 - Decreto de 28 de janeiro de 1958 - Declara públicas, de uso comum, do domínio do Estado de S. Paulo,
as águas

do

115

Rio Bíchoró,

Aguapeú e Aguapeú, respectivamente TI'JS seus trechos superior, médio e inferior. Publicado no D,O. de 30 de
janeiro de 1958
'.. ;..
43.131 - Decreto de 28 de ja.neíro de 1958 - Modifica o
art. 19 do Decreto nv 35.908,
de 27 de julho de 1954. _ Publicado no D. O. de 30 de
janeiro de 1958
43.132 - Decreto de ~28 de janeíro de 1958
Autoriza
"Centrais
Elétricas de Mi-nas Gerais S. A." a construir
uma linha de transmissão entre a subestação de Nova Lima e o distrito de Barreiro,
no município de Belo Hortzonte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 30 de janeiro de 1958 "
43: 133 - Decreto de 29 de janeiro de 1958 - Outorga à
Prefeitura Municipal de Orobó,
Estado de' Pernambuco,
concessão
para
distribuir
energia elétrica. - Publicado
no D. O. de 31 de janeiro de
1958 .
43.134 - Decreto de 29 de janeiro de 1958 - Extingue a
3" Bateria de Artilharia de
Costa e dá outras provídên-

115

115

elas. - Publicado no D. O.
de 29 de janeiro de 1958 ....

117

43.135 - Decreto de 31 de janeiro de 1958 - Transfere sem
aumento de despesa
função, da Tabela única de Extranumerário mensalista do
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, para
idêntica tabela do Ministério
da Fazenda. - Publicado no
D. O. de 31 de janeiro de
1958.

117

43.136 - Decreto de 31 de janeiro de 1958 - Abre, ao Ministério, da Guerra, o crédito
especial de Orâ 17.242.933,60
para ocorrer a despesa que específica. Publicado
no
D. O. de 4 de fevereiro de
1958 .
43.137 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Declara' de
utilidade pública, para efeito
de desapropriação, os imóveis
que menciona, situados no
Distrito Federal. - Publicado
no D. O. de 5 de fevereiro
de 1958
43.138 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e Atuariais "Coração de Jesus". Publicado no D.· O. de. 8 de
Lvereíro. de 1958
43.139 - Decreto de 3 de revereirode 1958 - Altera; o nome da Faculdade Municipal
de Ciências Econômicas de
Santo André. - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento

116

116

43.140 - Decreto de'3 de fevereiro de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola de Enfermagem anexa à
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
- Publicado no 1J. O. de 6
de fevereiro de 1958
43.141 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Retifica o Decretavnv 41.781, de 4 de julho de 1957. Ainda não

117

1l~

118

118

119
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foi publicado no Diário Oficial por falta, de pagamento
34.142 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de Bacharelado da Faculdade de.Direíto de Natal. - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial por falta de. pagamento
43.143 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede au-.
torízacáo para o funcionamento dos cursos de Geografia,
História, Letras Neo-Latínas e
Letras Anglo-germânicas da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. Publicado no D. O, de 11 de
fevereiro de 1958
,.
43.144 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Aprova o
Regulamento, com as especifícaçôes e tabelas, para a
classificação e fiscalização da
exportação de frutas cítricas
destinadas aos mercados externos, tendo em vista a sua
padronização. - Publicado no
D. O. de 6 de fevereiro de
1958. - Reproduzido no D,O.
de 7 de fevereiro de 1958 ..
43.145 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Lourival de
Azevedo Costa a
pesquisar
quartzo no município de Araguatins, Estado de Goiás. Publicado no D. O. de 5 de
fevereiro de 1958 ..... " .. ,.
43.-146 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 Autoriza
o cidadão brasileiro Fernando
Ferr eira Reis a pesquisar diamantes e associados no munícípío de Diamantina, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 5 de fevereiro
de 1958
,.......
43.147 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro
Armando
Angelírrí a pesquisar calcário, dolomita e associados no
município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 5
de fevereiro de 1958 ... " ... -.

43.148 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
118
cidadão brasileiro José BEmto Junqueira de Andrade a
pesquisar quartzo no município de Baependi, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no b. O. de 5 de fevereiro
de 1958 ..... ,.,.............
118
. 43.149 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Santa Rosa Limitada autorízaçãc para runcíoDar como emprêsa de mineração, Publicado no D.
O. de 5 de fevereiro de 1958
43,150 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede à
Promotora de Mineração Li119
mitada autorização para funcionar como emprêsa de mineraçâo . - Publicado do D.
O, de 5 de fevereiro de 1958
43.151 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Salgema Limitada
autorização para funcionar
como emprêsa de míneração .
- Publicado no D, O. de 5
de fevereiro de 1958
43.152
_ Decreto de 3 de fe119
vereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Pedro Junqueira Filha
a pesquisar
quartzito no município de Luminárias,
Estado de Minas
Gerais .. - Publicado no D.
O. de 5 de fevereiro de 1958
43.153
- Decreto de 3 de fe133
vereiro de 1958 - Autoriza a
Mineração de Ouro de Jacobina Ltda. a pesquisar minério de ouro
associados no
jmumcípio de Jacobina, Estado da Bahia. - Publicado
no·D, O. de 5 de fevereiro de
1958 . .
_..
43.154 ....:.... Decreto de 3 de re133
verelro de 1958 Autoriza
União Indústria e Comércio
Sociedade Anônima a pesquisar conchas calcárias na Lagoa de Araruama, Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado.
no D. 0, de 5 de fevereiro
de 1958
43.155 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
134
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135

135

135

136

e
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Págs,
cidadão
brasileiro' Mozart
Eretas a pesquisar minério de

manganês e associados no municípío de Itabu-íto, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 5 de fevereiro de
1958 . . ,

.

137

43.156 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Secador Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 5 de
fevereiro de 1958
:
.

138

43.157 - ' Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Rim-

sa a pesquisar ardósia e associados no Município de
Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul. - Publicado no
D. 0, de 5 de fevereiro de
1958

43.158 - Decreto de 3 de fevereíro de 1958 - Autoriza a
Companhia Paulista de Mineração a lavrar argila e associados, no
Município de
Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 5 de fevereiro de
1958 '. . ,
, ....•
43,159 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Teófilo Badm a pesquisar minérios de
cobre e associados no municpío .de Martins,
Estado do
Rio Grande do Norte. - Publicado no D, O, de 5 de fevereiro de 1958
, .
43,160 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza a
Sociedade Extrativa Santa Fé
Limitada a pesquisar argila e
associados no município de
'I'remembé, Estado de Sâo
Paulo. - Publicado no D.O.
de 5 de fevereiro de 1958 .. '

138

138

139

140

43.161 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza a
Sociedade de Mineração Ce-

rarrúte Limitada a lavrar
caulim e associados no município e Estado de S. Paulo.
- Publicado no D. O. de 5 de
fevereírc de 1958
.

140

Pâgs.
43.16:d - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Benedito
Moreira Curímbaba a pesquisar bauxita, argila' rematária e associados no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. a. de 5 de fe-,
vereíro de 1958
141
43.163 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Agenor Leme dos Santos a pesquisar
calcário no município de Salto do Pírapora, -EstacJ.D de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 5 de fevereiro de 1958 ...
142
43.161 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Sahnada Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de míneracão . Publicado no D. a. de 5 de
fevereiro de 1958 ..... ,...
142
43.165 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão
Benedito
Moren-a
Ourlmbaba a pesquisar bauxita, argila refratária e associados, no município de PoÇ0S de Oaldaa, Estado de Minas Gerais. _ Publicado no
D. O. de 5 de, fevercíro de
1958 . . ... , ..... ,., ... ,.,....
43.166 - Decreto de 3 de fevereiro de HJ58 ' - Autoriza o
cidadão brasileiro Waldemar
Pereira Duarte
a pesquisar
agalmatolíto e associados no
município de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 5 de
fevereiro de 1958 ... , ..... ,..
43.167 - Decreto de 3 de fevereíro de 1958 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Geraldo
Dirceu Oliveira a pesquisar
diamante, carbonado, minério
de ouro e associados no município de Andaraf Estado da
Bahia. - Publicado no D.a.
de 5 de fevereiro de 1958 ...
43.168 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Declar-a.. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno

142
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Pága.

Págs.
micas e Comerciais de San-

situada. no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.
__ Publicado no D. O.' de 5
de fevereiro de 1958

144

43.169 - Decreto de 3 de fevereiro de 1958 - Retifica o
Decreto nv 42.4093, de 23 de
outubro de 1957. - Publicado no D. O. de 5 de fevereiro de 1958

145

tos. - Publicado no D. O.
de 4 de fevereiro de 1958

Decreto de 4 de revereírc de 1958 - Aprova o
Regimento da Divisão de
Educação Extra Escolar do
Departamento Nacional de
Educação, do Ministério da
Educação e Cultura. _ Publicado no D. O. de 7 de fevereiro de 1958

145

43.171 - Decreto de 4 de fevereiro de 1958 Concede
subvenção a entidades desportivas. - Publicado no D. O.
de 7 de fevereiro de 1953 ...

148

43.170 -

4:3.172 -

vereiro

Decreto de 4 de fede 1958 Concede

152

43.173 ...,...... Decreto de 4 de fevereíro de 1958 - Substitui
a Tabela e a relação nominal
a que se referem o artdgo
1Q e seus parágrafos do Decreto nv 40.077, de 8 de outubro de 1956, e dá outras providências.
Publicado noD. O. de 7 de fevereiro de
1958 .
152
43.174 - Decreto de 4 de fevereiro de 1958 Instituí'
Grupo de Trabalho do Deuartamento Nacional de Endemias Rurais, do Ministério
da Saúde, para. erradicação
da malária no País. - Publicado no D. O. de 4 de fevereiro de 1958

43.175 - Decreto de 4 de fevereiro de 1958 Cassa o
reconhecimento e proibe o
funcionamento do curso de
ciências econômicas da Faculdadede Ciências Econô-

156

43.177 - Decreto de 5 de fevereiro de 1958 _ Institui a
Campanha Nacional de Educação P'íslca , - Publicado no
D. O. de 7 de fevereiro de
1958 . ..

158

43.178 - Decreto de 5 de fevereiro de 1958 - Institui a
Campanha de Defesa do FoI...;
crere" Brasileiro. - Publicado
no D. O. de 7 de fevereiro
de 1958

159

Decreto de 5 de revereíro de 1958 - Transfere
função de Tabela Numérica
Especial de Extranumerário
Mensalista de repartição do
Ministério da Aeronáutica, que
menciona.
Publicado no
D. O . de 5 de fevereiro, de
1953 .

159

43.179 -

reconhecímen to aos cursos de
Letras Anglo-Germânícas .e
de Didática da Faculdade de
Filosofia, CIências e Letras do
Sagrado Coração de Jesus.
- Publicado no D. O. de 8
de fevereiro de 1958

156

43.176 - Decreto de 4 de fevereiro de 1958 - Dispõe sôbre a realização de Cursos de
Administração Geral no D.
A. S. P., em regime de acôrdo com o Ministério de Educação e CultUra. - Publicado
no D. O. de 4 de fevereiro de
1958 .

155

43.180 - Decreto de 5 de fevereiro de 1958 - Transfere
funções das Tabelas Numéricas Especíaís de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Aeronáutica, que menciona. - Publicado no D. O.
de 7 de fevereiro de 1958 ..
43.181 - Decreto d-e 5 de fevereiro de 1953 Abre ao
Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de
Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros), destinado
a atender as despesas corri a
construção da ponte sôbre o
Rio Grande. - Publicado no
D. O. de 5 de fevereiro de
1958 . ,
,...
Decreto de 5 de fevereiro de 1958 - Abre ao
Po~~r Judiciário Supremo
Tribunal Federal o crédito especial de Cr$ 93.000,00
(noventa e três mil cruzei-

43.182 -

160

160
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Pága.
TOS)

para o fim que especi-

fica. Publicado no D.Q.
de 7 de fevereiro de 1958 ..

160

43.183 - Decreto de 5 de fevereiro de 1958 _ Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 764'.912,50, para o fim que

menciona.

da

161

43.184 - Decreto de 6 de fevereiro de 1958 Abre ao
Ministério da Saúde o crédito especial de Cr$, 1.500.000,00,

para atender ao pagamento
de auxílio concedido ao Hos-

161

43.185 - Decreto de 6 de fevereiro de 1958 Altera o
Decreto nv 29.155, de 17 de
janeiro de 1951, modificado
pelo Decreto nv 40~630, de 27
de dezembro de 1956 e di

outras providências. - Pu~
blicado no D. O. de 7 de fevereiro de 1958

Decreto de 6 de fevereiro de 1958 ......,... Regulamenta. a concessão da gratificação prevista no art. 145,
item VI, da Lei nv 1.711, de
28 de outubro de 1952, aos
servidores que exercem cargos
ou funções relacíonadoa com
exercício da medicina, no Serviço Público Federal. - Publicado no D. O. de 7 de fevereiro de 1958
43.187 - Decreto de 10 de fevereiro de 1958 - Declara de
utilidade pública os imóveis
e benfeitorias situados na
área de terra necessária à
construção da barragem e do
reservatório do aproveitamente da corredeira de Furnas, no rio Grande, cuja
concessão foi outorgada à
Central Elétrica de Furnas
S. A. pelo Decreto nv 41.899,
de 26 de julho de 1957. - Publicado no D. O. de 12 de
fevereiro de 1958

do

1958 .

D.

pital do Pronto SOC(ll'rO da
Cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. - Publicado no D. O. de 7 de fevereiro
de 1958

Lei doe Promoções

Exército).
Publicado no
D. O. de 10 de fevereiro de

Publicado no

O. de 7 de fevereiro de
1958 . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Págs,

Decreto de 10 de fevereiro de 1958 - Modifica
a redação de artigos do Regulamentc aprovado pelo Decreto nv 39.344, de 11 de junho de 1956 (Regulamento

43.188 -

161

166

Decreto de 12 de revereiro de 1958 - Declara de
utilidade pública as áreas de
terra e as benfeitorias, paiaceso nelas existentes, necessárias a construção do reservatórío de acumulação da usina Salto Grande, no rio Paranapanema, Estado de São
Paulo, e autoriza a Usinas
Elétricas do Paranapanema
S. A. a promover a desapropriacão. - Publicado no D.
O. de 13 de fevereiro de 1958
43.190 ......,... Decreto de 12 de fevereiro de 1958 - Designa as
funções privativas de oficialgeneral em tempo de paz. -.,...
Publicado no D. O. de 19 de
fevereiro de 1958
43.191 - Decreto de 12 de fevereiro de 1958 - Altera a redação dos arts. 1 alínea d
e ,69 '0.0 Decreto nv 41.490, de
14 de maio de 1957, que instituiu a Comissão Organiza0.01'8, da 'I'ritícultura Nacional.
- Publicado no D. O. de 12
de fevereiro de 1958
43.192 - Decreto de 13 de fevereíro de 1958 - Revoga os
Decretos ns. 17.738, de 2 de
fevereiro de 1945, e 19.857, de
23 de outubro de 1945, que
aprovaram respectivamente, a
1'1- e a 2n Partes do R/70. Publicado no D. O. de 13 de
fevereiro' de 1958
43.193 - Decreto de 14 de fevereiro de 1958 - Autoriza a
execução de obras de emergência no Estado da Paraiba, em região assolada palas
43.189 -

167

170

Q,

43.186 -

164

sêcas , -

166

173

173

Publicado no D. O.

de 14 de fevereiro de 1958.
- Retificado no D .. O. de 15
de fevereiro de 1958
43.194 --Decreto de 19 de fevereiro de 1958 -r- Dispõe sô-

173

XIX

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Págs ,
bre a reorganização do Conselho Superior de Tarifa e
dá outras providências. - Pubhcado no D, O. de 19 de
fevereiro de 1958
Decreto de 20 de fe~
vereíro de 1958 - Permite o
uso nos uniformes militares
da condecoração da "Ordem
do Mérito Jurídico Militar".
_ Publicado no D. O. de 21
de fevereiro de 1958

17-1:

43.195. -

43.196 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Marinha a aceítal' doação de imóvel em Caravelas, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 21 de
fevereiro de 1958
43.197 - Decreto de 21 de f.evereíro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Marinha a aceitar doação de imóvel em Uruguaíana, Estado do Rio Gran'de do Sul. - Publicado no
D. O. de 21 de fevereiro de
1958
43.198 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Altera o
Regulamento para a Escola
de Marinha Mercante do Rio
de Janeiro. - Publicado no
D. O. de 21 de fevereiro de
1958 .
43.199 - Decreto de 21 de reverei/o de 1958 - Aprova os
atos constitutivos da Usina
Termoelétrica
de
Figueira
S. A. - UTELFA. - Publicado no D. Q. de 21 de fevereiro de 1958
43.200 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Dispõe sôbre funções de extranumerário-mensalista .para o enquadramento de pessoal da Superintendência, e Emprêsas
Incorporadas .ao Patrímônto
Nacional, por fôrça do art. 1"
da. Lei n« 2.904, de 8 de outubro de 1956, comb. com o
art. 6", § 2" da Lei número 2.193, de 9 de março de
1954, e dá outras providências.
- Publicado no D., O.' de 25
de fevereiro de 1958
43.201 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Autoriza os

176

176

177

177

178

178

Págs.
empregados da Companhia
Brasileira de Estireno, a trabalharem aQS domingos,
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento
,.. ......... .. .
43.202 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Aprova alterações introduzidas nos Estatu tos da Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres "Lloyd Sul Américano". - Publicado no D. O.
de 6 de março de 1958
43.203 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 Aprova
alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento
do capital social da "Brasil"
Companhia de Seguros Gerais. - Publicado no D. O.
de 8 de março de 1958
43. 204 ~ Decreto de 21 de fevereírc de 1958 Aprova
alterações introduzidas nos Estatutos da Sociedade Anônima
de Seguros Gerais "Lloyd Industríal Sul Americano". -Publicado no D., O .. de 6 de
março de 1958
43.205 - Decreto de 21 de fevereiro . de 1958 Declara
de utilidade pública a "Associação Comercial
de Duque de Caxias", com sede em
Duque de Caxias, Estado do
Rio de- Janeiro. - Publicado no D. Q. de 22 de março de 1958
-.......
43.206 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958- Declara de
utilidade pública. para ef-eito
de desapropriação, o imóvel
do Senhor Vicente de Paula
Carneiro, situado em Januária, no Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O.
de 25 de fevereiro de 1958 ...
43.207 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Retifica o Decreto nv 40.543, de 11 de dezembro de 1956. - Publicado
no D .. O " de 25 de fevereiro
de 1958

43.208 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 ~ Concede, à
Mineração Agua Preta Ltda.,
autorização para funcionar co-

183

183

184

184

184

185

185
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Págs.

Págs.
mo emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 25 de
fevereiro de HJ58
.

185

43.209 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 ----, Autoriza
a emprêsa de mineração Ba-

tista & Menezes Ltda. a
lavrar calcário e associados
110 Município de

Ma tozinhos,

Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O.
de fevereiro de 1958
43.210 -

de

25
.

186

Decreto de 21 de fe-

vereíro de

1958 ----, Cancela

o Decreto nv 40.757, de 15
de janeiro de 1957 - Publicado no D. o .. de 25 de te-

vereirode 1958

.

186

43.211 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Concede a
Silva, Areal Mármores e Granitos S. A. autorização para
funcionar como emprêsa de

mineração.

-

Publicado no

D. O. de 25 de fevereiro de

1958

187

43.212 - Decre-to de 21 de fevereiro de 1958 Autoriza
o cidadão brasileiro Geraldo
Olívé Leite a pesquisar água
mineral no município de Pelotas, Estado do Rio Grande

do Sul. -

Publicado no Ir.O,

de 25 de fevereiro

de

1958

187

43.213- Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Hannaco
Ltda.

autorização

para

funcionar

como emprêsa de mineração.

-

Publicado no D. O. de 25

de fevereiro de 1958 .. ' .. '.....

43.214 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro João .racob
Oheib a pesquisar dolomtta,
minério de ferro e associados, no mumcípío de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 25 de fevereiro de 1958 '"
43.215 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 Concede
à Mineração Aracazeiro Limi-

188

189

43.217 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Barreiros Ltda.,
autorização para funcionar
como smprêsa de mineração.
- Publicado no D. O. de 25
de fevereiro de 1958

139

43.218 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro
charrvr
Ferreira a pesquisar minério
de ferro e associados no município de Belo Horizonte, Estado 68 Minas Gerais, - Publicado no D. O. de 25 de fevereiro de 1958

I!!g

43.219 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Torna sem
erertõ transferência de Iun-

cão nas

Tabelas Numéricas

Especiais de Extranumerários'
Mensalistas do Ministério da
Agricultura, constante do Decreto nv 40.314, de '"I de novembro de 1956 e dá outras
provídênctas . - Publicado no
.. D. a. de 25 de fevereiro de
1958
........ ......

190

43.220 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Aprova as
especificações para classificacão e fiscalização da exportação da fibra de rami.
Publicado no D. a. de 25 de
fevereiro de 1958

190

43.221
Decreto de 21 de
fevereiro de 1958
Auto
riza o cidadão brasileiro Fe-

Iísberto de Sousa a pesquisar
minério de manganês '2 associados nos Municípios de IÚDa
e Muniz Freire. Estado do Espirita Santo.
Publicado
no Ir.C, de 25 de fevereiro

188

de 1958
43.222 -

tada autcrizacão para .Iunclon ar como emprêsa de mineração. - Publicado no D.O ..
de 25 de fevereiro de 1958 ....

1:3.216 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 - Concede à
Mineração Angelim Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 25 de
fevereiro de 1958

188

Decreto de 21 de fevereiro de 1958 Transfere.
sem aumento de despesa funções de Tabelas Numéricas
Especiais de jgxtranumerártosMensalistas, de- repartições do
Ministério da Agricultura, que

194
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Págs.
menciona. Publicado no
D. a de 25 de fevereiro de
1958
'.' . .
195
43.223 - Decreto de 21 de fevereiro de 1958 Concede
autorização à Companhia SUzano de Papel, com sede no
Município de Suzana. Oomar;
ca de Mogt das Cruzes. F...stado
de São Paulo. para funcionar
aos domingos '8 nos feriados
civis oU religiosos. Ainda
não foi publicado no D. O. per
falta de pagamento
195
43. 224 ~ Decreto de 22 de fevereiro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Carlos Luta
Nunes a pesquisar conchas calcárias e areia quartzosa no
Distrito Federalv
Publicado
no D.a. de 26 de fevereiro
1958
195
43.225' - Decreto de 22 de fevereiro de 1953 - Autoriza a
Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul - Oruzul a pesquisar quartzo, minério de
ouro e associados no Município de Oongonhas, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D. a. de 26 de fevereiro
de 1958
196
Decreto de 22 de
43.226
fevereiro de 1958
Cancela '8, autorização concedida
a SINOBRA
Sociedade
Agro-Industrial do Norte Brasileiro Ltda pelo Decrete número 40.355. de 19 de novembro de 1956.
Publicado
no D.a. de 26 de fevereiro
de 1958
197
v--.

43.227 - Decreto de 22 de revereíro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Ribeiro do Valle a lavrar argila
no Mumcipío de São Simão.
Estado de São Paulo. ~ Publicado no D.a. de 26 de fevereiro de 1958 ..... ;........
Decreto de 22 de
43.228
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cídadâo brasileiro José- Procópio de Resende a pesquisar
minério de ferro e associados
no Municipio de Mateus Leme,
Estado de Minas Gerais. Publicado TIo D. a. de 26 de
fevereiro de 1958

197

198

XXI

Pâgs.
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Concede
à Mineração São Francisco do
Glória S.A. autorização para
funcionar Como emprêsa de
mineração. _ Publicado no
D. a.
de 2-6 de fevereiro
de 1958
198
43.230
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 .- Autoriza
o cidadão brasileiro Franz
Strauss a lavrar caulím no
Município de Magé, Estado do
Rio de Janeiro. ~ Publicado
no D. a . de 26 de fevereiro
de 1958
199
43.231
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Retifica
o Decreto n,» 42.454, de 14 de
outubro de 1957. _ Publicado
no D.a. de 25 de fevereiro
de 1958
199
43.232
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Antônio
Raphael Andery a 'pesquisar
f.eldspatoe associados no Município de Bananal. Estado
de São Paulo. Publicado
no D.a. de 26 de fevereiro
de 1958
20~
43.233
Decreto de 22 ode
fevereiro de 1958 - Autoriza.
o cidadão brasileiro Lauro Alvares a pesquisar calcária no
Município de Encruzilhada do
Sul. Estado do Ri'O Grande
do Sul. - Publicado no D. a.
de 26 de fevereiro de 1958 ..'.
200
Decreto de 22 de
43.234
fevereiro de 1958. - Autoriza
e. Ieominas p. A., Empresa de
Mineração a pesquisar minérios de ferro, de manganês,
dolomrta, mármore e assocía.,
dos, no Munícípío de Santa
Bárbara, Estado de Manas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 26 de Ievereíro de 1958 ...
~Gl
43.235
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
Industrial Extrativa Ar-atuama S.A. a pesquisar conchas
calcárias no Município de
Cabo Frio, Estado da Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 26 de fevereiro de 1958 ...
201
43.236
Decreto- de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza

43.229
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Págs.
o cidadão brasileiro Antônio
Pacifico Homem Júnior a
pesquisar- ealcáa'Io dolomítdco,

manganês

e

associados

no

Município de Itabirito, Estado
de Minas Geraía. - Publicado
no D. O. de 26 de fevereiro
de 1958
;.....

202

43.237
Decreto de 22 de
fevereiro de ·1958 Retífica

o art. 1.° do Decreto número '42.578< de 7 de novembro
de

1957.
de
de 1958

D.a.

26

Publicado no
de fevereiro
202

43.238 _ Decreto de 22 de
reverei-o de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Name Ca-

Iux a pesquisar cassiterita e
associados no Município de

Paramirlm, Estado da Bahia.
Publicado no 'D.a. de 26
de fevereiro de 1958
~3.239
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Bento
Gomes de Aguiar a pesquisar
água mineral, no Mumcipio
de Guaçuí, Estado do Espírtto
Santo. - Publicado no D.a.
de 26 de fevereiro de 1958 ...
_

203

203
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão 'brasileiro Paul J 0hann Carl Emil Adolf Bremer,
a lavrar minério de ferro no
Território Federal 'do Amapá.
--'- publicado no D. a. de 26
de fevereiro de 1958.
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43.241 Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Jacob AIgayer a pesquisar água mineral no Munícípío de Camélia
Procópio, Estado do Par-aná..
_ Publicado no D. a. de 26
de 'fevereiro de 1958
205
43.242
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 _ Autoriza
o cidadão brasileiro Ferdman;
do Matarazzc a lavrar calcá-"
rio, dolormta e associados no
Município de Sói-ocaba, Estado de São Paulo. - Publtcada no 'D.a. de 26 de tevereíro de 1958
,.
2D5
~. 243 --'- Decreto de
22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Irmeu Fe-

43.24"0

Págs.
Iísberto a lavrar minério de
manganês e associados no Municípío de Guaçuí, Estado do
Espírrto Santo. Publicado
no D.a. de 26 de fevereiro
de 1958
43.244
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Pedro Vaz
da Silva a 'Pesquisar mínérío
de manganês e associados no
Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O~ de 26 de fevereiro de 1958 .... . . . . . . . . .
43.245
Decreto de 22 de
fevereiro de 1-958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Paulo
Costa, a pesquisar minério de
ferro. manganês e. associados,
no Munícípío de Caldas, Estado de Minas Gerais. - Pubücado no D. O. de 2,6 de tevercrro de 1953
43.246
Decreto de 22 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Lupícíno
Antônio de Araújo a pesquisar
diamantes e associados no
Município de Itumbíara, Estado de Goiás. Publicado
no D. a. de 26 de fevereiro
de 1958
43.247
Decreto de 24 de
fevereiro dê 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Paulo
Costa a pesquisar argila e
e associados no Munícípío de
Caldas, no Estado de Minas
Gerais. _ Publicado no D. a .
de 27 de fevereiro de 1958 ...
43.248
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
São J()ão del Rei Indústria deMinérios Ltda.. a pesquisar
minério de ouro, calcário,
'areia quartzosa, acres e associados no Munícípío de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais. ~ Publicado no
D.a. de 27 de fevereiro
de 1958 ..... :................
Decreto de 24 de
43.249
fevereiro doe 1958 - Autoriza
o cidadão brasíleíro " Name
Calux a [pesquisar cassiterita e
associados no Município de
Paramn-ím, Estado da Bahia.
Publicado no D.a. de 27
de fevereiro de 1958
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Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Carlos
Luiz Nunes a pesquisar conchas calcárias e areia quartzosa no Distrito Federal. Publicado 'no D. O. de 27 de
fevereiro de 1953 ..... ,......

43.250

Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro TheotoDia Baptista -de Freitas a lavrar calcário no Munícípto de
Matozinhos, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no 'D.O.
de 27 doe fevereiro de 1958 ...

43.251

210

-

Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza Q
cidadão brasileiro José Marcelino de Olíveíra a' lavrar
caulím e associados no Município de Parelhas, Estado do
Rio Grande do Norte. - Publicado no D.a. de 27 de fevereiro de 1958 ..........•...

43,252

211

211

43.253 -- Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Dá nova
redação ao art. 172 do Regula-

Decreto de 24 de
fevereiro de 1958- - Altera o
Regulamento de Uniformes do
Pessoal do Exército. - Publicado no D. a. de 27 de fevereiro de 1958 .,....

43,254

212

-

21:3

Decreto de 24 de
fevereiro de 1953 - Validade
da Carteira de Identidade expedida pelo Serviço de Identâncaçâo do Exército, Corno
prova de quitação com o Serviço Militar.
Publicado
no D.a. de 27 de fevereíro

43.255

de 1958

:...............

Decreto doe 24 de
fevereiro de 1958 Méritos
decorrentes do Decreto número 41:282, de 9 de abril de
1957.
Publicado no ti.o:
de 27 de fevereiro de 1958 ...

43.256

218
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43.251 Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 _. Introduz

formes para Os Colégios Mlhteres, .aprovado pelo Decreto
TI.o 1.539, de 3(} de março de
1937. Publicado no D. O.
de 27 d-e fevereiro de 1958 .. '
43, 258 Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 Transfere, sem aumento de dea,
pesa, função da Tabela úni-

218

ca, de Extranumerárto-rnensa-

-

mento de Continências, Honras e Sinais de Respeito das
Fôrças Armadas .aprovado pelo
Decreto TI.O 8.736, de In de
fevereiro de' 1942. Pubh.,
cado no D. a. de 27 de tevereíro de 195&

Pága.

modifíceçôes no Plano de Uni-

.,-
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lista - Parte Suplementar do Ministério da Fazenda,
[para o Mímstéxío do Trabalho, Indústria e Comércio, 'e
dá outras providências. - Pubhcado no D. a. de 24 de fevereiro de 1958 ....., .. '......
. 4:3.259 Decreto de 24 de
fevereiro de 1:j-58 Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno qua menciona, situado
110 Municipio de Assis, Estado
de São Paulo. - Publicado-no
D, a.
de
27 de fevereiro
de 1958
'
43.260 Decreto de 2-1, de
fevereiro de 1958 - Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doaçã-o do
terreno que menciona, situado
no Município de Palmital, no
Estado de São Paulo. -Publicado no D.a. de 27 de re.
vereíro de 1958
43.261 Decreto de 24 de
fevereiro-de 1958 - Abre, pelo
Ministério da Vaaçâo e Obras
Públicas, os créditos especiais
de o-s 1.000.000,.0.0 e crs
2.'000-,00.0,,.00 e o-s scoo.cco.oo.
para o fim que menciona. Publicado no 'D. a . de 27 de
fevereiro de 1958 .,............
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Abre, ao
Ministério da Fazenda o crédito especial de o-s 2'~0. Ü{}Q,'ÜO
para o fim que especifica. Publicado no D.a. de 27 de
fevereiro de 1958 . . . . . . . . . . .

43.262

-

43.263

-

Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 Autoriza estr-angeira a adquirir,
em regularização de aforamento, fraçá-/) ideal do domínio útil dó terreno de mari,
nha que menciona, no Distrito
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Federal. -- Publicado no D. O.
de 27 de fevereiro de 1958 .. '

43.264
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958
Autoriza. estrangeiro a adquirir,
em transferência de aforamento, a fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, no Distrito Federal. - Publicado no
D. O .
de 27 de fevereiro
de 1958

224

43.272
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958
'I'ransfere. sem aumento de despesa,
funçõBsde Tabelas Numéricas Especiais de Bxtran UlY'&ráríos-mensahstag do MínístéTio da Agricultura que meneio;
Da, e dá outras provídêncías.
- (Publicado no D. a. de 27 de'
fevereiro de 1958
.........

22-!

43.273
Decrete de 24 de
fevereiro de 1958
Declara
protetora. de acôrdo com o artigo II e- seu parégrato único
do Decreto n, o 23.793, de janeiro de 1934, as florestas que
indica. - Publicado no D. a.
de 27 de fevereiro de 1958

225

43.274 Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Abre. ao
Mínístérto da Fazenda. o crédito especial de Cr$ .. , .....
1. 367. 19a,rúoQ. para o fim que
especifica.
Publicado no
oo. de 27 de fevereiro de 1958

226

Decreto de 25 de
43.275
fevereiro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa funções de 'Tabelas Numérícas
Especiais de Extranumeráriosmensalistas do Ministério do
Trabalho. Indústria e Comércio, que menciona. e dá outras
providências. - Publicado no
o.o. de 27 de fevereiro de 1958

226

223

Decreto de 25 de
43.276
fevereiro de 1958 _ Altera a
lotação de repartlcões do Minísterio do Trabalho, Indústria
e Comércio. - Publicado no
D.O. de 27 de fevereiro de 1958

226

223

43,277 Decreto de 25 de
fevereiro de, 1958 - Dá nova
redacâo à letra "b" do artigo 48 do Regulamento para
a Reserva da Aeronáutica,
aprov'a do pelo Decreto núme1'0 30. 776, d~ 23 de abril de

221

221

43.265
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 Automza estrangeiro a adquirir, em

transferência de

aforamento,

a fração ideal do domínio útil

do terreno de marmha· que
menciona, no Distrito Federal.
Pnblâcado no .0.0. de 27
de fevereiro de 1958 ;........

222

43.266
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza

a ceesão, sob o regime de aforamento, do terreno que mencíona. situado no Distrito

Federal. - ípublícado no D. a.
de 27 de fevereiro de 1958 ".

Decreto de 24 de
43.267
fevereiro de 19'58 - Abre ao
Tribunal d-e Contas o crédito
especial de CI'S 5. O(){). 000,'00,
para o fim que esp-ecifica. ;Publicado no D.O. de ·27 de
fevereiro de 1958
Decreto de 24 de
43.268
fevereiro de 1958 Altera
valores fixados no art. L" do
Decreto TI.O 42.691, de 21 de
novembro de 1957, - Publicado no D. a. de 27 de tevereírocde 1958 ,
_. . . . .

222

222

223

43.269

Decreto de 24 de
fevereiro de 1958 - Autoriza,

estrangeiro a adquírtr em re-

gularizaçãc de aforamento o
domínio útil do terreno - de
acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Federal. - Publicado no D. O.
de 27 de fevereiro de 1958 .. '
43.270
Decret-o de 25 de
fevereiro de 1958 - Retifica
os Decretos 11,°3 27,654, de 29
de dezembro de 1949 e 29.115,
de 10 de janeiro de 1951.
Publicado no D,a. de 27
de fevereiro de HJ58 ..... , .. ,

Págs .
43. 271
Decreto de 24 de
fevereiro de 1958
Renova
o Decreto n.c 39.831, de 21 de
agôsto de 19561 que concedia
autorízação para constituição
do "[Banco União de São
Paulo Sociedade Cooperativa
de Respcneabiüdade Límíta.,
da" .
Publicado no D. a,
de 27 de fevereiro de 1958 ...
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1952. publicado no D. a .
de 27 de fevereiro de 1958 ...

Decreto de 25 de
43.278
fevereiro de 1958 _ Autoriza
a cessão gratuita do terreno
que menciona situado no Distrito Federal e revoga o Deereto n.o 41.217, de 27 de
março de 1957. ~ Publicado
no D. a. de 27 de reverei-o
de 1958 .. ' _.. '.....
43.279
Decreto de 25 de
fevereiro de 1958 - Concede
à confederação Nacional dos
'Trabalhadores em Transportes
Terrestres, autorização para
filiar-se a uma organização
ínternaelonal.
Publicado
na D. a. doe 27 de fevereiro
de 1958 ,
,',.
~3. 28'[) Decreto de 25 de
fevereiro de 1958 - Retifica,
sem aumento de despesa a
relação das funções gra'dticadas do Conselho Nacional do
petróleo, que acompanhou o
Decreto n.c 42.787_ de lO de
dezembro de, 1957.- Publicado no D. O. de 27 de teveretro de 1958
,

227

227

227

223
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~3. 282

Decreto de 25 de
fevereiro de 1958
Cria
funções na Parte Sunlemental' da Tabela rrnlca de

vidências.
Publicado- no
t». a .de 23 de fevereiro de
1958'
231
43.287
Decrete de 26 de
fevereiro de 1958 ...,..... Torna extensivas ao tabaco em fôlha.
prcduztdo no Estado de Ala_
goas, as especifícaçôes a que
se refere o jjacreto n.c 10.218,
de 12 de agôsto de 1942_ com
as alterações do Decreto- nú-_
1'0 40.071, de 8 de outubro-de
1956. Publicado no D. O.
de 28 de fevereiro doe 1958 ,..
234
43.288

composição

Pe~manente

43.284

230

Decreto de 26 de
fevereiro de 1958 - Anrova o
Quadro de PeSSOal do - Conselho Regional de Oontabihdade
de. São Paulo e dá outras pro-

Decreto de 25 de
fevererro de 1958 - Altera a

De-creto de 25 de
fevereiro de 1958 - 'I'ranstere,
sem aumento de despesa. fun.,
çâo de
Tabela Numérica Especial de Extranumerárro-men,
sahsta do Ministério da Educação ,9 Cultura. - Publicado
no D.O. de 27 de fevereiro
de 1958
43.283
Decreto de 25 de
fevereiro de 1958 - Abre ao
Mimstérto da Educacáo e Cultura o crédito especial de
Cr$ 88. O.QiO,OO, destinado
á
aquisição de .passagens para
a viúva e a filha de Eurico
Martignoni. Publicado no
D.a. de 27 de fevereiro de 1D58

229

43.285
Decreto de 2,5 de
fevereiro de 1958 - Constitui
Grupo de Trabalho com. o fim
de Promover a Tramsíerêncla
de órgãos Federais para Erasiha..
Publicado- no D.a.
de 25 de fevereiro de 1958 ...
43" 286

~3.281

do Comlssaríadc
de Exposições e
Peíras , - Publicado rio lr.O,
de 27 de fevereiro de 1958 .. '

Págs .

Extranumeráa-ío.mensalísta do
Ministério da Educação e Cultura, e dá outras provídênelas.
Publicado no D.a.
'de 26 de fevereiro de 1958 ,..

228

229

Decreto de 26 de
fevereiro de 1958 - Outorga
à Prefeitura Municipal de
Casimira de Abreu concessão
para dísti-íbuir energia. elétrica na sede do Município de
Casimira de Abreu: Estado do
Rio de Janeiro. _ Publicado
no D. O. de 28 de fevereiro
de 1958
43.289
Decreto de 26 de
fevereiro de 1958 - Autoràza
à Prefeitura Municipal de
Liberdade. no Estado de Mínas Gerais, a encampar os
bens e instalaçõee vinculados
ao serviço de exploraçâa, da
energia elétrica no município.
~ Publicado no D.a. de 28
de fevereiro de 1958 ....

43.29(} Decreto de 28 de
fevereiro de 1958 - Concede
autorização para o funcionamento do curso -de direito da
Faculdad-e de Direito de Franca. _ Publicado TIO D.a. de
3 de març-, de 1958 .......•

234
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43,291 Decreto de 28 de
fevereiro de ·1958 - Concede
autorização para o funcionamento do curso de cíêncías
econômicas da Faculdade de
Ciências ECünômicas de Caxias
do Sul. - Publicado no D. a.
de 26 de março de 1958 .....
43.292 --'- Decreto de 28 de
fevereiro de 1958 - Extingue
a Embaixada do Brasil junto
ao Govêrno do Egito. ...,.... Pu;
olícado no D. O. de 28 de fevereiro de 1958
,'
,..
43.293 ,...- Decreto de 23 de
fevereiro de 1958 _ Extingue
a Legação do Brasil na Síria.
- Publicado no D. O. de 28 de
fevereiro de 1958
,.
Decreto de 28 de
43.294 fevereiro de 1958 orra.«
Embaixada do Brasil junto
à República. Arabe Unida, com
sede no Cairo. Publicado
no D.O. de 28 de fevereiro doe 1958

Decreto de 28 de
fevereiro de 1958 Cria o
Consulado Geral em Damasco,
República Arabe Unída.
Publicado .no D. O. de 28 de
fevereiro de 1958
_. . . . .

crs l.ÜQ 0J JOO,ÚO (um milhão de
1

cruzeiros) destinado à aquisi.,

236

236

236

236

43.295 ' -

Decreto de 28 de
fevereiro de 1958 - Cria cargos e função jrranricada no
ouedro de Pessoal do Instituto
de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em 'I'ranspor.,
t'28 e Cargas, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 28 de fevereiro de 1958

43.296

43.297
Decreto de 3 de
março de 1958 -- Altera o Decreto n.c 42.143· de 21 de
agôsto de 1957. -- Publicado
no D.a. de 3 de março
de 1958
43.298
Decreto de 4 de
março de 1958 ,- Dispõe, sem
aumento de despesa" sôbre
funções gratificadas do Ministério da Saúde. - Publicado no D.O. de 6 de março
de 1958

Decreto de 7 de
março de 1958 Abre ao
Ministério da Educacão e 'Cultura, o crédito especial de

4~.299

236

-

ção de todo o acervo artistico
deixado 'pelo Professor Augusto Glorgro Gírardet. - Publicado 11:0 D.O. de 11 de
março de 1958
43.3ÜO
Decreto de 7 de
março de 1953 - Exclui do
regime do Instituto de .Allosentadoria dos Empregados em

239

Transportes e Cargas Os empregados em serviços de míneração da Companhía Vale
do Rio Doce S, A., e dá 0Utras provídêncías , Publícado no D. O. de 11 de março
de 1958

23~

4-3. 3m
Decreto de 7 de
março de 1958 - Concede à
Sociedade Neves & Cía. Limitada autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação- de cabotagem. - Publicado no D.O.
de 12 de março de 1958

1953

43.302 - Decreto de 7 de março
de 1958 Concede premissão a Bràsitex-Polínex Indústrias Quimicas S. A., com
sede em S'. Caetano do Sul,
Estado de S&O Paulo, para
funcionar aos domingos e nos
feriados civis ou religiosos. Ainda não foi publicado no
Diário, Oficial por falta de
pagamen to . . .... , ..... ;....

240

Decreto de 7 de março de 1958 - Concede à Sociedade TQR-REMCO Sociedade de Navegação e Comércio Ltda. autorização para funcionar como emprêsa
de navegação' de cabotagem.
- Publicado no D. O. de 12
de março de 1958
43.304 - Decreto de 7 de março de 1958 Concede à
sociedade Casimira Filho (Indústria e Comércio) S. A. autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento . ...........•....
43.305 - Decreto de 7 de mar. ço de 1958 - Concede à sociedade anônima Northern
43.303 -
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237
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õamps Límited
autorização
para continuar a funcionar na
República. Publicado no
D. O. de 27 de março de 1958
43.306 - Decreto de 7 de mar-ço de 1958 - Concede à sociedade anônima gouthern Ter~
ritories Limited autorização
para continuar a funcionar na.
República. Publicado no
D. O. de 27 de março de 1958

240

241

~3. 307 ço de

Decreto de 7 de mar1958 - Concede à 80oíedade anônima Ford Motor
Oompàny, Exports, Inc. au-torização
para continuar a
funcionar na República sob
a denominação de Ford Motor do Brasil S. A. - Publicado no D. O. de 12 de
março de 1958

43.308 - Decreto de 7 de março de 1958 :...... Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Protetora - Companhia de Seguros Gerais e
Acidentes do Trabalho.
Publicado no D., O. de 14 de
março de 1958
43.309 - Decreto de 7 de marçc de 1958 - Concede autorização para o funcionamento
de curso de bacharelado em
direito da Faculdade Estadual
de Direito de Londrina. - Publicado no D. O. de 11 de
março de 1958.
43.310 - Decret-o de 7 de março de 1958 - Prorroga o prazo de aplicação do limite fixado no art. 1" do Decreto
nv 37.133, de 5 de abril de 1955,
e dá outras providências.
Publicado no D. O: de 11 de
março de 1958

43.311 - Decreto de 7 de março de 1958 - Aprova o Orçamento do Instituto Nacional
de Imigração e Colonização e
dá - outras providências.
Publicado no D. O. de /8 de
março de 1958
43.312 - Decreto de 8 de março de 1958 -Altera a redação do art. 59 e acrescenta um parágrafo único ao
art. 6 9 do Regulamento do
Bervlço de Saúde da Aeronáu-

. 241

241

242

242

~42

tdca, aprovado
pelo Decreto
nv 28.805, de 30 de outubro
de 1950. - Publicado no D.
O. de 11 de março de 1958 ..

245

43.313 - Decreto de 8 de março de 1958 - Autoriza o Ministério
da
Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em
Bom Jesus do Itabapoana
(RJ). Publicado no D.O.
de 11 de março de 1958 ....
245
43.314 - Decreto de 8 de março de' 19.58 - Dispõe sôbre as
funções
de
Subdiretor das
Subdíretortas da Diretoria de
Intendência da Aeronáutica.
- publicado no D.a. de 11
de março de 1958

245

43.315 - Decreto de 8 de março de 1958 - Altera os artigos 79 , 12, 13, 30, 31, 32, 33
e 34 do Regulamento para a
Diretoria de Intendência da
Aeronáutica. - Publicado no
D. O. de 11 de março de
1958 .
. . . . . . . . •. . . ••

216

43.316 - Decreto de 8 de março de 1958 - Transfere runcões das Tabelas Numéricas
Especiais de Eixtranumerário
Mensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona. Publicado no D. O. de 11 de
março de 1958 .............•

2,17

43.317 - Decreto de 10 de março de 1958 - Torna pública
a denúncia,
por parte do
Brasil, do Tratado de Oamércio firmado com o Govêrnc
Norte-Americano, a 2 de fevereiro .de 1935, em Washíngton. - Publicado no D. O .. de
12 de março de 1958 .....•..

247

43.318 - Decreto de 10 de março de 1958 Torna pública
'a denúncia, por parte do Brasil, do Tratado de Comércio
e Navegação, firmado com o
Govêmo argentino, a 23 de
janeiro de 1940, em Buenos
Aires. - Publicado no D. O.
de 12 de março de 1958 ,.,...

248

43.319 - Decreto de 10 de março de 1958 - Autoriza a Comissão do Vale do São Francisco a aceitar a doação do
terreno de propriedade da
Prefeitura Municipal de Je-
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remoabo, no Estado da Bahia. - Publicado no D. O.
de 12 de março de 1958 ....
43.320 - Decreto de 10 de marco de 1958 - Abre ao Poder
.Judiciário - Tribunal Regíonal do Trabalho, Primeira
Região - o crédito especial
de cr$ 33.154.,10, para o fim
que especifica. _ Publicado
no D. O. de 12 de março de
1953 .
43.321 - Decreto de 1D de março de 1958 Autoriza estrangeiro a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil do terreno de marinha que menciona, no Distrito Federal. - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ....

248

248

248

43.322 - Decreto de 10 de março de 1958- Autoriza Walter Fernando Urpia a comprar
pedras preciosas. - Publicado no D. O. de 12 de março de 1958

249

43.323 - Decreto de 10 de março de 1958
Autoriza a
cessão gratuita do terreno que
menciona, situado no Distrito
Federal. - Publicado no D.O.
de 12 de março de 1958

249

43.324 - Decreto de 10 de março de 1958 - Altera '0 Decreto
nc 43.285, de 25 de fevereiro
de 1D58. - Publicado no D.O.
de 10 de março de 1958

249

43.325 - Decreto de 10 de março de 1958 - Especifica as
funções que, nos Ministérios
Militares, são consideradas de
caráter permanente no exterior, para os efeitos do dísposto nu art. 19, do Decreto
nv 43.028, de 9 de janeiro de
1958. - Publicado no D. O.
de 17 de março de 1958 ....
43.326 - Decreto de 11 de marco de 1958 - Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial
de ors 30.000.000,00, para o
fim que especifica. - Publicado no D. O. de 11 de março de 1958

Págs .

43.327 - Decreto
ço de 1958 creto nv 33.515,
to de 1953. D. 0-. de 11 de

de 11 de marAltera o Dede 11 de agôsPublicado no
março de Hl58

251

43.328 - Decreto de 11 de março de 1958 - Declara de utilidade pública, para efeito de
desapropriação, área situada
no Município de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, destinada ao Serviço Florestal do
Ministério da Agricultura. -tPublicado no D. O. ·de 11 de
março de 1958
'. .

252

43.329 - Decreto de 11 de março de 1958 - Autoriza a Companhia Brasileira de Cim-ento
Portland Perus a lavrar minérios de ferro, manganês e
associados no município d'e
Corumbá, Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D.O.
de 11 de março de 1953 ....

253

43.330 - Decreto de 11 de março de 1958
Autoriza a
Companhia Brasileira. de Oimente Portland Perus a lavrar minérios de ferro, manganês e associados no Município de Corumbá, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O. de 11 ele março de 1958

253

43.331 - Decreto de 11 de marçO de, 1958
Autoriza a
Companhia Brasileira de Cimento Por-tland Perus a lavrar minérios de ferro, manganês e associados 11{) Mucipío de Corumbá, Estado de
Mato Grosso.- Publicado no
D. O. de 11 de março de 1958
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25ú

43.332 - Decreto de 11
março de 1958
Autoriza a
Companhia Brasileira de. Cimento Portland Perus 'a 13,vrar minérios de ferro, manganês e associados no Mucípio de Corumbá, Estado' de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O. de 11 de março de 1953
43.333 - Decreto de 11 de março de 1958
Autoriza a
Companhia Brasileira de Clmento Portland Perus a lavrar minérios de ferro, manganês e associados no Mu-
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ciplo de Corumbá, Estado de
Mato GIOSSO. - Publicado no
D. O. de 11 de março de 1958
43.334 - Decreto de 11 de marco de 1958 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a. aceitar a doação do imóvel
que menciona, situado na Cidade de Lajes, no Estado do
Rio Grande do Norte. - Publicado no D. O. de 13 de
março de 1958
43.335 - Decreto de 11 de março de 1053 Concede reconhecimento ao curso de bacharelado em direito da Faculdade Católica de Direito de
Petrópolis. - Ainda não foi
publicado no Diário Oficial per
falta de pagamento
43.336 - Decreto de 11 de março de 1958 - Altera a denominação da escola que especifica. - Publicado no D. O.
de 13 de março de 1958 ....
43.337 - Decreto de 11 de marco de 1958 - Altera a denominação dos cursos que especifica. - Publicado no D.
0.. de 13 de março de 1958 ..
43.338 - Decreto de 11 de março de 1958 Aprova NOrmas Especiais para a conclusão das obras da BR-55 _
Rodovia Fernão Dias entre
Belo Horizonte e São Paulo
e da BR-31 no trecho entre
Mcnlevade e Belo Horizonte,
- Publicado no D. O. de 11
de março de 1958. - Retificado no D. O, de 14 de março de 1958
43.339 - Decreto de 12 de março de 1958 - Transfere, sem
aumento de despesa, função de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista do
Ministério da Agricultura, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 14 de março de 1953
43,340 - Decreto de 12 de marQJ de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro Pelício Nehmy a pesquisar minério de
manganês, ferro, dolomíta e
associados. no vnmtcrotc de
Itabírtto, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 14 de março de- 1958 ....
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43.341 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza 'J cidadão brasileiro Paulo Rocha
da Palma a pesquisar bauxita e associados, no município de Caldas, Estado de Minas Gerais. - Publicado' no
D. O. de 14 de março de 1953
43.342 - Decreto de 12 de marco de 1958 - Concede a Mineraía c Metais Gruner Limitada, autortzacão para funcionar como emprêsa de mineração. - Publicado no D.a.
de 14 de março de 1958 .....

260

43.343 - Decreto de 12 de março de 1958 - Au toríza '0 cidadão brasileiro Francisco das
Chagas Verás Neves a pesQUiS8.T areias Ilmenítícas € associados no municíuío de Barreirinhas, Estado "etc Mal'r~
nhâo . - Publicado no D. 0-.
de 14 de TI)arço ·de 1958

260

43,344 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza Síderúrgica Itatiaia S. A. a lavrar minério de ferro e as:"
saciados no município de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D·. O. de 14
de março de 1958

261

43.345 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Socíedade
Anônima Fazenda.
Floresta a lavrar caulim e
'associados no município de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 14 de março de 1958

261

43,346 - Decreto de 12 de março de 1958 - Concede à Maganoférrea Mineração Idrnitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - Publicado no D. O.
de 14 de março de 1958 ....

262

43.347 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Tufic Abib
Ohaddad a pesquisar minério
de ferro no município de Guanhães, Estado de Minas Gerais. -rv Publicado no D. O.'
de 14 de março de 1953 ....
43.348 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o. cidadão brasileiro José Dias da
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Silva a pesquisar minério de
ouro no município de .Iacobína, Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

263

43.349- Decreto de 12 de março de 1958 - concede à Mineraçâo Caríbe Ldmítada au-

tortzacão para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O" de 14 de
março de 1958

263

4:3.350 - Decreto de 12 de marco de 1958 - Concede à Companha Bíderúrgrca Pitangui

autorizacâo para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O . de 14
de março de 1958
43.351 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira Mariana Augusta de Carvalho a pesquisar bauxita. e associados no
município de Caldas, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 14 de março
de 1958
43.352 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Sociedade Brasileira de Minerácão Ltda- a lavrar-minério de
manganês e associados no
município de Corumbá, Estado de Mato Grosso. - Publicado no D. ,O. de 14 de
março de 1958

264

264

264

43.353 --.,. Decreto de 12 de março de 1958 - Renova o Deereto nv 38.113, de 20 de outubro de 1955. - Publicado
no D. O. de 14 de março
de 1958

265

43.354 - Decreto de 12 de março de 1958 _ Renova o Decreto ns 37.390, de 25 de maio
de 1955. - Publicado no D.
O. de 14 de março de 1958

265

43.355 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Usina Siderúrgica Marumby Limitada - "Usimar" a pesquisar minério de ferro e assocíados no município de Bccaíúva do Sul, Estado do Paraná. - Publicado no D. O;
de 14 de março de 1958 ....

266

43.356 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira .Iosefâna Ooelho de Souza a pesquisar calcário e a-ssociados no município de Barroso, Estado de
Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 14 de março de
1958 .
43.357 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o Cidadão brasileiro Alfredo Joaquim de Souza a pesquisar
feldspato e associados, no
município de Monte Alegre de
Sul, Estado de São Paulo. Publicado no D., O. de 14 de
março de ~958
43.358 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Sociedade Brasileira de Imóveis
Ltda. a lavrar minério de
manganês e associados, no
município de Corumbá, Esta-do de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de 14 de março de 1958
43.359 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Raul Finazzi
a lavrar feldspato no município' de Itapira Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 14 de março de 1958 ....
43.360 - Decreto de 12 de marçc- de 1~58 - Concede à Mineração Prata Ltda. autorização para 'funcionar corno
emprêsa de mineração. _ Publicado no D., O. de 14 de.
março de 1958
43.361 - Decreto de 12 de março de 1958 - Concede à Mineração Mascote Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958 .-.............
43.362 - Decreto de 12 de março de 1958 - Concede à Mineração Catínguíba Limitada
autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
- Publicado no D. O. de 14
de março de 1958
43.363 - Decreto de 12 de marco de 1958 - Autoriza a Indústrias Brasileiras de Arti-
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gos Refratários
S .. A. IBAR a pesquisar bauxita e argila refratária no
município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais. publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

270,

43.364 ---:... Decreto de 12 de março de 1958' - Concede à Lei-

tão & Lourenclní autorizaçâc para funcionar como em-

prêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 14 de marÇO de 1958
~

270

43.365 - Decreto de 12 de marCO de 1958 - Autoriza a Prefeitura da Estância de So-

corro a lavrar água mineral
no município de Socorro, Estado de São. Paulo. - Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958
_.
43.366 - Decreto de 12 de março de 1958 _ Concede à Mi-

271

neração Novo Horizonte Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
Publicado no
D. O. de 14 de março de
1958 .

271

43.367 - Decreto de 12 de março de 1958 - ' Autoriza a cidadã brasileira Francisca de
Avila e Silva a pesquisar
quartzo, no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 14 de março de 1958 ....

272

43.368 - Decreto de 12 de março de 1958 - Concede à Liz
S. A. - Comércio e Beneficiamento de Calcário autorização para funcionar 0JmO
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958
43.369 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira Mariana Augusta' de Carvalho a pesquisar bauxita e associados no
município de Caldas, Estados
de Minas Gerais. - Publicado
no D. 0._ de 14 de março de
1958 .
43.370 - Decreto de 12, de março de 1958 - Retifica o artigo 1" do Decreto nv 37.033,

272

272

de 15 de março de 1955.
Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

273

43.371,- Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Sociedade Brasileira de Imóveis
Ltda. a lavrar minério de
manganês e associados no munlcípío de Corumbá, Estado
de Mato Grosso. - Publicado
no D. O. de 14 de março de
1958 . .
:.

273

43.372 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Bento de Couto a pesquisar argila e associados no município de Taubaté, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O. de 14 de março de 1958

274

43.373 - Decreto de 12 de mar'ço de 1958 - Autoriza o cidadão .brasíleíro Olavo Pedro
de Oliveira a pesquisar bauxita e associados no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. o. de 14 de
março de 1958
-.

274

43.374 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Mário Calux
a pesquisar cassiterita e associados no município de Pararnírlm, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 14
de março de 1958

275

43.375 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cldedão brasileiro João
Augusto .de Oliveira a pesquisar
minério de ferro e associados
no município de Itaúna, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.' de 14 de,
março de 1958
43. 376 ~ Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza a Sociedade São Paulo de Mineração Ltda. a lavrar bauxita
e associados no município de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. - Publi-cado no D. O. de 14 de março de 1958
43.377 - Decreto de 12 de março de 1958 ~ Autoriza o cidadão brasileiro Carlos de
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Moura Mozelh a pesquisar
argíla : e associados, no município de Taubaté, Estado de
São Paulo. -" Publicado no
D. O. de 14 de março de 1958

277

43.378 - Decreto de 12 de março de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro Mário Oalux
sociados, no município de Paramirím, Estado da Bahia.
Publicado no D. O., de 14

de março de 1958

277

43.379 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza c cídadáo brasileiro Mário Oalux

a pesquisar cassiterita e associados, no município de Parammm, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 14
de março de 1958

de 1958

278

43.38(} - Decreto de 12 de março de 1958 Renova -o Deereto nv 38.117, de 20 de outubro de 1955. Publicado
no D. O. de 14 de março de

1958 .

Decreto de 12 de março de 1958 - Declara sem
efeito o Decreto nv 42.076, de
19 de agôsto de 1957.
Publicado no D. O. de 14 de'
março de 1958
43.382 - Decreto de 12 de março de 1958 - ' Autoriza a Sociedade São Paulo de Mineração Ltda , a lavrar bauxita
e associados no município de
São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 14 de marco de 1958 ....

278

43.381 -

Decreto de 12 de março de 1958 ....;... Autoriza o oídadão
brasileiro 'I'heóphílo
Badín a pesquisar córlndon e
associados no Município de
Boa Nova, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 14
de março de 1958

281

281

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

282

Decreto de 12 de marco de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira Luíza Gomes
Antunes a pesquisar minérios
de ferro, manganês, dolomíta' e associados no município
de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.' O. de 14 de março de 1958

282

43.388 -

43.389- Decreto de 12 de março de 1958 - Concede à Mi279

neração Rio Pardo Limitada,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brastleíro Sylvio Dias
Lopes a lavrar água mineral
radioativa no município e
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 14; de
março de 1958
43.391 - Decreto de 12 de março de 1958 - Abre, pelo Misístérío cda Agricultura o crédito especial de Cr$ ....
2.000.000,00, para atender' às
despesas com a realização da
V Conferência Rural Brasileira. - Publicado no D. O.
de 13 de março de 1958 ....

283

43.390 -

279

43.383 -

280

43.384 - Decreto de 12 de março de 1958 - Autoriza0 cidadão brasileiro Máríó Calux

a pesquisar cassiterita e associados no município de Parammm, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

Decreto de 12 de mar-:
ço de 1958 - .Ooncede à Manganês do Ceará Limitada autorização para funcionar como emprêsa de míneraçâo . Publicado no D. O.. de 14 de
março de 1958
43.387 - Decreto de 12 de março de 1908 Renova o Decreto nv 38.027, de 7 de outubro de 1955. - Publicado
no D. O. de 14 de março
43.386 -

a pesquisar cassiterita e as-

Decreto de 12 de mar93 de 1958 - Autoriza o cldadão brasíleíro Altair Alvers
a lavrar água mineral no município de São Paulo, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 14 de março de 1958

43.385 -

43.392 - Decreto de 12 de marN .de 1958 - Autoriza <J Ser280

viço do patrimônio da União
a aceitar a doação do terre-'
no que menciona, situado no
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Município de Promissão, no
Estado de São Paulo. - Publicadc no D. O . de, 14 de
março de 1958

284

43.393 - Decreto de 12 de março de 1958 - Altera a reda-

ção de cláusulas que baixaram
com o' Decreto n 42.943, de
30 de dezembro de 1957. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958
Q

Decreto de 12 de março de 1958 - Eleva à categoria de Embaixada a representacão diplomática do Brasil com sede em Berna. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1958

283

43. :394 -

Decreto de 13 de março de 1958 Modifica a organização do Conselho do Desenvolvimento e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 13 de março de 1958

285

43.395 -

286

Decreto de 14 de março de 1958 Dispõe sôbre
funções gratificadas do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. ----, Publicado no'
D. O .. de 17 de março de
1958 . .
'.. ;.

28"/

Decreto de 14 de março de 1958 - Acresce _ao Decreto nv 30.955, de 7 de junho de 1952, função de Diretor na Rêde Ferroviária' Federal S. A. - Publicado no
D.O. de 17 de março de 1958

283

43.396 -

1958 .
43.101 - Decreto de 19 de março de 1958 - Declara de. utiIldade pública diversas áreas

43.397 -

43. 398 ' - Decreto de 14 de março de 1958 Dá nova redação dos arts. 69 e 90 do
Decreto nv 42.820, de 16 de
dezembro de 1957. - Publicado no D. O. de 17 de março de 1958
Decreto de 14 de março de 1958 - Abre, ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de o-s
5.000.000,00, para atender às
despesas com a realização do
VII Congresso Nacional de
Jornalistas. - Publicado no
D., O. de 17 de março de 1958

de terras
que deverão ser
Inundadas pelo Rio Oaveh as,
depois da construção da usina situada no distrito de Lajes, município do mesmo nome. Jãst.ado de Santa Oatarrna,
e autoriza a Companhia catarínense de Fôrça, e Luz S. A.
a promover as desapropriacões. - Publicado no D. O.
de 22 de março de 1953 ....
Decreto de 20 de mar1958 Dispensa de
exigências do Regulamento de
Promoções para Oficiais da
Marinha, no caso que indica.
- Publicado no D. O. de 22
de março de 1958
43.406 - Decreto de 20 de março de 1958 - Cria o Hospital
Naval de Flortanópolía.
Publicado no D.. O, de 22
de março de 1958
43.407 - Decreto de 20 de março de 1958 Altera o Regulamento de promoções para
Oficiais da Marinha. - Publicado no D. O. de 22 de
março de 1958
,.
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43.405 ço de
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43.399 -

43.400 - Decreto de 14 de março de 1958 -t- Abre, ao Ministério . da, Fazenda, 0, cré-

dito especial de C;:$ 1. oca. 000,00,
para o fim que especifica. Publicado no D. O .de 17 de
março de 1958
43.401 - Decreto de 14 de março .de 1958 - Abre, ao lV1irustérto da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
6.984.000,00, para atender às
despesas com a criação da
Universidade o Pará.- Publicado no D. O. de 17 de
março de 1958 .....'... _.. '.'
43.402 - Decreto de 18 de março de 1958 Conc-ede autorização para o Iuncíonamento dos cursos de filosofia,
história, geografia e letrasneo-Iatínas, da Faculdade Católica de Filos-ofiado Piaui. Publicado no D. O. de 20 de
março de 1958
4.3.403 - Decreto de 18 de março de 1958 - Institui a "Semana de Osório" e· dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 18 de março de

289

292
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43.408 - Decreto de 20 de março de 1958 -Autoriza a execução de obras de emergên-

cia nos Estados de Pernambuco e da Paraíba, em regiões
assoladas pela sêca. - Publicidade no D. O. de 20 de
março de 1958
43.409 - Decreto de 20 de março de 1958 - Autoriza a exe-

293

cução de obras de emergência nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará e dá

outras providências. -

Publi-

cado no D" O. de 20 de março de 1958

293

43.410 - Decreto de 21 de março de 1958 - Designa comis-

são para proceder às desapropríações que se fazem necessárias à execução do projeto
de irrigação no Vale do Rio.

Grande e dá outras providêncías ,

Publicado

no

D. O. de 24 de março de 1958

43.411 - Decreto de 22 de março de 1958 - Altera a lotação das repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e
Suplementar'do Ministério da
Marinha.
Publicado no
D. O. de 25 de março de 1958

294
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43.412 - Decreto de 24 de marco de 1958 - Transforma o
10Q GA 75 Cav. em G Can
75 Motorizado. ""'------. Publicado
no D. O. de 26 de março de
1958 .

295

43.413 - Decreto de 25 de março de 1958 - Cria o Serviço
de Polícia do I Exército. Publicado no D. O.' de 27 de
março de 1958

295

43.414 - Decreto de 25 de março de 1958 - Concede reconhecimento à Escola Técnica
de Lins, no Estado de São
Paulo. - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento .. :......
43.415 - Decreto de 25 demarCO de 1958 - Concede autorízação para Q funcionamento
dos cursos de letras neo-latínas, letras anglo-germânicas;
ciências 'sociais, história natural, e química, da Faculdade de Filo-sofia, Ciências e

295

Letras Cristo Rei. - Publicado no D. O. de 28 de marco de 1958

296

43.416 - Decreto de 25 de março de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Enfermagem do Hispítal São Vicente de Paulo.
- Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pagamento . .... . . . . . . . . . . . . . .

296

43.417 - Decreto de 25 de março de 1958 - Concede autorização para o funcionamento do.
curso de matemática da Faculdade de Fi}~sofia, Ciências
e Letras do Instituto santa
trrsula. - Publicado no D.O.
de 29 de março de 1958

296

43,418 - Decreto de 25 de março de 1958 - Transfere funções das Tabelas Numéricas
Especiais de Extranumerário-mensalista -do Ministério
da Aeronáutica, que menciona. - Publicado no D. O.
de 27 de março de 1958

296

43.419 - Decreto de 2.5 de março de 1958 - Altera o Regulamento do Gabinete do Ministro da Aeronáutica. - Publicado no D. O. de 27 de
março de 1958

297

43.420 - Decreto de 25 de março de 1958 - Altera a redação dos arts. 187 e 188 do
Regulamento
Interno
dos
Serviços
da
Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto núme1'6 40.043, de 27 de setembro
de 1958. - Publicado no D.
O. de 27 de março de 1958 ..

297

43.421 - Decreto de 25 de março de 1958 - Retifica o Decreto n- 42.481, de 16 de outubro de 1957. - Publicado no
D. O. de 27 de março de 1958

297

43.422 - Decreto de 25 de março de 1958 Concede à
"Transcontínental Sociedade
Anônima de Transportes Co-mercial e Industrial" autorização
para funcionar
no
Brasil. - Publicado no D.O.
de 1 de abril de 1958
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43.423 - Decreto de 26 de março de 1958 - Torna pública
a denúncia, por parte do Brasil e de outros países, da parte II da Convenção Intera-

mexicana sôbre Radiocomurncaçoes, assinada, em Havana, em 13 de dezembro de
1937. - Publicado no D. O.
de 28 de março de 1958 . ~ . . . .

43.424 - Decreto de 26 de março de 1958 - Cria o Consulado do Brasil-em Punto Fijo,
Venezuela. - Publicado no
D. O." de 28 de março de 1958
43 .425 - Decreto de 26, de março de 1958 - Extingue o Consulado Honorário do Brasil
em Las Píedras, Venezuela.
- Publicado no D. O. de 28
de março de 1958
43.426 - Decreto de 26 de março de 1958 - Concede autorização para o funcionamento do curso de Ciências Econômicas da Faculdade
de
Ciências Econômicas do Amazonas. - Publicado no D. O.
de 2de abril de 1958
43.427 - Decreto de 26 de março de 1958 Aprova novas
específcações para classificação e físcalização da exportação do algodão, seus subprodutos e resíduos. - Publicado
no D. O. de 29 de março de
1958 . ..
43.428 - Decreto de 26 de março de 1958 - Retifica o Decreto nv 41.687, de 24 de junho de 1957, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1958
43.429 - Decreto de 26 de março de 1958 - Aprova as novas especificações para -a classificação e a fiscalização da
exportação do cacau. _ Pubhcado no D. O. de 1 de
abril de 1958
43.430 - Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza o cídadâo brasileiro Antônio Ermirío de Moraes a pesquisar
argila refratária no município de Mogi das Cruzes, Esta..
do de São Paulo. Publicado no D. O. de 1 de abril
de 1958
,......
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299

299

300
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313

316

Fágs.
43.431 - Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro José Ovídio
Guerra a lavrar calcário,
magnesita, dolomita e associados no município de Ouro
Prêto, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 1 de abril de 19G8
43.432 - Decreto de 26 de .marco de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Laurindo Luiz
Pedrosa a pesquisar calcário
ooncnífero no município de
Araruama, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no IlD,
de 1 de abril de 1958
43.433 - Decreto de 26 de março de 1958 - Concede à OJmpanhia Imobiliária Agrícola e
Industrial CIAI S.A. autorização
para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1958
43.434 - Decreto de 26 de março de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Alves de Sousa a pesquisar agalmatchtc no municipio de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1958
43.435 - Decreto de 26 de março de 1958 - Concede à Consul - Companhia Sul Americana de Mineração autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1958
43.436 -Decreto de 26 de março de 1958 _ Renova o Deereto nv 38.216, de 10 de novembro de 1955. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de
1958 .
43.437 - Decreto de 26 de marco de 1958 - Autoriza a Sociedade de Mineração e Beneficiamento
"Manoel Luiz
Dias" Ltda., a lavrar areia
quartzosa no Município de São
Vicente. Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 1
de abril de 1958
43.438 - Decreto de 26 de março de 1958 - concede à Mineração Ananaquara Socieda-
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317

318

318

318

319

319
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de Anônima autorização para

funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1958

320

43.439 - Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Felício Nehmy a pesquisar minérios de

320

43.440 - Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira Ivone Pupo
's'elícíssimo a pesquisar leuco-

mito, quartzito e associados
no município de Santana de
Parnaíba, Estado
de
São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 1 de abril de 1958
43.441 - Decreto de 26 de marÇI:) de 1958 Autoriza a Industrial São Tomé Limitada a
pesquisar quartzito no município de Baependi, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 1 de abril de: 1958

321

321

43.442 - Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza Bornhauesen ,& Oia.. Ltda , 8;
pesquisar calcário no. município de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina. - Publícaoo no D. D. de 1 de abril
de 1958
. 32Z
43.443 - Decreto de 26 de março de 1958 _ Autoriza o cidadão brasileiro Jovino de
Almeida Neves a pesquisar
quartzo no município de Miranda, Estado de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de
1 de abril de 1958
43.444 - Decreto de 26 de marÇ() de 1958 Autoriza o cidadão
brasileiro
Bernardo
Hermann wolfgang Werner
a pesquisar minério de ferro
no município de rtajaí, Estado .de Santa Catarina.
Publicado no D. 0.< de 1 de
abril de 1958
43.445 - Decreto de 26 de março de 1958 - Altera0 artigo 1Q do Decreto nv 24.250,

325

Q

ferro, manganês e associados
no
município de Itabirlto,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1958

Págs.
de 23 de dezembro de 1947.
- Publicado) no D. O. de 1 d,e
abril de 1958
43.446 - Decreto de 26 de março de 1958 - Retifica o artigo 1 do Decreto nv 42.457,
de 14 de outubro de 1957. Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1958
43.447 - Decreto de 26 de março de 1958 - Retifica o artigo Iv do Decreto nv 30.891,
de 3 de setembro de 1.956. Publicado no D .. O. de 1 de
abril de 1958 .. .. .. .. .. .. ..
43.448 .- Decreto de 26 de março de 1958 - Transfere, sem
aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário
Mensalista. do Ministério da
Agricultura, que menciona. Publicado no D., O. de 28 de
março de 1958

325

326

326

43.449 - Decreto de 26 de março de 1958 - Transfere, sem
aumento de despesa, funções
das Tabelas N uméncas Especiais
de
Extranumerários
Mensalistas de repartições do
Ministério da Agricultura,. na
forma que menciona. - Publicado no D. O.' de 28 de
marco de 1958

327

43.450 - Decreto de 26 de março de 1958 - Transfere, sem
aumento de despesa, função
de Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalista do Ministério da Agricultura, que menciona. - Publicado no D. O. de 28 de março de 1958

327

Decreto de 26 de março de 1958 - Abre ao Ministério da viação e Obras
Públicas o crédito especial de
Cr$ 612.000,00, para pagamento de gratificação ao pessoal
da Comissão Técnica de Rádio. - Publicado no 'D. O.
de 28 de março de 1958

328

323

4::: .451 -

324

43 .452 - Decreto de 26 de março de 1958 Declara de
utilidade pública o Hospital
Espírita de Marília, 'com sede em. Marília, Bletadc de São
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Paulo. - Ainda não foi publicado .no Diário· Oficial por
falta de pagamento .. ... .. . .
Decreto de 26 de marco de 1958 - Declara de utilidade pública a Assocíaçâo
de Pais e Amigos dos Excepcionais, com. sede no Distrito
Federal. _ Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento

328

43.453 -

Ô.

•

•

•

1958

328

328

43.455 - Decreto de 26 de março de 1953 _ Abre, ao Ministério da Fazenda, o crédito especial de eI$
3.000.000,00, para o fim que
especifica. - Publicado no
D. 0._ de 28 de março de
1958

.

43,456 - Decreto de 26 de março de 1958 Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno que- menciona, situado
no Município de Santo Anastácio, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 28 de
março de 1958
43.457 - Decreto .de 26 de março de 1958 Altera o artigo 4'" do Decreto nv 41.490,
de 14-5-57. - Publicado no
D. O. de 28 de março de 1958
Decreto de 26 de março de 1958 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínío
pleno do terreno que menciona, situado no Distrito Federal. - Pu blícado no D. O.,
de 1 de abril de 1958

.

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

trangeira a
adquirir, em
transferência de aforamento,
fração ideal do domínio útil
do terreno de marinha que
menciona, no Distrito Federal.
- Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1958
43 ,462 - -Decreto de 26 de março de 1958 Autoriza estrangeiros a adquirirem, em
revigoraçâo de aforamento, a
fração ideal do domínio útil
do terreno de acrescidos de
marinha que menciona, no
Distrito Federal. - Publicado no D. O. de 1 de abril
de

328

329

329

43.458 -

330

1958

330

330

43.463 - Decreto de 26 de março de 1958 Autoriza es-

trangeira a adquirir, em transferência de aforamento, fração ideal. do domínio útil do
terreno de marinha
e de
acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Federal. - Publicado no D.O.
de 1 de abril de 19E3

330

Decreto de ,26 de março de 1958 Autoriza eStrangeiro a adquirir,
em
transferência de aforamento,
frações ideais do domínio útil
do terreno de marinha- que
menciona, no Distrito Federal.
- Publi-cado no D. O. de 1
de abril de 1958

331

Decrete de 26 de março de 1958 - Cancela o Decreto nv 40.753, de 15 de janeiro de 1957. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de
1958 .

331

43.466 - Decreto .de 27 de março de 1958 - Estabelece prazo para a Comissão de Liquidação das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio .da União
apresentar relatório::>' de .seus
trabalhos. Publicado .no
D. O. de 1 de abril de 1958

331

43.464 -

43.465 329

43.459 - Decreto de 26 de março de 1958' - Autoriza es-

trangeira a adquirir, em transferêncía de aforamento, fração ideal do domínio útil do
terreno de marinha e de
acrescido de marinha .que
menciona, no Distrito Federal.
Publicado no D. O. de 1
de abril de 1958

- Decreto de 26 de março de 1958 - Revoga o Decreto nv 1. 211, de 18 de novembro de 1936. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de

43.461 _ Decreto de 26 de março de 1958 Autoriza es-

43.454 - Decreto de 26 de março de 1958 - Declara de uti-

lidade pública a associação
civil, "Faculdades Católicas~',
com sede no Distrito Federal.
- Publicado no D., O. de 2
de abril de 1958·

Págs.
~3 .460

329
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43. 467 ~ Decreto de 27 de março .de 1958 Cria a Legação do Brasil junto à Federação
das
Monarquias
Arabes - Publicado no D.a.
de 27 de março de 1958 ....
43.468 - Decreto de 27 de março de 1958 - Eleva à categoria de Embaixada a Representação .diplomática do Brasil em Tel Aviv. - Publicado
no D._ O. de 27 de março de
1958 .
43.469 - Decreto de 27 de março de 1958 - Dá nova redação ao Decreto DI' 43.317,
de 10 de março de 1958" que
torna. pública a denúncia, por

332

332

parte do Brasil, do Tratado
de Comércio firmado com o
Govêmo norte-americano, a

2 de fevereiro de 1935, em
Washington; - Publicado no
D._ O. de 28 de março de
1958 . ...... ...... ...... .....
43.470 - Decreto de 28 de marde 1958 Declara de utilidade pública e autoriza a
desapropriação de imóvel, necessário ao serviço do Exérclto Nacional. - Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1958 ..
43.471 - Decreto de 28 de março de 1958 - Declara de utdlidade pública e autoriza a
desapropriação de imóvel necessário ao serviço do Exército Brasileiro. Publicado
no D. O. 'de 1 de abril de
1958 .
43.472 - Decreto de 28 de março de 1958 - Declara de utilidade pública e autoriza a
desapropriação de imóvel necessário ao serviço do Exército Brasileiro. - Publicado
no D .. O. de 1 de abril de
1958 .
43.473 - Decreto de ,28 de março de 1958 - Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóvel necessário ao serviço do Exército
Brasileiro. - Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1958
43.474 - Decreto de 28 de março de 1958 Cria a Companhia de - Serviço Industrial
no Arsenal de Guerra de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 1 de abril de 1958

332

332

333

333

334

334

43.475 - Decreto de 28 de marco de 1958 - Dá nova redação ao art. 41 e suprime o
art. 42 do Regulamento da
Escola de Comando e EstadoMaior do Exército, aprovado
pelo Decreto nv 36.955, de 25
de fevereiro de 1955. - Publicado no D. O. de 1 de abril
de 1958
43.476 - Decreto de 28 de março de 1958 - Regula a substituição temporária dos membras da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do
AleooI. - Publicado no D. O.
de 28 de março de 195-8.
Retificado no D. O. de 2 de
abril de 1958

Págs"

43.477 - Decreto de 28 de março de 1958 - Retifica a relação nominal a que se refere
'J parágrafo único do art. 1"
do Decreto n« 27.654, de 29
de dezembro de 1949, e dá outras providências. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de
1958 .
43.478 - Decreto de 28 de marçO de 1958- Autoriza o Serviço do Patrimônio Ida União
a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no
Município de Palmas, Estado
do do Paraná. Publicado
no D. O. de '1 de abril de
1958 .
43.479 - Decreto de 28 de março de 1958 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação que faz o
Estado de Santa Catarma, de
terreno necessário ao Ministério da Guerra. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de
1958 .
43.480 _ Decreto de 28 de março de 1958 - Cria o Estandarte Distintivo para o Batalhão D. Pedro II. - Publicado no D. O. de 1, de abril
de 1958
43.481 - Decreto de 31 de março de 1958 - Cria na Superintendência da Moeda e do
Crédito a Comissão Oonsultíva de Política Bancária e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 31 de março de 1958

335

335

336

336

338

337

338
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41.111 - Decreto de 9 de março
de 1957
Aprova alterações
írutroduzldas nos Estatutos da
Italbrás Companhia de
Seguros Gerais _ Reproduzido no D. O. de 24 de janeiro de 1958
-C:.-

341

41.942 - Decreto de 30 de julho
de 1957 _ Concede a Det
Norske Luftfartselskap A. S.

autorização para continuar a
funcionar na República.
Reproduzido no D. O. de 4
de março de 1958
41.943 - Decreto de 30 de julho de 1957 Concede à
Det Danske Luf'tfartselskab
A. S. autorização para continuar a funcionar na Repú ~
blica ,
Reproduzido no
D. O. de 4 de março de 1958

1958

341

342

1958

Decreto
de 27 de
agôsbo de 1957 outorga
concessão ao Govêrno do Estado do -Rio Grande- do Sul
para executar serviço radlotelefônico público interior. Publicado no D. O. de 22 de
março de 1958

346

Decreto de 19 de setembro de 1957 - Aprova alterações íntroduzidas nos Estatutos
da Guardían Assu,
rance Company Límíted . Publicado no D. O. de 7
de janeiro de 1958
42.375 ~ Decreto de 28 de se
tembro de 1957 Concede
à socledade anônima Navícarga S. A. _ Navegação e
Comércio
autorização para
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem. Reproduzido no D. O. de 10
de fevereiro de 1958

42.285 -

346

H

342

342

41.987 - Decreto de 5 de agôsto
de 1957 - Outorga concessão
à Rádio Princesa do .jacuy

Limitada para instalar. uma
estação radiodifusora. - Publicado no D. a. de 8 de' fevereiro de 1958. Retificado no
D.a. de 28 de fevereiro de

Decreto de 17 de setembro de 1957 _ Abre, ao
Poder Judiciário - Justiça
do Trabalho - _Tribunal Regional do Trabalho da 2. a Região - o crédito especial de
Cr$ 1. 029.910,00 para o fim
que especifica. - Retificado
no D. O. de 15 de janeiro
de 1958

41.952 - Decreto de 2 de agôsto
de 1957 - outorga concessão
à Organização Rádio Copa-

cabana Limitada para instalar uma estação radiodifusora.
- Publicado no D. O. de 9
de janeiro de 1958 .... . . . .

346

42.280 -

41.944 - Decreto de 30 de julho
de 1957 - Concede a "Svensk

Interkontinental
Lufttrafik
Aktiebolag (SILA), autorfzaçâo para continuar a funcionar na República. _ Reproduzido no D. O. de 4 de
março de 1958 . . .. . . •. . . . . .

42.276 - Decreto de 17 de setembro de 1957 - Autoriza es~
'trangeíe-os a adquirirem, em
transferência de aforamento.
fração ideal do domínio útil
do terreno de marinha oue
menciona, situado na Distrito
Federal.
Publicado no
D. O. de 28 de janeiro de

343

42.159 -

343

347

Decreto de 1 de oueubro de 1957 - Autoriza estrangeira a adquirir, em confirmaçâo
de aforamento. a
rracâo ideal do domínio útil
do . terreno de marinha que
menciona,
no Distrito Federal. - Publicado no D. Q.
de 24 de janeiro de 1958 ....

347

Decreto de 3 de outubro de 1957 - Concede à
Emprêsa Paulista d.e Navegacão. Indústria e Comércio Limitada autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem . - Publicado no D. O.
de 7 de março de 1958

347

42.388 -

42.398 -
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42.439 - Decreto de 14 de outubro de 1957 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Mar-

quetto a pesquisar caulím e
associados no município de
Curitiba, Estado do Paraná.
- Publicado no D. O.de 7
de fevereiro de 1958\

348 .

348

42 ~ 566 - Decreto de 7 de novembro de 1957 - Declara de
utilidade pública uma faixa
de terra destinada à passagem da linha de .transmisaão

Santa

42.786 - Decreto de 10 de dezembro de 1957 _ Aprova o
Regimento do Conselho Nacional do Petróleo. - Reproduzi-do no D. O. de 15 d:
janeiro de 1958 .... ,.........

351

República.

do mesmo nome, DO Estado
do Espírito Santo. Re-

42.666 - Decreto de 19 de novembro de 1957 - Autoriza a
Companhia paulista de Fôrça
e Luz S. A. a construir uma
linha de transmissão de energia elétrica entre um ponto da
linha de transmissão PinhalJtapira e a vila Barão Ataliba
Nogueira, no Estado de São
Paulo, e o respectivo sistema
de distribuição. - Reproduzido no D'.O, de 20 de março
de 1918
42 . 675 - Decreto de 20 de novembro de 1957 Outorga
concessão à Ceará Rádi·o ciube S. A. para Instalar uma
estação radiodifusora de ondas
médias. - Publicado no D. O.
de 11 de fevereiro de 1958 "

350

Decreto de 13 de dezembro de 1957 Concede
là sociedade Norton, Mega'W1
& Co. Lid. autorização para
continuar
a funcional' na

Maria, até vttórto, município
tificado 110 D. O. de 19 de
de fevereiro de 1958
42.630 _ Decreto de 13 de no,
vembro de 1957 - Amplia a
zona de concessão da companhia Paulista de Fôrça e Luz
com a inclusão do Município
de Alto Alegre. Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O. de 28 de/janeiro de 1958

raná. - Publicado no D. O.
de 17 de janeiro de 1958 ..

42,814 -

que se estenderá desde a
usina de aproveitamento hi.,
drelétrtco da cachoeira de
Bonito, no rio

350

Decreto de 4 de dezembro de 1957 Declara
de utilidade pública o Insti-

tuto Paramaense de Cegos,
com sede em Curitiba, Pa-

Limitada autorlzacão para
continuar a runcíonar.: como
emprêsa de navegàcâo de cabotagem.
- Publicado no

Rio

Decreto de 4 de dezembro de 1957 - Outorga
concessão à Rádio Sociedade
Oeste
Oatarínense Limitada
para instalar uma (estação
radiodifusora. - publicado no
D. O. de 5 de março de 1958

42.746 -

42.467 - Decreto de 14 de outubro de 1957 - Concede à SQcíedade "iCINAL"
Comércio,
Indústria e Navegação Amapá

D. O. de 21) de janeiro de 1958

Pága.

42.739 -

D.
O. de
de 1958
349

349

-

Publicado no
13 de

janeiro

42.819 - Decreto dB 16 de dezembro de 1957 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Legal & General
Assurance Society Límited.
Publicado no D, O. de
9 de janeiro de 1958 ., .... "

368

368

42.827 - Decreto de 17 de dezembro de 1957 Autoriza

Bernardo Espíndola Júnior a

comprar pedras preciosas. Publicado 'l10 D. O. de 14
de janeiro de 1958 ..... ,.,..

349

Decreto de 18 de dezembro de 1957 - Concede eutorízação para funcionar como
emprêsa de energia elétrica
a Emprêsa Fôrça e Luz de
Cruzeiro da Fortaleza. - Publicado no D. O. de 4 de fevereiro de 1958 ,...........

368

42.840 -

42.881 -

368

Decreto de 26 de de-

.zembro de 1957 Outorga
concessão à Rádio e Jornais

350

do Ceará S. A. para instalar uma estação radiodifusora
Publicado no D. O. de
23 de janeiro de 1958

369
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Decreto de 26 de dezembro de 1957 - Declara de
utilidade
pública
diversas
áreas
de terra necessárias
ao aproveitamento da ener-"
gia hidráulica da cachoeira
do .França, situada no rio
Juquíá-Guassu, entre o município de Ibíúba e o de .Itapecerica da Serra, Estado de
São paulo, e autoriza a Companhia Brasileira de Alumímio a promover a desapropriação.
Retificado no
D. o. de 14 de fevereiro
de 1958
42.886 - Decreto de 26 de dezembro de 1957 Declara
de utilidade púbuca diversas
áreas de terra compreendidas
na faixa de linha de trans-

42;885 -

369

Regtúamerrto

37-0

371

42.919 -

369

370

42"911 - Decreto de 27 de dezembro 'ce 1957 - Aprova o

de Preoeêtos

Comuns
aos Estabelecimentos do Ensino d.a Exército'
(R/l2~'))" Rieti'ficadh mel
D. O. de 9 de janeiro de 1958
42.914 - Decreto de 27 de dezembro de 1957 - Institui aGuia de Importacão para fins
estatísticos. Retificado 'no
D. O. de 8 de janeiro de 1958
42.915 - Decreto de 30 de dezembro de 1957 Expede
normas reguladoras do sistema de devolução dos adicionais restituíveis do impôsto
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Concede à sccieâcuie amônmui Reii-:
nações de Milho Brczil, autorização
para continuar a funcionar na
República.

leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização,
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.
República.
JUSCELINO KUElTSCHEK

Parsijal Barroso

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, íncíso r, da Constituição, e
DOS têrmos do Decreto-lei TI.O 2.627.
de 26 de setembro de 1940, decreta:

Artigo único. ~ concedida à. sociedade anônima Refinações de Milho, Brasil, com sede em Ridgefíeld,
Condado de Bergen, Estado de New
-Jersey, Estados Unidos da América
autorizada a funcionar DO País pelos
Decretos M. 18.592, de 5 de fevereiro
de 1929; 2.783, de 23 de junho de
1938; 21.254, de 10 de junho de ~946;
32.335. de 27 de fevereiro de 1953; 38.103,
de 18 de outubro de 1955; 39.576, de 13
de julho de 1956; 40.606, de 27 de dezem.,
bro de 1956, e 42.404, de 3 de outubro de 1957, autorização cara continuar a funcionar com o capital destinado às operações no Brasil, aumentado .de Cr$ 373.716.302,50 (trezentos
e seten.ta e. três milhões. setecentos e
dezesseís mtl, trezentos e dois cruzeiros e cinqüenta centavos) para ....
Cr~ 415.~57 .508,10
(quatrocentos e
quinze milhões, trezentos e cinqüenta
e sete mil, quinhentos e oito cruzeiros
e dez centavos) conforme resolução
de sua Diretoria realizada em 16 de
julho de 1957, mediante as cláusulas
que acompanham o Decreto número
3?335, de 27 de fevereiro de 1953, assínado pelo Ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho. Indústria e
Comércio, obrigando-se a mesma 00ciedade a cumprir integralmente as

DEcRETO N.» 42.982 _
JANEIRO DE 1958

DE

3

DE

Concede à sociedade anônima Bates
Valve Bag Corporation 01 Brazil
autorização para continuar a juncionar na República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.« 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. :Ê: concedida à socíedade anônima Bares vatvc Bag Corporatíon . of BrazU. com sede em
Wilmington, Estado 'de Delaware, Estados Unidos da América, autorizada
a funcionar no Pais. pelos Decretes
ns. 18.405, de 25 de setembro de 1928;
7.391, de 12 de junho de 1941; 13.746,
de 26 de outubro de 1943, 22.283, de 16
de dezembro de 1946, 29.629, de 1 de
junho de 1951; 34.014, de 1 de outubro
de 1953 e 38.319, de 19 de dezembro de
1955, autorização para continuar a
funcionar com O capital destinado às
operações no Brasil aumentado de
ors 95.091. 000,00 (noventa e cinco
milhões e noventa e um mil cruzeiros) para Cr$ 97.20S.3'ÜO,OO (noventa
e sete milhões, duzentos e oito mil e
trezentos cruzeiros) e o seu capital
autorizado aumentado de USS
.
2.250.000·00 (dois milhões duzentos e
cinqüenta mil dólares) para US$ .. ,
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2.5iJO.OQO,OO (dois milhões e qulnhentos mil dólares) com a conacoucntc
alteração do artigo quarto do Certificado da- Incorporação, de acôrdo Com
as resoluções de sua Diretoria tomadas
em 10 e 19 de julho de 1957, respectivamente e .med.ante as cláusulas que
acompanham o Decreto n ~ 29.629" de
1.<> de junho de 1951, assinadas pelo
Ministro de Estado dos Negócics do
'I'rabalho, Indústria e Comércio, obrfo

gando-se a mesma sociedade a cumprir

integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,

sôbre o objeto da presente autoriza-

ção.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KunITSCHEK

Parsitat Bcrrcso

DECRETO

N.O 42.983
JANEIRO DE 1958

Altera a lotação
Agricultura.

40

DE

3

DE

Ministério da

O Presidente da República. usando da atribuição qUe lhe confere o
art. 87, número I. da Oonstituíçâo,
decreta:
Art. 1. o Fica alterada a lotação
numérica do' Mãntstério da Agricultura, aprovada pelo Decreto número 37.583, de 11 de julho de 1955,
para efeito de ser transferido um
cargo de vetertnárío. com o respectrvo ocupante. Absalão
Caramuru
Barcelos, da lotação permanente da
Inspetoria Regional, em Florianópolis, Estado' de Santa oatartna, da
Divisão de Defesa Sanitária Animal,
Departamento Nacional da produção Animal. para igual lotação da
Inspetoria Regional, em Niteroí, Estado do Rio de Janeiro, da mesma
Divisão e Departamento.
Art. 2.° 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposíções em contrário.
'
RlO de Janeiro. em 3 de janeiro
de 1958, 137. o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KU~nTSCHEK.

M ária' M eneçtietti,

DECRETO N.? 42.984 JA~RO

DE

3

DE

DE 1958

Institui em todo o Território Nacional o dia da AbTe"dgrajia, em homenagem
ao
Professor
Manoel
Dias de Abreu.

O Presidente da República,
Considerando a relevante contribuição prestada ao combate à Tubereulose e M erecções torácicas' pelo
eminente 'I'íslólogo e Radl01ü';\;::ta
Brasileiro, Prof-essor Manoel Dias 'de
Abreu, com o método científico de:
sua invenção denominado "Abreugrafia";
Considerando a extraordinária repercussão que aquêle método merecidamente teve em todos os centroe
de cultura e pesquisa médicas do exterror, pelas passibilldades que tarabem veio proporcionar à pesquisa de
outras moléstias, como o câncer, a."S
cardíopatias e etc.; elevando assim
o nome do Brasil no concêrto das
demais Nações;
Ocnsíderando que é dever do ES·
tado distinguir os que trabalham em
pról do engrandecimento da - Pátria e
da Cultura Nacional e ressaltar, para
a posteridade como exemplo, os que
assim dignificam sua existêncIa; decreta:
Art. 1. ° Fica instituído, em todo o
Território Nacional, o dia da "Abreugrafia" que será comemorado no dia
4 de janeiro de cada ano, em homenagem ao descobridor désse método
científico de pesquisa, Professor Manoel Dias de Abreu.
Art. 2. 0 O presente decreto entrará. em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Rio de Janeiro. em 3 de janeiro
de 1958; 137. 0 da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Maurício de Medeiros.
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D:ECRETO. N. 0·42.985:....... DE 3

DE J A!\TEIRO DE

19·53·

Aprova as "':abelús de fixação aOI:> valores da etapa e de suas rnodalidadcs,
àas Fôrças Armadas, para 1953 e dá outras providências.
o Pr-esidente da República usando da atriouiçâc que lhe confere o artigo
87, Inciso I, da Constdtuíçâo, decreta:

Am. 1.0 Ficam aprovadas as tabelas de fixação dos valores da etapa
e de suas modalidades, das Fôrças Armadas, nos diversos Estados, Territórios
e localidades do Pais e no estrangeiro, organizadas na ccntormídade do quo
preceitua o art. 100 da Lei n.c 1.316, de 2{) de janeiro de 19·51 (Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares).
Art. 2.0 Para a execução das referidas tabelas, que Se acham anexas a
êste Decreto, s-erão obedecidas as Instruções que as acompanham.
Art. 3.° O presente Decreto terá vigência a partir de 1.0 janeiro de 195$.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrárão .
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1957; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUB~SCHECK.

Antônio Alves Câmara.
Henrique iou,
Francisco de Mel.o.
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TABELA GEHAL DE FIXAÇÃO DOS VALÓRJES DE ETAPA, CORRESPONDENTE A RAÇAO COMUM PARA AS FôRÇAS ARMADAS, A VIGORAR
A PARTIR DE 1.0 DE JANEIRO DE 1958.
(ART. 91 DO C V V M)

Quantitativos
Estados -

Territórios -

Localidades

Soma

I

Subsistência I
Amazonas e Pará

.................. I[

Rancho

46;20

15,40

61,60

42,90

14,30

57,20

I

I

Maranhão, Piauí e Ceará . . • • • • • • • . I
I
I
Rió Grande do Norte,
nambuco e Alagoas ~.~~~í.b.~,; .~:~~I
I
I
Sergipe e Bahia .................. ·1
I

41,70

13,90

40,80

13,60

36,00

12,00

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

4G,30

13,40

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

37,50

12,50

Mato Grosso
São Paulo

Minas

--------

·······················1

Gerais e Goiás

I
Distrito Federal, Espírito Santo e]
Rio de Janeiro .................. ·1

Rio Grande do Sul

40,50

-----

I

13,50

I
I
I

54,40

48,00

5'3,70

.50,00

33,60

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

37,80

I

I,

54,00

I

I

........ I

._-_.

I
I

I

Paraná e Santa Catarina

55,60

11,20

12,60

I
__._-_._-----_.

II

I

44,80

50,40

[

Territórios Federais, Ilhas dos Abro-I
lhos e Trindade e Localidades dei
Cucuí .Iapurá. Ipiranga, 'I'abatin-]
ga. Brasilta. Casalvasco, Foz doi
Iguaçu e Guaíra

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

I
\

- - - - - - - _.. _ - - - _.....
Em Pais Estrangeiro

1

80,40

20,10

60,30

77,70

I
I

I
25,%

\

-~~._-----_

103,60
..- - _ . .

-
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TABELA GERAL DE FIXAÇÃO DOS VALOR>ES DA MODALIDADE DIE
ETAPA (TIPO n, PARA AS FôRÇAS ARMADAB, A VIGORAR A
PA.RTIR DE L" DE JANEIRO DE 1958.
(ART. 9'1, DO C V V M)

Quantitativos
Estadas -

Territórios -

Localidades

Soma

Subsistência
Amazonas e Pará.

46,20
42,90

41,70

SergiPe e Bahia

\

40,80

1

Mato Grosso

o o"

o o o o ••• o o ••• o

0.1

I
I

I
I

64,40

21,50

I

20,90
20,40

I

40,30

I

20,10

o o o o •

o •

o •

o o o o •

_
56,30

40,50

20,30

60,80

II -

16,80

50,40

I

18,90

56,70

60,30

30,20

90,50

77,70

38,90

116,60

1----7--37,80

o .1

60,40

13,80

1

Rio Grande do Sul

I
I

.,.:

37,50

33,60

o . o o • • o o o oI

61,20

54,00

1

Paraná e Santa Catarina

62,60

I_-

18,00

____ c

1
o o o o •••• o •

Rancho

\

I
Minas Gerais e Goiás "

I

36,00

o ••••••• o o o • \

I
São Paulo

I

I

1

1

Territórios Federais, Ilhas dos AbrO-I
lhos e Trindade e Localidades, de
Cucuí, Japurá, Ipíranga, 'I'abatlnga, Brasilía, casatvasco. Foz do)
Iguaçú e Guaira
o o o ••• o.

\

1

Em País Estrangeiro .......... c.... 1

1
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TABELA GER·AL P,E :F'IXAÇAO DOS VALOR:ES DA I\':IODALIDADE DE
ETAPA (TIPO H), PARA AS FôRÇAS ARMADAS, A VIGORAR A
PARTIR DE 1.° DE JANEIRO DE 195-3,
(ART.

9-6.00

c v v M)

I
.Estados - Territórios .,....,..... Localidades

_

I

Subsistência I
1
I

I
I

Amazonas e Pará

46,20

I.
Maranhão, Piauí e Ceará

Rio Grande do Norte,

nambuco e Alagoas

1

/

I

42,90)

1

Rancho

I

1
1

I
80,90

1

32,30

31,40

II

I
I

75,20

73.10

71,40

40,80

30,60

36,00

27,00

63,00

40,30

30,20

70.50

28,20

65,70

30,50

71,00

25,20

58,80

1

Mato Grosso

Soma.

1

I

41.70 .1

.

34:7_°_1

I

1

Sergipe e Bahia

I
I

I

1

I

~.~l:~í.~~, ..~~~~I

I

Quantitativos

I. - -

I.

São Paulo

Minas Gerais e Goiás

I

1.

I
I
i

37,50

I.

Distrito Federal, Espírito
Rio de Janeiro

I

Santo 81

1

40,50

I
33,60

I- - - - '

i

66,20

37,80

60,30

45.30

105,60

77,70

58,40

136,10
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Instruções Gerais
1. E' mantida, em 1958, acabela
qualitativa-quantitativa que se encontrava em vigor em 1957, sendo que o
toucinho, considerado gênero de suestittnção,
somente
será
tornecido
. quando não fôr distríbuída banha ou
gordura vegetal.
2. O valor da etapa suplementar no
País é igual ao fixado para a etapa
comum em cada Estado, Território ou
Iocalídade e é sempre pago em -eu
valor simples.
3. As expressões rancho próprio e
rancho organizado sã-o eqüívalentes e
não há como distingui-las nara cterto
do custeio das despesas COm alimentação.
4, A expressão etapa comum é 51110nima de etapa e eqülvale à "importância em dinheiro correspondente ao
custeio da ração comum, no Ioca.l".
(Art. 98 do C V V M).
5. As variações de etapa, decorrentes de:
a) subst.tuícê.o do quantãtattvo ae
rancho pela melhoria fe rancho (Art.
96doCVVM);
b) acréscimo
dessa melhoria
ae
rancho (parágrafo único do -nesmo
artigo), para os efeitos das tabelas de
fixação de valores serão destgnadas,
respectrvamente: Modandade tipo I e
Modalidade tipo II.
6" A indenização da etapa pelo mplo do seu valor é devida ao mimar
quando de serviço, com duracào (~O~
tinuada de 24 horas, em orga.nzaeáo
sem rancho e não existir nas suas oro-

xímidades

organízaqão com

rancho

(parágrafo 2. o do artigo 92 do C V
V )\1, alterado .pelo artigo 2.° da Lei
n.» 2.734-56).
Para os efeitos dêste número, ;:3,0
cons:derados serviços com duração
continuada de 24 horas os previstos
no parágrafo 2. o do artigo 231 o:: n.v 4
do artigo 329 do Decreto n.c 42.018.
de 9 de agôsto de 1957.
O militar empregado normalmente
em servtço de campo não faz, jUs a
mdentaaçâo da etapa pelo triplo do
seu valor.

7. Na Aeronáutica, nas orgamzaçôes
cujo horário de trabalho exija permanência continuada do pessoal militar
por mais de dez (10) horas diártas
deve ser providenciada a ínstalacâc
de rancho.
.
~
3. A indenização da etapa pelo ertplo do seu valor ao militar que -aetefizer as condições do inciso 6 será
feita independentemente de autorização míntsterraf .

9

9. Quando as organizações mimares não tiverem rancho próprio, deverão sacar da repartição competente o
valor {las etapas ou das modalidades
de etapa correspondentes, para maemzaçào de alimentação fornecida '1.0S
arranchados nas organizações de que
trata Q inciso 6. Poderão, :U::.U1ctO
aconselhável, ser
centralizados, 8!1l
uma das organizações interessadas, o
saque, a liquidação e o pagamento.
desde que estabelecidas normas padrão de ação que resguardem os tnterêsses do Erário.
10. Na Aeronàutíca, os comandantes
õas organizações militares que, e.pesar disso, não obtiverem. a mstatação
do resoectávo rancho, envldaráo esrorços nô sentido de poder utilizar os
correspondentes serviços de outras organizações vizmhas, estatais ou paraestatais, bem como restaurantes de
associações de classe, previstas no artigo 334 do C V V 1VI, de modo a
atender convenientemente à alimentação de seus subordinados.
11. Os alunos dos Centros e Núcleos de Preparação de Oftctaís ela
Reserva. quando acampados, em Jornada completa ou serviç,C) continuado,
farão jus à alimentação por conta 00
Estado e terão a ração comum elas
guarntçôes em que. servirem, bem come
as substttutçôes e acrésctmoa previstos
no artigo 96 e seu parãgrato úntco
110 C V V 1\1. asses alunos, em ntpotese alguma, receberão etapas cesar-

ranchadaa.
12. No Exército, o quantitativo de
SUbsistência, além da, aqutsíção dos

gêneros substanctaís, atenderá ás aespesas de armazenagem, conservação e
outras inerentes ao runcíonamento :103
Estabelecimentos ele Subsístêncta, com
exceção dos transportes marttimcs,
Ierrovtáríos, rodovlárfos e rluvtars e
taxas portuárias, que correrão ~, conta
dos recursos próprios das ootacoes
correspondentes, cujo numeràrto será
entregue diretamente àqueles .staoeIecímentos pelo órgãos te rrnancas.
13. No Exército, a taxa de 3 % destinada ao Fundo de Estocagem e Intercâmbio, de Que trata o artigo 12
das Instruções para.» funcionamento
da extinta gubdíretor-ía de Suosísrénela do meercito. .atual Diretoria de
Subsistência, aprovada pela Portarra
n.c 6.054, de 12 de fevereiro -íe 1.944,
e alterada pelo despacho mímstertai
de 3 de novembro de 1944. (D,O. de
7 de dezembro de' 1944) - percentagem que não está integrada no quantitativo de subsistência para o pessoal
arrunchado será calculada sõbre o

10
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valor do mesmo quantitativo e constituirá crédito "Em ser" na DIretoria
de Finanças, a favor da Diretoria de
SUbsistência, depois de conhecido o
confronto dos direitos e percepções
dos Estabelecimentos de Substetêncías,
em face dos efetivos arraçoados .
14. No Exército, os nuantttatívos de
subsistência fixados pela presente tabela serão pagos pelos órgãos de fi-

nanças por trimestre adiantado .. A
prestação de contas dêstes quantttataVos será .realízada de acôrdo com o
parágrafo 2. 0 do artigo 93 do R-89.

15. No EXército, a Indenízacão orevista na letra "e" do artlgó 97' do
R-89 será realizada pelos Estabeleci.
DECREI'ü N." 42.986 -

mentos ,de Subsistência ao preço da
última aquisição - preço de compra
- de cada artigo da tabela de rações,

até o limite oue serviu de base no
cálculo desta Tabela de valores. Tais
valores-base serão p-ublica-dos no Boletim Interno dos citados órgãos, após
entendimentos com a Diretoria de
Subsistência.
16. As organrzaçôes de subststêncía
e reembolsáveís do Exército Marinha
e Aeronáutica poderão suprir-se teciprocamente.
17. O asilado, quando internado em
organiz-ações hospitalares, terá direito
à alimentação por conta do Estado
(Art. 305 do C V V M).
DE

3

DE JANEIRo DE

19'58

Ap1'ova a tabf!la de fixação dos valores dos com-plementos à ração comum.
para a Marmha, e dá outras providências.

O ~residenk da Repúbli-ca usando
87, InCISQ I, da Constdtuíção, decreta:
,

da atribuição que lhe confere o artigo

~t. 1.0. Fica aprovada a tabela de fixação dos valores dos complementos

a raeao

com~]m

nare a marinha, oa-aanízada na conformidade do que preda Lei TI. 1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Oôdigo de Vencimentos e Vantag-ens dos Militares) .
Parágrafo único. Para a execução da referida tabela que se acha anexa
a êste decreto. serão obedecidas as "Observações" que a ~oompa.nha.m.
Art. 2.°. O presente decreto terá vigência a partir oe 1.0 de vjaneirc

c~ltua o artl~O 89, letra "b'

O

de 1958.

.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 19'58; 13-7.0 da Independência e 70.0 da

República.

JUSCELINO KU1HTSCHEK.

Antônio Alves Câmara.

TABIc'LA DE COMPLEMENTOS
(LETRA

"B" no

--------

ART. 89
Marinha

NAVIOS E óRGãOS

Escola Ncval
Oolégío Naval
Escola de AA. MM. de Pernambuco
Escola de AA. MM da Bahia

DO C V

v M)

II
I

I

1
1
1

Escola de AA. MM. do Ceará
Escola de A·A. MM. de Santa Oataa-ína ..............•......... I
Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro
1
Pessoal embarco.. . do, em viagem, quando houver necessidade de I
1

substátuír gêneros
1
Pessoal de quarto a noite, em viagem, na máquina
: .. 1
Navios hidrográficos. faroleiros, em viagem. quando em efetivo I
serviço-da especialidade
i
Rebcoadotes de alto-mar e corvetas quando em viagem espect-]
fica de socorro
:
Complemento regional
·1
Submarmos em viagem ...................•...........•....... 1

Valor
Or$
22,00
27,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

25,80
12,20
32,10

32.10
6,00
44,00
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OBSERVAÇõES
"1. Somente paa-a os alunos dos órg-ãos constantes desta tabela poderá ser
municiado o complemento nela previsto durante o período escolar. O restante:
do pessoal será municiado de acôrdo com o valor da ração comum.
2. Os submarinos, navios fraloreíros, hidrográficos e rebocadores de altomar, em regime de pôrto, terão o mesmo munlcíamente, dos demais navios.
~. Sómente ao pessoal que pertencer ao Departamento de Máquinas e que
efetívamente fizer o serviço à noite. em viagem, nos quartos de O nora às 4
e 4 às 8 horas, fará jus ao munícíamento, constante desta tabela.
4. O complemento de Cr$ 25,80 destina-se a custear o excesso de despeSM em viagem por deterioração de carne ou acréscimo Imprevisto nos dias
de viagem, havendo necessidade de substituir carne Irrgorítícada por carne
sêca e pão PO;y bolacha.
5. O muníciamento de que. trata a alínea 4 não é perrmtádo aos submarínos. navios hidrográficos, faroleiros e rebocadores de a.lto-mar quando, em
viagem, fizerem uso do complemento a êles previstos na tabela presente.
6. Ao pessoal que executar grandes fainas, em dias chuvosos ou frios.
poderá ser abonada uma ração de café e açúcar no valor de 01'$ 1,2rO. assim
corno, em dias de intenso caloe.vuma ração de xarope de frutas e acucar no
valor de Cr$ 2,8rO. Só será permitido o munícaamento máximo de 10 dias para
cada complemento no período de um mês
7, Será permiti-d-ó o munlcíamento de 500 grs de leite ao pessoal empregado em pintura baixa. tensão, escafandría, assim. Domo ao pessoal sujeito
.às emanações de gases venenosos. O muníciamentc desta alínea ficará condiciona-do à real necessidade, dependendo também de prévia solicitação ao
Diretor Geral de Intendência
8. Não haverá munlciamento simultâneo de complemento e da diferença
determinada pelo parágrafo único do Art. 00 do C. V. V. M,
9. O municiamento do complement to somente eserá permitido quando na
realidade fôr fornecida a ração complementada, sendo proibida à simples forjnalístíca, visando a economia.
10. O complemento 11M pode ser pago aos desarranchados,
11. O complemento regional só poderá ser anunciado com ordem expressa
da 'oíretorta de Intendêncía..

DECRETO N,o 42 987 -

DE

3

DE JANEIRO DE

1958

Aprova a tabela de fixação dos valores dos complementos à ração comum)
para o Exército, e dá outras providências

O Presid-ente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a tabela de fixação dos complementos à ração
comum, para o Exército, organizada na conformidade do que preceitua o
artigo 89, letra "b", da Lei n." 1.316, de 20 de janeiro doa 1951 (Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares).
Parágrafo único. Para a execução da referida tabela, que se acha
.anexa a êste Decreto, serão obedecidas as "Observações" que a acompanham
Art. 2.° O presente Decreto terá vigência a partir de 1.0 de janeiro
de 195i:L

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1958; 137.° da Independência e 70,0 daRepública,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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TABELA DE CO:MPLEMENTOS
(LETRA

un"

DO ART.

89

DO C V V M)

Exército

Valor
Organizações
Or$
t
I -

1.

2.
3.

AJ.v.J:AN, Escola. de Comando e Esta-do-Maior do EXército,j
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
_/
Escolas Preparatórias de Cadetes e Colégios Militares
.
~scola de Educação Písica, Escola de Sargentos das Armas]
e Escola de Equitação do Exército
~
1

Organizações diversas:

20,00
18,00
15,00

I

I

.1

I

18,00
17,00

I

I
I

Pára-quedistas, Unidades-Escolas, Polícias do Exército el
Batalhão de Guardas
,
I
IV -

1.

Organizações Hospitalares e sanatórios:

Doentes internados em Sanatórios' sob regiITle dietético
Doentes Internados sob regime dietético
:
IH -

1.

I

I

Ir -

1.
2.

I

Escolares:

13,00

I

Diversos:

PNJ30al Militar, em situações especiais compreendido no]
inciso n. o 3 das "Observações" abaixo
1

4,00

I
OBSERVAÇõES
1. Nas organizações escolares aci ma discriminadas, farão jus ao com-o
plamento, os elementos .abrangidos pelo Capítulo XVI do Título IH da
l.a Pa,rte do C V V M.

2. AB Irmãs de caridade, contratadas pelos hospitais e sanatórios,
serão, para efeito de saque de etapas arr anchadas, equiparadas aos sargentos.
3. Nas diversas organízações militares, terão direito ao complemento
as praças que trabalham como meeânícoe, pintores, bombeiros e outras,
expostas à ação de gases venenosos, destinado a reforçar a quantidade de
leite da ração comum.
4. O complemento Gerá devido nos dias em que houver atividade no'
que. tange à missão principal da organização.
5. .AJ3 disposições do inciso anterior são aplicáveis, também, nos casos
de prontidão, para os elementos nela compreendidos.
6. O saque do complemento sõcnente será permitido. quando na realidade, fôr fornecida a ração complementada, sendo jrrcíblda a simples for-o
malístíca, visando a economia.
7. O complemento não _POde ser pago aos desarranchados.
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DECRETO N.'" 42.988 -

DE

3

DE JANEIRO DE

13
1958

Aprova a tabela de fixação dos raíores dos complementos à ração comum,
para a Aeronáutica. e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, ôecreta:

Art. 1.0_Fiel';' aprovada a tabela. de fixação dos valores dos com-piementos à ração comum, para a Aeronáutica, organizada na conformidade

do que preceitua o art. 89, letra b, da Lei n.v 1.316, de 20 de janeiro de
1951 (Código de Vencimentos e· vantagens dos Militares).
Parágrafo único Para a, execução da referida tabela, que se acha anexa
a õste decreto, serão obedecidas as "Observações" que a acompanham.
Art. 2.° O presente decreto terá vigência a partir de 1.0 de janeiro
de 1958.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Melo

TABELA

DE

COMPLEMENTOS

(Letra "b" do art. 89 do CVVM)
AERONÁUTICA

Valor

ORGANTZAÇOES

_._-_._----

ECEMAR -

EAOAR -

EOEG -

CTA

E?CA

I1

20,00

1

18.00

I

EEAR

1

Hospitalares

Hospitais

Cr$

. - - - - - - - - I- - -

Eecolaree

EAR -

I

~

Dioereos

I
I
I
I

15.00

18,00

i

Pessoal militar em situações especiais, compreendido no Inciso 31
das "Observações" abaixo
j

10,00

OBS,RVAÇõES

1. Nas organizações esc-olares somente terão direito ao respectivo complemento as elementos conzpreendidos pelo Capítulo XVI do Título lU,
da 1.'\ Parte do C. V. V. M .. além dos cadetes e alunos do Curso de Formação de oficiais e de sargentos.
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2. Nas organízaçôes nospítalares, o complemento respectivo será abonado aos elementos míhtares naíxados e sob regime dietético.
3. Nas diversas orgamzaçóes, terão direito ao respectivo complemento:
os mecânicos de avíâove artífices (carpinteiros, chapas de metal,

a)

máquinas e ferramentas omcura e índutagem, manutenção e reparação de
sistema hidráulico) ;
b) os componentes das subespecialldades de fileira. música, corneteiro
e tambor e 0:0 tarfeiros de copa c cozinha, quando em razão de serviço ou
de prontidão ngorosa. acomnannados de vigilância noturna.

c) os militares em situação de pernoite ou -de plantão, desde que
considerando como horas de trabalho extraordinário.
4. Em hipótese alguma «erá permitido o abono, ao mesmo individuo,
de mais de um complemento no mesmo dia.
5. O complemento será oevtc. nos dias em que houver atividade norma! ou extraordinária no que tange à rrxssâo principal da organização.
6. As disposições. do Inciso anterior são aplicáveis também nos casos
de prontidão, para os elementos nela compreendidos. bem como, nos dias
de recesso, no periodo de tuncionamento das aulas, para os alunos da
Bscola Preparatória de Cacetes do Ar e da Escola de Especialistas de
Aeronáutica.
7. O saque do complemento somente será permítído quando na realidade fôr fornecida a ração complementada, sendo proibida a Simples
Jormalístíca visando a economia.
8. O complemente não pede ser pago aos desarranchados ,

DEORETO N." 42.989 -

DE

6

DEORETO N." 42.990 -

DE

6

DE JANEIRO DE 1958

DE JANEIRO DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numeiícà Especial
de Extranumerârio - mensalista do
Ministério da Guerra,
dá outras
providências.

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Espe~
crial de exiromcmerórío-mensausia
éL:J Ministério da Guerra, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere artigo
87, item I, da. Constituição, decreta:
Art. 1.°. Fica transferida, com o
respectivo ocupante Waldemar da Silva Corrêa, uma função de nrtance,
referência 21, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerárío-mensalista do Parque e Depósito de Material de Engenharia 'ex-Parque Central
de Material de Engenharia), para
Idêntica tabela do Laboratório out,
mico e Farmacêutico do 'Exército, ambas do M'mstérto da Guerra.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 .• Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de
1958, 137. o da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o nrt,
87, item I, da Constituição. decreta.:

"e

°

Henrique LOtt

Art. 1.°. Fica transferida, com o
respectivo ocupante Ernani Pires do
Nascimento, uma .funçâo de Servente,
referência 20. da Tabela Numérica
Especial de Extranumerárío-mensaüsta do Estabelecimento de Subsistência
da 10. a Região Militar, para idêntica
tabela do Hospital Geral de Porta-,
leza, ambas do Ministério da Guerra.
Art. 2.°. âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de
1958. 137,° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

H enrique

KUBITSCHEK

um
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DECRETO N." 42.991 DE JANEIRO DE

DE 6

1958

Dá nova redação G-J art. 23 do Regulamento da Diretoria de Engenharia
da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I" da Constituição, 'decreta:
Art. 1. o. Fica alterado o artigo 23
do Regulamentada Diretoria de En.,
genharra da Aeronáutica, aprovado
pelo Decreto n. o 37.849, de 2 de setembro de 1955, que passa a ter a
seguinte redação:
" AI·t. 23. O Diretor Geral de
Eng-enharia é um Major-Brigadeiro ou Brigadeiro da categoria
de Engenheiro ou um Engenheiro
Civil do Ministério da Aeronáutica".
Art. 2. o. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1958;
137. o da Independência e 7{).o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

equipamentos auxiliares e sobressalentes, na forma de contratos a serem
assinados entre o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, J ExportImport Bank of Washington e outras
entidades flnancíadoras ou fornecedores estrangeiros.
Art. 2.° Enquanto não puderem ser
vinculados recursos previstos para o
"Fundo Portuário", a proposta do
orçamento federal da União incluirá,
anualmente, "no anexo do Ministério
da Viação e Obras Públicas, em consignação ao Departamento Nacional
de portos, Rios e Canais, a importância necessária para pagamento ao
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico dos encargos resultantes
. dos contratos assinados nos têrmos do
artigo 1.0.
Art. 3.0 àste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.
LUCi{) Meira.

JOsé Maria Alkmim.

Francisco de Melo.

DEORETO N.o 42.992
DE 6
JANEIRO DE 1958

15

DE

Autoriza o Ministro da Viação e obres
Públicas a contratar, em nome da
União com o Banco Nacional do
Desennotoimenic Econômico, empréstimos até o montante de .....
US$ 22.500. Ü'OO,OO, ou o equivalente
em outras moedas, destinados à
aquisição de dragas e equipamentos
auxiliares.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o diposto no artigo 1.G da
Lei n. o 1. 518, de 24 de dezembro de
1951, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da viação
e Obras Públicasqautorizado a contratar. em nome da União, eom o Banco
Nacional do Desenvojvímentr, Econômico, empréstimos até o montante de
US$ 22,500,000.00, ou o equivalente em
outras moedas, destinados à aquisição,
para o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, de dragas e

DECRETO N. o 42.993
JANEIRO DE 1958

DE

6

DE

Concede à sociedade Urbano Gern &
Filh'Os autorização para continuar
a funcionar como empre.sa de navegação de cabctaçem.,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei :1." 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. É ooncediô a à sociedade Urbano Gern & Filhos, com sede
em .Ioinvüle. Estado de Santa Catar-ina autor.ízada a funcionar pelo Decre-U; n." 20 '110. de 17 de janeiro de
1946, autorização para continuar a
funcionar. como emprêsa ôe navegação de cabotagem, com as alterações
introduzidas em seu contrato social,
inclusive o aumento do caoítat de ...
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) para Cr$ 7.000.000.00. (6e~
milhões de cruzeiros), de conformí-

Aros co PODER EXECUTIVO
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datie com os instrumentos particulares firmados em 1." de marco
1947,
1." de setembro' de 1950, 26 de outubro de 1956 e 21 de novembro de
1957, obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e re-

de

gulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar. sôbre:o objeto da presente

DECRETO

N.O

42.995 -

DE

6

DE JANEIRO DF. 1958

Autoriza a Comissão do Vdle lo São
Francisco a aceitar a doação do terrena onde deverá ser construído um
camp::; de pouso, na cidade de Uauá,
. no Estado da Bahia.

autorrzação .

Rio de .Ianelro, 6 de janeiro de
1958; 137." da Independêncía e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUlUT'SCBE:,'(

Parsifal Barroso

DECRETO N.o 42.994

DE

6

DE JANEIRO DE 1958

Autoriza a Comissão do Vale do Süo
Praaiciecc a aceitar a doação do rerrene de propriedade da Prefeitura
Municipal de Curaçà, no Estado da
Bahia.::>

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, Item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1. o. Fica autorlzada a Comissão do Vale do São Pranctsco, criada
pela Lei n. o 541, de 15 de dezembro
de 1948, a aceitar a doação,. sem ônus
de qualquer espécie Dura a Unlâo
reederaj, do terreno de 340. OGO metros
quadrados de área. medindo 1.700 -ae.,
tros de comprimento por 2DO metros
de largura, onde deverá ser construído
um campo de pouso, na cidade de
Curaçá.' no Estado da Bahia. de pro-priedade da Prefeitura Municipal.
Art. 2. o. FIca designado o Enge_
nheiro Alaôr Mello de SIqueira, Chefe
do 4. o Distrito' da Comissão do la1e
do São Francisco para, come repre.,
sentante da União, assinar a escritura
da referida doação.
Art.

3.

0

O presente decreto

en-

trará em vigor na data da sua pubü.,
cação, revogadas
contrário.

as disposições

em

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
-da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar SalIes

o Presidente da Repubüca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, item I. da Oonstít.uíçào Federal,
decreta:

Art .
Ftca autoriza-da a oomis.
são do Vale do São Francisco, errada
pela LeI n. c 541, de 15 de dezembro
de 1948. a aceitar a doação, sem ônus
de qualquer espec!e para a umao
Federal, do terreno de .560.000 metros
quadrados de área, medindo 1.400 de
comprimento por 4Qü metros 'e largura, conrrontando-se ao norte 00m
a Fazenda Ipueira Cercada, .c sul
com a. cidade de Uaua, a leste com
:1S propriedades da Senhor-a Francisca
Canário e a oeste com a Fazenda
Camassari, onde deverá ser construído
um campo de pouso, na cidade de
Uauá, no Estado da Bahia, de oropríedade da Senhora Maria Divina
Rodrigues.
Art. 2.°, Fica destgnado o Enge_
nheiro Alaôr Mello de Siqueira, Chefe
do 4. u Distrito da Comissão do vare
do São Francisco para, como representante da União, assmar a escritura da referida doação.
Art. 3.° O presente decreto entrara em vigor na data da sua pubncação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de
1958; 137,0 da Independência e '70. 0
da República.
.JUSCELINO

KUBITS~HE!'

Eurico de Aguiar Saltes

DECHETO N,o 42.996
DE JANEIRO DE 1958

DE

7

,Aprova as tabelas de repreneniaçãa a
que se retere o Decreto-lei n.O 9,2G'2,
de 194b,

o Prestoente da República, usando
d.as etrtbuíções que lhe confere o ar,
tigo 87, n o I. da Constituição, e tendo
em vista o art. 15, § 2.0 e O art la
co Dê{'):f'Y.(l-lei n.? 9.202, de 26 de acr»
de 1946~ decreta:
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Art
Ficam aprovadas, p'H:t u
"D-p.G de 1958, as tabelas a que se retcremo ","TI.." 15, § 2.°; e (I art. .a do
Dearetc-Ieí n.c 9.202, de 26 de abril
1946.

(~'C

Parágrafo único. As tabelas de que
trata e-te artigo vigorarão a partir de
1.0 de janeiro de 1958.

Art. 2 ° Revogam.se as disposíçoee

em, contr-arío .

Rio de Janeiro, em 7 de janeiro ne
'W58; 137 " da Independência e 70.u da

Repún'Ica..
JUSCELINO

JOse

KUBITSCHEK.

Carlos de Maoedo 80,1,,-88.

(1958)

GRATIFICAÇAQ DE R.EPRESENTAÇAQ
TABELA I

Missões nipíomazíca s e Del-egações junto a Organis',"!wb

FUNÇÕES

Embaixadores (classe "O") .. I
Enviados Extraordínártos e lVIi-'

r.ístros
rios

P I

e n i p o t e n e i c-:
i

(classe "N")

MinJ,':;tros

para Assuntos

uômicos, padrã-o "O"

Internacionais

~

cc

A

B

C

Cr$
719.153,00

Cl'S
319.173,OU

944.209,\10

1.069.240,ÚO

276.9'ilJ.GO

4,88.243,00

538.256,00

588.268,0-0

613.275,DO

663 287.00

4$<4.096,00

544.109,00

594.121,00

619.12'7,00

669.140 'JD

E

D

o-s

o-s

eis

E~ú-I

... I

i

i

m

Ancara,
Atenas
Beirute
Cairo
Copenhagu-e

Damasco
Guatemala

B. Aires
Caracas

Bruxelas

Londres
Nova Délhi

Jakarta

Karachi
La Paz

Madrid

Manágua
México

Ottawa
praga

Oslo
Panamá

Quito
Roma
'I'atpeh

Lima

P. Príncipe
Pretória

Teerã

Santiago

Genebra

Sf,·'o Jüsé

Varsóvia

S

Salvador

Tegucigalpa
Tel-Aviv
Trujil10

Vaticano

Viena
..

Assunção
Belgrado
Berna
tcogotá
Bonn

Oamberra
Estocolmo
Havana
Lisboa
Montevidéu

Haia
Helsínkí

- ---_. __ . - .._---------'-

:>
~

-------1

C.I.E.S,

(Del. )

Parts

Direito Int..
(ONU)

O. E. A.
Tóquio

Wasmngton
~";r,.ções

Unidai"i

e

o

"'o

~

i
8

TABELA II

lYf'iSSÕeS Diplomáticas, Deieçaçô e, junto a Organismos mtemactonoss e Repartições C')r1sulares

FUNçõES

I
I

c

D

E

CrS

01'$

ora

crs

'163.341,00

513.844,00

59B" 655,00

663.287,00

A

B

c-s

438 G90,OO

i

I
I

I

,

11

I,

!

Ministros Conselheiros, oõnsu-]
Irs Gerais e Ministros ::H:"3,1
As s u n tos Econômicos, pa.
drâo ·"N" .. "" .. """"
.

>~

~

8
Amsterdam
Barcelona
Pôr to
Rotterdam

vaiparaís.,
Vig"ü

Captown
Gênova
Haia
Líverpooj
Lima
Madrid
Marselha
México
Santiago
Viena

Antuérpia
Assunção
Bogotá
Bonn

Bruxelas
B, Aires
Estocolmo
Genebra
Hamburgo

Caracas
Hong-Kong
La Paz
Nova Detlu
Nova Orteans
Nações Unidas
Paris
S. Francisco

I

Nova York
<O. Geral)

~

M

~

'c~"
n

~

Washington

Kobe
Lisboa

LOndres
Montevidéu
Montreal
Ottawa
Quito

Roma
Vaticano
Z'lrich
~

~

TABELA

III

1l'Iü:sões Diplomáticas} Delegações junto a Organis mos

Funções

I
I
A
I
-------_._-

o-s
Conselheiros, Primeiros Secretários. Cônsules de I.'' cresse
segundos Secretários e Cônsu-:
les de 2/" .classs .. ,
,. r
Terceiros Secretários e Vke-[
Cônsules . .
[
Auxiliares Administrativos
.

2"2.419.00
229.420,00
19'1.862,<10
122.749,00

I

Amsterdam
Argel
Baía Blanoa
Barcelona

Bordéus
II CacUs

Casablanca
Funchal
Gotemburg-o
Havre
Las Palmas
Pôrto
Rosário
Rotterdam
'i'anger
Valparaiso

I
I

Vígo

I
I

I

I

279.537,00

I
I

I

i

322.460,00

244.19400

283.300,00

21D.978,OO
135.007,(lO

245.713.00
147.265,00

I
I

Consulares

I
E
I
I
._------------I
crs
crs
D

__

- ' . - - , _I...
I
crs

crs

,,

Ancara
Atenas
Beirute
Berlim
Bremen
Cairo
Capetcwn
Cardiff
Copenhague
Damasco
Dusseídorf
Florença

Antuérpia
Assunção
Belgrado
Berna
Bogotá
Bonn
I Bruxelas
I B. Aíres
i Oamberra
I Estocolmo
Genebra

I Iocoama

Gênova

: Kcbe
I Lisboa

O'cw
Guatemala
Haia
Helaink i
Istambul
Lima
Líverpool
Madrid

Londres
Montevidéu
Montreal
Ottawa
POl't of Spain
QUito
Praga
Roma

\

270.692,00
1'54.619,()0

Baltimore

I Bombaim
I Boston

I Calcutá

carecas

Chicago
Dakar
Filadélfia
Havana

i
I
I
;
I

I

I

. 372.636,00

I

310.182,00

i

'"

o

i

352.130,00

I

\ Hamburgo

F'~'ankfort

Manágua

I1

C

B

e Repartiçôoe

I

\

I[

Internacion-ais

Hong-Kong
Houston
J akarta
Karacht
La Paz
Los Angeles
Miami
NOva Delhi
Nova Orleans
paramartbo
Paris
s. Francisco
TóquiO

I

330.578,00

I

287.684,00
159.522,00

i
I
I
;

•

I

1

I

I
I
I

~

o

d

o

Nova York

I Washington
I
II
I

i

p~

"o
d

~

"
'Mn""
e

"

~

O

TABELA UI

Missões Díplcmàticas, Delegações junto a Organis mos

I
I
I
I

Funções

A

les de 2.a classe
Terceiros Secretários

~~

Reportições

c

B

crs

Conselheiros. Primeiros secre-]
tártos. Cônsules de 1.a classe!
Segundos Secretários e CÔnSU-[

lruernncisnuns

E

D

c-s

crs

o-s

Consulares

crs

262.419,00

279.587, Ou

322.460,00

352. 13{),OO

372.636,00

"
I
e Vic€- i

229.426,00

244.194·00

283.300,00

310.182,00

330 578,0{)

,

197,862,00
122.749,QO

210.97800
135.007,00

. 147. 265,(JO

240.713,00

270.692,00
lM.619,OO

Cônsules . .

Auxiliares Administrativos

I

----------_._---- I

I
--------------------Marselha

I'arpeh
Teerã.
Toronto
Varsóvia
Vaticano
Zurich

México
Mllão
Munich
Nápoles

osio

I
I

287.684,00
159.522,00

~

in

s
'O

paiermo

g

Panamá

~

"

P. Prfncípe

'~"
~

Pretorra

Sanüago
São José
S. Salvador

n

Southampton
Tegucigalpa
Tel-Aviv

Trujillo
Veneza

Viena
TABELA IV

S'hple:rnento de Representação

(Art. 18 do Decrei0··1ei n. o 9.202, de 26 de abril de 1946)

Nas
Nas
Nos
Nos

Emcaíxadas
Legações
Oonsulados-Geraí., . . .. "
Consulados

',"
,
,

','

.
.
.
.

crs

13.461,80
11. 014,20
6,118,70
3.671.10

.,
~
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DE

8

DE

Autoriza a emprêsa de mtneracõo Pires, Carneiro Limitada a lavrar calcário no município de Coposiema.
Estado do Pará.

o Presidente da República usando
6:3. atribuição qUe lhe confere o artigo

87. n.v I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 194() (Código de Minas),

decr-eta:

Art. 1.0' Fica autorizada a emprêsa
mineração PIres, Carneiro Límítada a lavrar calcário, em terrenos
d? sua propriedade. no núcleo COID-

de

mal de 'I'entargaj e Anauera, díatrtto
e município de Capanema, Estado do

Pará, numa área de duzentos setenta
e cinco hectares (275 ha)

delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice no final da poligonal que
partindo do marco quüométrtco número cento e setenta (Km 170) da 'estrada de rodagem Belém-Bragança,
tem as seguintes comprimentos e ru.mos verdadeiros: duzentos, e cínqüenta metros (250m), norte (N): quinhentos metros (50Gm), leste (E); e
os lados do polígono, a partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros .m11 metros nOOOm), norte (N); quinhentos
metros (500m), l-este (E); setecentos
e cinquenta metros (750m), sul (S):
mil metros (L. OOOro) , leste (E); dois
mil duzentos e cinqüenta. metros
(2, 250m) ,
sul
(S) ;
mil
metros
(1,OOOm), oeste (W); dois míl metros
(2.000m) norte (N); qumhentos rnetros (5(10m), oeste (W). Esta autort-:
zaçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art.. 28 do Oódigo de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas' alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a., recolher aos
cofres públicos, na . êorma da \~1, os
tributos que forem devidos a União,
dO Estado e ao Munlcipío. em cump-ímento do disposto nc arb . 63 do
Cócigo de Minas.
Art. 3.°& o concesst mário da autortzaçào não eumprrr qualquer das
obrigações que lhe incumbem. 3 autorizaçâo de laV1'3 será declarada caduca
ou nula, Doa forma dos arts. 3'1 € 38
do Código doe Minas,

Art. 4.° AB propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo osubsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código dê
Minas.
Art. 5.° O ccncessíonárío da atnorizaçâo será fiscalizado pelo Ijepar tamento Nacional da Producâo .\Aineral
t gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 .A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto que será transcritü no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pv_g~
monto da taxa de cinco mil e quinhéntos cruzeiros (01'8 5 .5DO,OO) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro je ]958;
137.0 da Independência e 70: 1 da
República.
JUSCELINú KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N." 42.998
JANEIRO DE 1958

DE

8

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jose de
Paula a pesquisar minérios de manganês e associados no município de
Ouro Preto, Estado de Minas Ge-

rcts.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v 11 da Constdtuíçâc e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. Lo Fica autorizado o cidadão
brasileiro José de Paula a pesquisar
minério de manganês e _ass-ociados,
em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Pastinha, distrito
e munícípic de Ouro Preto, Estado
de Minas Geraís. numa área de seis
hectares dez ares e cinqüenta e nove
oenttares (6,1059 ha) , delimitada por
um polígono Irregular que tem um
vértice a dezoito metros e quarenta
centímetros (18,40m), no rvmo magnético sessenta e oito graus sudoeste
(68" SW)
do
marco quilométrico
quinhentos e vinte e um maia oitocentos e noventa e seis metros
(521 + 896m) da Estrada de Ferro
central do Brasil no trecho Ouro
Preto-Rodrfgo Silva e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes com-
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primentcs e rumos magnéticos: quatrccentos e quarenta e seis metros
(446m), oitenta e set~~ graus sudoe~
te (87° SW); cento e quarenta e três
metros 043m) , sete graus sudoest:e
(7° SW); trezentos e noventa e dOIS
metros (392m), oitenta e oito graus
nordeste (38° NE); cento e dezessete
metros (117m), vinte e seis graus
nordeste (26" NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíea
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro prôprío da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de

janeiro

de

1958; 137." da Independência e 70."
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK
MárIo Meneghetti
DEC'RiETO N." 42.999
JANEIRO

DE 8
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centos e cinqüenta metros (2. 95Dm) ,
contados para montante; dêsse ponto,
quatro mil e seiscentos metros
(4.600m) e rumo verdadeiro quarenta.
e quatro graus nordeste (440 NE);
cêsse ponto, pela margem direita de
rio Cedro, para Iusente, até o pente
de partida
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e vinte e cinco
cruzeiros (Or$ 4.925,(0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
&'t, '3,°. 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958.
137.° da Independência e 70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHT<:K
Mário M eneçhetti,

DEGREI'Q N.o 43.000
DE

DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro José Corrêa Hülse a pesquisar carvão minertü no municipio de Tt~1·VO, Estado
de Santa Catarina.
o Presidente da República usando
da atrrouíçâo que lhe confere o artigo
87. n.? I, da Constituição e nos têrmos do Decr-eto-lei n.v 1.985, de 2~
de janeiro ·de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Corrêa Hülse a pesqtnsar carvão mineral, em terrenos de
propriedade de Manuel Pedro Al-exandre e outros no lugar denominado Maretro, distrito e mumcipio de Turvo.
Estado de Santa Catarina, numa área.
de novecentos e oitenta e cinco hectares <935ha) delimitada P'Dl" um polígono mistilfneo que tem um vértice
a mil setecentos.. e cinqüenta metros
(1.750m) no rumo verdad-eiro cinquenta e Um graus noroeste (51" NW) ti'a
confluência dos t-ios Cedro e Mãe Luzia e os lados a' partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quatro mil e seiscentos
metros (4 .600m). trinta graus sudoeste (30" SW); dêsse ponto, pela margem esquerda do 1'io Manuel Alves,
com o comprimento de dois mil nove-

JANEIRO DE

DE

8

DE

1958

Autoriza a emprêsa de mineração Pires, Carneiro Limitada a lavrar calcário no municipio de Capamema, Estado do Pará,

o Presidente da República, usando
da atribuiçâ., que lhe
confere o
art. 87, n." I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. ° 1.985, de 29.
de janeiro de 1940 (Código de- Minas),
decreta:
Al"t. 1.0, Fica autorizada a emprêsa de mineração Pires, Carneiro Limitada a lavrar calcário. em terrenos
de sua propriedade nos núcleos ecoloniaís de 'I'entugal e Anauera. ôís.,
ta-íto e municipío de Capanema, Estado d-o Pará, numa área de quatrocentos e vinte e cinco hectares (425 haj
delimitada per um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e cinqüenta metros (250m) fie rumo verdadeiro norte (N) do marco quilométrico número cento e setenta (km 170)
da, estrada de rodagem Belém-Bragança e os lados. a partn- dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos vea-dadea-os: mil metros (I.OOQm)
norte (N); quinhentos metros (500m).
leste (E): mil metros (1. OUOm). sul
(8); quinhentos metros (500m). l-este
(E); dois mil metros (2. OOOm). sul
(S); mil metros (1, (}OOm), oeste (W);
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duzentos e cinqüenta metros (25'Om),
norte (N); mil metros (l.OVOm), oeste

(W); mil setecentos e cinqüenta metros O. 750m) , norte (N); mil metros
(LOOOm), leste (E). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigO 28 do Código de Minas e dos arts.
32, 33, 34 e suas alíneas além das

seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2." O concessionário da auto.,
rrzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres uúbheos. na forma da lei de
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao Muníclpío. em cumprimento do disposto no art. 68' do
Código de Minas.

Art. 3.° Se Ú cor-cessionár!o da autorização não cumprir qualquer das

obrigações que lhe incumbem', a auautorização de lavra será declarada
caduca ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4,°. f;J3 propriedades vizínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
oos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.°. O conoessionárío da autorlzacão será> fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Oódtgo.
Art.. 6.°. A anrortzacão doe lavra terá
por título êste Decreto, qu-e será transcrito no livro próprio da Divisão de Pomenta da Producâo vjcfíneral do Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de oito mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 8.5DD.Q'Ol
Art. 7.~. Revogam-se as disposiçôés
em contrário.

Ri~e' Janeir-o, 8 de janeiro de 1958,

137.° da Independência e 70.

0

da Re-

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Josê VieiTa Marques
da
Ocsta a pesquisar ilmenita e associados em terreno de marinha e de propriedade dos herdeiros de José Rcdngues no imóvel denominado Sítio
Grande, distrito e município de para.naguá, Estado do Paraná, numa
área de vinte e nove hectares e trinta e cinco ares (29,35 na) delimitada.
por um quadrilátero que ~em um vértice a quatrocentos e vinte metros
(420 m): no rumo verdadeiro de cinqüenta e oito craus e vinte e um minutos nOrd€6t€ (580 21' NE) da foz
do Ribeirão do Estero e os lados a
partir dêsse vértice, os segui!1tes co~
primentos e rumos verdadeiros: quinhentos e noventa metros 590 m) ,
doze graus e nove minutos noroeste
(12° 09' NW) ; quinhentos metros
(500 m) setenta e sete graus e emoüenta ~ um minutos nordeste (770
5i' ..NE); quinhentos e oitenta e cinCo metros (585 m) , doze g-raus e nove
minutos sudeste
(12° 09' SE);
quinhentos metros (5ÜO rm , setenta e
sete graus sudoeste (77 0 S\V~.
Art. 2.° O título da autorízaçâo
de pesquisa, que será uma, via autêntica dêste decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros rCr'S 30U,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão d-e Fomento da produção Mineral do Mínistérro da Agricultura.
Art. 3.0 Revo-gam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958;
137.0 da Independência e 70. 0 da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHÉK.

Mario Meneghetti-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

DECRETO N." 43.002. -

Mário Meneçhetti,

DECRETO N.o 43.Ü''J1
JANEmo

DE

DE

JANEIRO

8

DE

1958

Autoriza o cidadão brasiteiro JOsé Vi~
eira Marques da costa a -peequisar

ilmenita e associados no mamicunc
de paranaguá, Estado do pw·aná.

o presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n. ° j, da oonsti tuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de

DE

DE

8 DE

1958

Autoriza a cidadã brasileira víctoria.
Baâin. Chedid a pesquisar cassiterita e associados no município de
Rio de contas, Estado da Bahia.

O presidente da República, usando
da atríbulçâo que lhe confere o artigo 87, n.c I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940' <Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizada a cidadã
brasileira vtotoría Badín Ohedíd
a
pesquisar cassiterita e associados em

ATOS DO PODER EXECUTIVO

terrenos devolutos. no lugar dencmtnado P01>CD Gordo, dista-íto de Arapíranga, mumcípío de Rio de contes.
Estado da Bania, numa are a . ele qui;
nhentos hectares (500ha) delimitada
por um polígono irregular qU2 cem
um vértice a mil e um metros
0.(1.01 m) . no rumo magnético oitenta graus nordeste (80') NE) da ccnfluência dos riachos Lapa do Gato e
Bonito e os lados, a partir dêsse vér-

tice,

03

seguintes comprimentos e ru-

mos magnêtiecs; mil novecentos e noventa metros 0.990 m), quarenta e
sete graus sudoeste (47" SV'J); duzentos e cinqüenta metros (26() m) ,

sete graus sudeste (7° SE); cmqüenta e nove metros (59

graus sudeste (27

0

fi),

vinte e sete

SE);

trezentos e

dez metros (310 m) , vinte e três graus
sudoeste (23° SW); cento e oitenta
metros 08{) m) , oito graus sudoeste
(8° SW); cento e dez metros (ll{) 111),
dezenove graus sudoeste (18° SW);
mil cento e sessenta e cinco metros
(1.165 mj , sessenta e um graus sudeste (61" SE); mil metros HJOO m) ,
vinte e nove graus sudeste (29" SE);

seiscentos e .setentavmetros (670 m) ,
sessenta e nove graus sudest-e

(69°

SE); setecentos e setenta metros
~

7'0

m)

treze

graus

nordeste

(13°

NE): mil oitocentos e dezesseis me-

tros (1.816 m) , sete graus noroeste
(7° NW); mil quatrocentos e trinta

e oito metros (1.438 m) , dezenove
graus nordeste, (19 NW).
Art. 2.0 O titulo da autorização
0

de pesquisa. que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros ccrs 5.000,00) e
será transcrito no, livro próprio da
Divisão de Fomento da producâc Mineral do Ministério da Agricultura,
Art.. 3 o Revcgam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958;
137. 0 da jndeuendêncía e 7-G.o da República,'
JUSCELINO

JANEIRO

Autoriza
Corrêa
mineral
tado de

nordeste (63" 10' NE).

Art. 2.° O título da autorização'
de pesquisa, que será uma via autênt.ca dêste decreto. pagara a 'taxa de
quatro mil novecentos e vinte e cinco cruzeiros (CrS 4. 925,{)O) e· será
transcrito no livro próprio da Divisão de Foment-o da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições

em contrárro .
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1953;
137.° da Independência e 70,0 da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBI'J:SCREK.

Mario Meneghetti.

JANEIRO DE

DE 8

DE

DE 1858

o cuiaaão

Minas), decreta:
Art. 1.0 Plca autorizado o cidadão
brasileiro José corrêa Hülse a pesqui-sal' carvão mineral, em terrenos
de propriedade de João Bo-nfanti e
outros na lugar denominado Meleiro,
distritos de Turvo e Meleüo, município de 'turvo, Estado de gansa Catarina, numa área de novecentos e
oitenta e cinco hectares (985 na) -' delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a : sete mil e ortoeentos
metros (7. 80ü m) . no rumo verdadeiro de quarenta e nove graus cinqüenta minutos noroeste 49~ 50' NW)
da confluência d0S fies do cedro e
Mãe Luzia e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros; setecentos metros
(7{)O m) , quarenta e nOVE graus quarenta e cinco minutos noroeste (49 0
45' N'W): sete mil e seiscentos metros f7.6{)D m) , setenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (74" 30' SW);
dois mil duzentos e cinqüenta metros
(2.250' m) , seis graus sudeste 6° SE);
oito mil e oumhentcs metros {8.500 mj ,
sessenta "e três graus dez minutos

DECRETO N." 43.004 -

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N° 43.{l03 -

ügo 87, n.c I, da o:mstituiçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

brasileiro

José

Hulse a pesquisar carvâo
no município de Turvo, Essanta catarina,

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o ar-

DE

8

DE

1958

Retifica o art, 1." do Decreto ml...,
11l.eTO 32 094 de 14 de janeiro de
1953.
.
,
O Presid-ente da República usando
da atrfbuicão que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constátutcãov e nos
termos do Decreto-lei n." ].083, de 29
de janeiro de 1940 (Códi~·.) de Minas), decreta:
Art.. 1.0 Fica retífícado
artigo
primeiro (1.0) do Decreto número

°
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trinta e dois mil e noventa e quatro
(32.094), de quatorze (14) de janeiro
de mil novecentos e cinqüenta e três
(1953), que passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizada a Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais
a lavrar carvão mineral, em terrenos

Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70,0 da
República .

de propriedade de Paulo Tcporoff e

JUSCELINO KUBITSCHEK

Charqueadas, distrito e município de
São Jerônimo, Estado do Rio Grande
do Sul, em duas (2) áreas distintas,
perfazendo o total de seiscentos e oitenta e quatro hectares (684 ha) e
que assim se definem: A primeira
(l.a) , com duzentos e quatro hectares (204 ha)
delimitada por um retângulo que tem um vértice a oitocentos metros (SOOm) no rumo verdadeíro oitenta e nove graus vinte e
três minutos noroeste (890 23' NW)
da chaminé da usina de fôrça de
Charqueadas e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: qUInhentos e dez metros (510m), citenta e dois graus trinta e sete minutos
nordeste (82 0 37' NE); quatro mil
metros (4.000m), sete rrratts vinte e
três minutos sudeste (70 23' SE). A
segunda. (2. a ) área, com quatrocentos
p oitenta hectares (480 ha.t é delimitada por um retâncujo" qUe tem um
vértice a novecentos e quarenta metros (940m). no rumo verdadeiro setenta e rruatro graus trinta e sete
minutos nordeste (740 37' NE) da
mesma chaminé e os lados, divergentes dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros ~ mil e
duzentos metros (1. 200m), oitenta e
dois graus trinta e sete minutos nordeste (820 37' NE); quatro mil metros (4.000m). sete araus vinte e três
minutos sudeste (70 23' SE). Esta
autortzacão é outorgada mediante as
condições constantes do oarágrafo
único do art. 2B do Códig-o de Mtn8S f' dos artigos 32. 33 34 0 ~U8.S
alíneas, »léen das seguintes e d., outras Constantes do mesmo Código: não
expressamente mencionadas neste decreto.

Mário M eneçhetti

outros no lugar denominado Pôrto de

e

Arb.

2,0

Ficam mantidas as de-

mais disposições dos artigos do refe-

rido decreto, que passarão a fazer
parte integrante do presente.
Art. 3.0 A presente retificação de
decreto não fiCa sujeita ao pagamento
de taxa prevista pelo parágrafo único
do art. 31 do Código de Mu;.as.

DECRETO N. o 43.005
DE JANEIRO DE

DE

8

1958

A ntoruo

(l cidadão brasileiro José Ferreira GOmes a p'Zsquisa1' scneeíiui,
mcumceua e assOciados no mUnwí~
pio de Brumuuia, Estado da Bahia,

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere c artigo 87, n.? I, da Oonstituíçâo e r.os
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de 2fl
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o. cidadão
brasileiro José Ferreira GOmes a pesquisar scheelita, magnestta -e associaoos em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Serra das Élguas,
di:::tl'it.<) e Município de Brumado. Estado da Bahia, numa área de quatrocentos noventa e seis hectares e oitanta e CinCO ares (496,85 na) , dclimrltaca por um polígono irregular que
tem um vértice a mil e oitenta e etnco
metros O, 085m) , no l:Ulllo magnético
de nove graus nordeste (90 NE) da.'
'confluência do córrego Sêco com o
rtacho Santa Maria e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes eomprtmentes e rumos magnéticos: trezentos sessenta e sete metros (S"67m). :31:'tenta e três graus nordeste (730 N8);
quinhentos cinqüenta e oito metros
(558m), quarenta e sete graus qua,
renta e cinco minutos sudeste (470 45'
SE): mil cento e setenta metros
(1. 170m) , vinte e nove graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (290 45' S"vV):
seiscentos e dez metros (610m), ::'88senta e coís graus trinta minutos sudeste (620 3D' SE); duzentos oitentac cinco metros (285m), quarenta e
C111CO graus trinta minutos suoeste
(45;) 30 SE); cento e dez metros
(l10m) , cinqüenta e cinco graus nor,
deste (550 NE); trezentos e dezesseis
metros ~31.6m), setenta e sete graus
nordeste (770 NE); quatrocentos f Ossenta e cinco metros (465m), cín-
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qüenta e dois graus quarenta e cinco
minutos sudeste (520 45' SE); quatrccentos noventa e seis m e t ro s
l4$'3m), sessenta e oito graus nordeste (6B<;I NE); trezentos e oitenta e
seu' metros (386m), dezenove graus
quinze minutos noroeste (19 0 15' NVn;
oitenta e sete metros (87m) , vmte e
um graus e trinta minutos nordeste
(210 30' NE); três mil noventa e seis
metros (3 .OS\Sm), vinte graus quinze
minutos noroeste (2Qo 15' NW); 4:r2zentos cinqüenta e três metros (353m},
quarenta t- nove graus trinta minutos
sudoeste (49'° 3i)' SW) duzentos e vinte
e nove metros (229m), setenta Graus
sudoeste (7ü0 S\V); duzentos e quarenta metros (240m), setenta e cinco
graus e trmta-mlnutos noroeste (75 i':D'
NW); cento noventa e oito metros
1I98m) , trinta e três graus e trinta
minutos sudoeste (33 0 30' SW); cento
e treze metros (113m) ,sessenta e
seis gr2,US trinta minutos sudoeste
(66° ::W' Sw): trezentos e cinqüenta
metros (350m), setenta e nove graus
c quinze minutos noroeste l79° 15'
NW); trezentos trinta e oito metros
(333m). sessenta e um graus quarenta
e emco minutos noroeste (61 45' NW);
noventa e três metros (93m); trinta. e
cinco graus trinta minutos sudoeste
(35 30' SW); trezentos e noventa metros (390rn) , quinze graus sudoeste
(15 0 SWi; trezentos vinte e coís me,
tros ~322m), treze graus trinta minutos sudeste (13 0 30' SE); trezentos
sessenta e cinco metros (355m), vinte
E. dois graus trinta minutos sudeste.
(22ü 3.()' SE); duzentos e dezoito metros (218m). trinta e seis graus trinta
minutos sudeste (36 0 30' 8E); cccto
e dezesseis metros (116m), setenta e
cinco graus nordeste (75 0 NE); du . .
zentos e setenta e seis metros (2"15m-l •
sessenta e três graus 'sudeste (63 0 SEl.
Arb , 2.C O título da autorização de
pesquisa, qUI:: será uma vila autêntica.
dêate decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e setenta cruzei1'08 (Cr$ 4.970,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de joomenco
da Produção Mineral do Ministério da
Agrícultura..

Art. 3.° Revogam-se as dispO':ÜÇÕ2-S
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958;
137.° da Independência e 70. da República.
Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti,

DECRETO NY 43.006 m.~ JANEIRO DE 19-58

DE

8

Ccnceâe à Automóveis de Vitória Limitada autorização para tumcíonar
como emprêsa de mineração.

o Presíuente da Repúbüoa, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição (3 nos
têrmos do Decreto.leí n.? 1.985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código de Mmasi ,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Au,
tornáveis de Vitória Limitada constituída por contrato arquivado sob numero 2.408 na Junta Comercial do
Estado elo Espírito Santo e alterações
sob ns. 3.183.3.886,4.535, 5.717, ô2~9,
5.779, 7.510, 3,259, 9.649 e 10.168, com
sede na cidade de Vitória, autorização
para funcionar como emprêsa de nn,
neração ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigor-ar aôore o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958;
137. 0 da Independência e 70.0 da Rê?Ública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti,

DECRETO

N. 43,007
DE .!ANEIRO DE 1958

DE 8

Retifica e 7'enOva o uec-eto n. o 37.3in;
de 17 de maio de 1b'55

o Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o artigo 87,· n.v T, da Constituição e 11'08
têrmos de Decreto-Ieí no 1.985, de 29
de janeiro de 194ü (Códig-o de Minasr ,
cecrete :
Art . lY Fica retífieaôa e renovada
em nome somente de Francisco Tanajura Machado, pelo prazo doe um (l)
ano nos têrmos da letra b do art 1 o
do Decreto-Ieí n.? 9.6G5, de 19 de agôsto
de 19'46, a autorização conferida aOS
cidadãos brasileiros João Oliveira e
Silva e Francisce, Tanajura Machado,
pelo Decreto número trinta e sete mil
trezentos sessenta e um (37.3611,. de
dezessete (17) de maio de mil novecentos e cinqüenta e cinco (955) , para
pesquisar galena no munícípio de Lí-

vramento do Brumado, E s ta d o da

Bahia,
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Art. 2.0 A presente renovaeào que

será uma via autêntica dêste decrete,
pagará a taxa de trezentos e sessenta
cruzeiros (CrS 360,0:0) e será trariacrtto

llO

livro próprto da Divisão de

Fomente da Produção Mmenal do Mí,
nistér!o da Agricultura.
Art. S." Revogam-se as dísposieõas
em contrário.
Eio de Janeiro, 8 de janeiro '18 lff58.
137." da Jndependêncla e 7.0,0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

metros (361 m) , quarenta graus noro ,
este (40" NW); mil cento e dezesseis
metros ('1.116 m) : sul (8).
Art. 2.° O título da autcrieacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará J. taxa de
oitocentos e sessenta cruzeiros ..
'Cr$ 8üD,{]O) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério da
Agrioulttn'a .

Art. 3.° Revogam-se as dísooaiçôes
em contrário.
Rio de J anciro. 3 de janeiro de

1958: 137.° da Independência e 70." d,;t
.RcpÚblic8.,

.PITaria Meneghetti.

JUSCELI~C)

DEORETü N,» 43.00'3 JANEIRO DE 19'58
Autoriza

o

DE

(J

DE

cidadão brasileiro Jcaeumi

dos Anjos Oliveira a pesquisar lnic(,\
e associados no mUThiciplO de Gooerruuun Valadares, Estado ie lv1i-

nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o at-tigo
87, n.v I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n.c 1.9<8.6, de :>'8 de
janeiro . de 1940 (Código de Minas) >
decreta
Art. 1.0 Fica autorizado o círtadáo
brasileiro Joaquim dos Anjos Oríven-a
a pesquisar mica e associados 3111 terrenos devclutos no lugar denonunadc
Cabeceira do Ribeirão do On;;::1. distrito e município de Governador Va··
Iadares, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta e cinco hectares
e vinte ares (85,2G 110:1.) dehmítaca por
um polígone, irregular que tem um
vértice a trezentos e setenta metros
(370 rm' no rumo magnettco ele úuarenta e cinco graus nordeste C45 c NE)
da confluência dos córregos do Encantado e do Onça e os lados a partir
dêsse vértice OS seguintes ocmornnentos e rumos magnéticos; cento e ses.,
senta metros (16'0 mj , leste (E); quinhentos e sessenta e sete metros 1567
fi), sessenta e oito graus nordeste

(68 0

NE);

trezentos e vinte metros

(32'0 m) , leste (E); setecentos e setenta

sete metros CTn rm , norte (N); 1:1'e2',enWS e vinte e cinco metros (325 m) ,.
setenta e oito graus noroeste (78u NW) ;
trezentos e noventa e seis metros
1396 m) , cinqüenta e cinco graus e
trinta minutos sudoeste (55" 30' SW);
eento 'e trinta e cinco metros 035 m) ,
oeste (W); trezentos e sessenta e um
'8

KUBITSCHEK.

ili aric M eneotietti,

DECR,ETO NY 4.3.009
JANEIRO DE 1958

DE

8

l)iS

Autoriza o cidú.lÜlo brasileiro Lu,iz,
Aurélio Prado Co'3lho a pesquisar
oreía quorteosá no munid1Jio de São
Vicente, 'Estado de São paula.

o Presidente da Repúbhca, usando
da atribuição que Ih2 confere;) arngc
S'i, n.v I,da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei n.c 1.9-26. de 2b de
janeiro de 1940 (Código de l\JIi;:üi sj ,

decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
nrasíleíro Luiz Aurelio Pedro Colono a
pesquisar areia quartzosa, em terrenos de propri-edade da jmobilíárta W.
Silva S. A" no lugar denominado
Praia Grande, dísta-ito de Sotemar,
muníctpio de São Vicente, Estado de
São Paulo, numa ár-ea de dezesseis
hectares e trinta e um ares (16,31 ha:
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a novecentos metros
(90em), no rumo magnético 'finte e
quatro graus e trinta minutoaxurteste
(24 0 30' SE) do marco quilométrreo
número duzentos e oito (Km 208' da
Estrada de Ferro Santos-Juquiá, no
trecho Sáo víeente-jtahaem e cs lados, divergentes desse vértic-e, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (80['l"n),
trinta e um graus vinte e um rmnutos sudeste (310 21' SE); duzentos
'trmta e seis metros (2.36ml, oests ('N).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via -autênticn
dêste decreto pagará a t·3..X:1 de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) 8 será
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transcrito no livro pl'ÓPÜO da Dívísão
de Fomento da Producão Mineral C.C
Ministério da. Agrtcultura .
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
RIo. de Janeiro, 8 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
Mario Meneghetti.
DE

m) ,

nove

graus sudeste

Art. 2.0 O título da autortzacâo de
pesquisa, qUe· será uma via autêntica
oêste decreto pagará a .taxa de
setec-entos e quarenta cruzeiros ....
(Crg 740,00) e será transcrito no livro
próprío da Divisão de Fomente da
produção Mineral do Mírustérío da
Agricultura,

JUSCELIN'O KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 43.010
JANEIRO DE 1958

tros (216
(9° SE)..

3 m:

Art. 3.° Rev-ogam-se as disp-osições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.;) dH.
República.
JUSCELINO KU13ITSC}-IEK.

Autori;:-~a

o cidadão brasileiro Ottc An-

tônio de Carvalho a pesquisar mica
e associados no município de Gouertuuior Valadares, Estado de Minas Gerc.ü.

o Presidente da República
87, n.« I, da Constituição e nos

usando

da atribuiçã-o que lhe confere o artigo

termos
do Decreto-lei n.o 1.9'8(j, d-e :W de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro OUD Antônio de Carvalho
e pesquisar mica e associados em terrenos de propriedade de Kurt vonmer
no lugar denominado Ribeirão Evangelista, distrito e município de Governador Valadares, Estado 'doe Minas
Gerais, numa â.rea de setenta e três
hectares e noventa e cinco ares (73,95
ha) delimitada por um pchgono irregular, qU'8 tem um vértic-e a oitenta
e dois metros (32m), no rumo magnético de vinte e três graus sudeste
(23 0 SE), da confluência do Ribeirão
do Evangelista e Rio Suacui Pequeno
e os lados a partir .dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e setenta ç três
metros (573 mj . oitenta e· um graus
nordeste (81" NE); duzentos e cinqüenta e quatro metros (254 m) , trinta graus sudeste (300 SE); quínhentos e sessenta e cinco metros (565 m)
oitenta e nove graus nordeste (89 0
NE); oítocéntos e setenta e otnc., metros (875 m) , do-is gTaU:5 noroeste
(2° .NW); duzentos e cinqüenta c cinco metros (255 m) , setenta e cinco
graus noroeste (750 NW); -oitocentos
e vinte e cinco metros (825 m) , cinqüenta e cinco graus sudoeste (55°
Swi : trezentos e setenta e cinco metros (375 m) , setenta graus sudoeste
(7-00 SW); duzentos e dezesseis me-

Mario Meneghetti.
DECRETo N.o 43.011
J ANEIRQ DE

DE

8

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Vinicio
da Veiga a -peequisor wotframita e
aesoctaaos no município de Pequi,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição ~ nos
têrmos do Decreto-lei n. co 1.980, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. i. o Pica autorizado o otoadão
brasileiro Vinicio da Veíga a pesquízar
wolfranuta e associados em terrenos
de propriedade de Umnenna Maria de
Oliveira no imóvel danommado Fazenda do Rio do Peixe, diBtrit:) de
on('..a, município de Pequi, Estado de
Minas Gerais, numa área de dez hectares (lO ha) , denrmtada por um
retângulo que tem um vértice a oitocentos e trinta e cinco metros (835m),
no rumo magnético de otnquenta e
cinco graus nordeste (550 NE) da confluência dos córregos Atoleiro e Eugênio e os lados divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos" magnéticos: quinhentos me.
tros (5{]'Üm) omquenta e um graus
trinta minutos sudeste (510 SO' SE);
duzentos m-etros (200m), trinta e oito
grau-s e trinta minutos nordeste (38°
30' NE).
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (cr$ 300,HO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
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de Fomento da Produção Mineral do
Mínístérío da Agricultura.

Art. 3. o Revogam-se- as disposições

em contrário.
Rio de .Ianeíro. 8 de janeiro de
1958; 1370 da Jndependêncía e 700 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

em contrrto.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1958; 137." da Independência e 70,0 da
República.

Mário Meneghetti

DECRETO N. o 43. 012

Art. 2.° O título da autorízaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3DO,OO) e será
transcrrto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrtcultura ,
Art. 3.° Revogam-se as díspôsições

DS

8

DE

JANEIRO DE 1958

Autoriza o cidaaao brasileiro Ra1mundo Alipzo Bastos Sales a pesquisar minérios de manganês e asso.
cíaao« no município de Pentecoste,

Estado do Ceará,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,n,o I, da Constituição e nos
têrmos do jjecreto.Ieí n.v 1.985, de
2·9 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:
Art.. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raimundo Alipio Bastos Sales a pesquisa-r minérios de manganês

e associados, em terrenos de sua propriedade e de Fn.mciscq do Amaral
Militão no lugar denominado Exttemas - Pedra Branca, distrito de Matdas, mumcípio de Pentecoste, Estado
do Ceará numa área de Vinte e sete
hBctareG,' quarenta e nove are e ses-'
senta e quatro centrares (27.49()'Í: ha) ,
delimitada por um polígono m-egular
qUe tem um vértice a mil oitocentos
e setenta e três metros (1.373 m) , no
rumo magnético de quarenta e três
graus sudeste (43" SE), da. cOl~fluên
ela do Riacho do Mel com o RlO Oapitâo-Mór e Os lados, a partir dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e

rumos magnénccs: quatrocentos e
vinte e dois metros e sessenta centímetros (422,60 m) , oínqüeuta e dois
graus sudoeste (52 0 SW); quatrocen-

tos e trinta '2 cinco metros e sessenta

centímetros (435,60 mj , vinte graus
sudoeste (200 SW), setecentos e vinte
e três metros e ctnquénta centímetros
(723,50 m) , oitenta e três graus nordeste (83 0 NE); t-rezentos e vínte e
seis m-etros e quarenta centímetros
(326,40 m j , dezesseis graus noroeste
116° NW): trezentos metros (300 m) ,
trinta graus noroeste (30° NW) .

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mârio T'deneghetti
DECRETO N,'" 43.013
JANEIRO DE

DE S DE

1958.

Autoriza o cidadela íwaeileiro Cirilo
Lourenço de Araujo a pesquisar feldspato e associados no nuinicipio
de Maricá, Estado d'o Rio de Janeiro.

o' Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto.Ieâ n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Cirilo Lourenço de Araújo a
pescuísar feldspato e associados, em
terrenos de SUa. propriedade, díatrttc
e município de Maricá, Estado do
Rio de Janeiro, numa área de 62Z'2S~
sete hectares trez-e ares e trinta e
oito centiares (17,1338 na) delimitada por um quadrilátero que tem um
vértice a oitocentos e oitenta metros
(880 m) no rumo magnético de trinta
e um graus noroeste (31 0 NWl, do
apoio (lorüeste da ponte de concreto
armada sôbre o Riacho do Retiro. na
estrada do Retiro e os lados, a partir
dêsss vértice, os seguintes comprlprtmentcs e rumos magnéticos: quinhentos e quatro metros (504 m) ,
vinte graus trinta minutos, nordeste
(200 30' NE); trezentos ~ noventa
metros (390 m ) , setenta e cinco graus
trinta minutos noroeste (75" 30'
NW); quatrocentos e vinte metros
(420 m) • dezesseis graus, trmta minutos sudoeste (16° 30' SWi; trez-entos e cinqüenta e sete metros
(357 fi), sessenta e dois graus: trinta minutos sudeste (620 30' SE),
Art, 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma VIa autêntica
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dêste decreto, pagará a taxa. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,OQ) e- será
transcrito no jrvrn próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do

Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em con trárto .
Rio de daneiro, 8 de janeiro de
1958; 1370 da Independência e 7Uo da
República.

zentos cruzeiros (Cr$ 300/10) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Minístérío da Agrrcuítura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHI~K

JUSCELINO KUBITSCHEK

M drio

JY1 eneç netti

Mârio Iâeneçtietti

DECRETO
DECRETO

N.o

43.014

JANEIRO DE

DE 8 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro OSC(lr de
Araujo Silva a pesqui-sur talco e associados no município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da. Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29
<te janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oscar de Araujo Silva a
pesquisar talco e associados em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda ·do Bandeira,
distrito de Santa Rita de Ouro Preto;
munícípi-, de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, numa área de três hectares e dezesseis ares (3,16 na) delimitada por um polígono írzeguíar
qUe tem um vértice a cento e vinte
e seis .metros (126m) no rumo magnético de oitenta e oito graus nor. deste (88° NE) da confluência dos
córregos Palha do Agostinho e Catita
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos !J
rumos
magnéticos: cento e noventa e seis
metros (196m), oitenta e oito graus
nordeste (88° NE); noventa e doís
metros (92m), sessenta e oito graus e
trinta minutos nordeste (680 30' NE);
cento oitenta e seis metros (186m).
oitenta e dois graus e vinte minutos
noroeste (82° 20' NW); duzentos e
cinqüenta e um metros (251m), sessenta e três graus sudoeste (630 SW);
noventa e um metros (91m), vinte e
sete graus e quinze minutos sudeste
(270 15' SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-

N.o 43.015
JANEIRO DE 1358

DE 8

DE

Autoriza o cidadão brasileiro EduardoLins a lavrar calcário e argila no
município de ltaituba, Estadu do
Pará.

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.v I, da Oonstdtulção e, nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig'o de Mi!U;.s).
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Lins a lavrar- calcário e argila, no lugar denominado
Itaítuba, distrito e mumcípío de Itaituba, Estado do Pará, numa área de
duzentos sessenta e um hectares e
sessenta ares (261,60 ha) delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice na confluência do igarapé Bom
Jardim no rio Tapajós e os lados;' a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil. e
quinhentos metros (1.50vm.\, oito
graus cinqüenta e dois mmutos noroeste. (8° 52' NW); doís mil -netros
(2.000m), oitenta e um graus e oito
minutos nordeste (81° 08' NE); 'mil
cento e dezesseis metros O.116m),
oito graus cinqüenta e do-s minutos.
sudeste (8° 52' SE). O quar-to (4.°)
lado da poligonal é o segmento retí.,
líneo que une a extremidade do terceiro (3.°) lado acima descrito e o
vértice de partida. Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do" mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, as,
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tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cum..
prrmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

A.1~. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de . lavra será declarada caduca ou nula, na forma cos artigos

3'" e 38 do Código de Minas
Art. 4.° A;; propriedades vizinhas
C3t2.ü sujeitas às servidões ele sole
e subsolo' para cs fir'3 da Iavrn na
forma dos artig-os ::l9 e 4::1 do Código
de Minas.

Art. 5.° O concessi-mátio da autorização será f'íscalí-a.io pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos Ia vares cüscrinnnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. fi.v A autorização de lavra
terá por titulo êste decreto. que será
transcrito no livro Pl'Ó1Wio ,h Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mimstét-io d8, Agricultura, após (1 pagamento da taxa de cinco mil du-aentos e ouarent.a cruzeiros
cc-s 5.240,00).
Art. 7.0 Revogam-se as dtspcsicões
.em contrário.
Rio de Janeiro. 8 de janeiro de
1958' 137. 0 da Independência e 'iO. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHE~<;:

Môrio Menenhett.i

DECRETO N.o 43. 0.16

DE::~ 8 DE

JANEIRO DE 1958

Autoriza o cidadão
brasileiro Jose
Corrêa !-Iülse a pesquisar carvão
mineral no
município de Turvo,
Estado de Santa Catarina,

O Presidente da República. usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da. Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
ArL 1.° ~ Fica autorizado o cidadão brasileiro José Corrêa Hülse a
pesquisar carvão mineral, em terrenos de propriedade de Augusto Macariní e outros no lugar denominado
Meleíro, distrito de Meleir.o, município do Turvo, Estado de Santa Catarina, numa área. de novecentos e oi_
tenta e c'nco hectares 1985 haj , deltmltada por um quadrilátero que tem
um vértice a seis mil e setecentos

metros (6 _700m), no rumo verdadeiro
de cinqüenta graus
liul'nesteI5'Ü.o
NW) da confluência dos r-ios (10 Cedro e Mâ'2 Luzia e os lados, a partir
dêsse vértice, 'JS seguintes comprámentes e rumos verdadeiros: mil e setenta e cinco metros 11.D'75ml. qua-,
renta graus dez minutos noroeste
(40.° 10' NW); oito mil e quinhentos
metros (8.5(10 m) , sessenta e dois
graus sudoeste (62 SW); três mil
duzentos e cinqüentra metros 1,3.250 m) ,
oitenta e Dito graus sudeste (88 0 SE) ;
seis mil metros (6.CDU rm . quarenta e
um graus nordeste (51 0 NE).
Art. 2.° - O título da autcrtzacão
de pesquisa, que será uma via autêntica dêsss decreto. pagará a taxa de
quat-ro mil novecentos e vinte e cínCo cruz-eiros (01'3 4,925.Ü'O) e será
transcrtto no -livro própr'o da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrfcultura..
Art. 1.0 ~ Revogam-se as disposiçôes em contrár:o.
0

Rio

de

Jane'ro, 3 de jgn-ei'!'-e de
Independência e 70. 0
'

1958; 137" da
da Repúbllca..

JUSCELINO KUGTT::::qn=K

Mário Iâeneçnetti

DECRETO N.o 43.017

DE

8

DE

JANEIRO DE 1958

Autoriza o cidadâo brasileiro Açostinho Bueno a pesqU'lsar Cu.uWu,
quartzo e assI.lciados no mumicipío
de São Berncrün do Campo. Esf.ado
de São Paulo,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." L da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Agostinho Bueno a pesquisal" oaulim.vquartzo e associados, em
terrenos de sua propriedad-e, no lugar
denominado Sito do Tanque, distrito
e município de São Bernardo do
Campo. Estado de São Paul-c,numa
área de três hectares nOV;J ares e dezessete centdares (3,0917 ha i . delimitada por um polígono u-r-egular que
tem um vértice a duzentos e tcínta
metros e vinte e cinco centunetros
(230,25m) no rumo magnético oitenta
e cinco graus e vinte minutos noroeste (850 20' NW) . do canto noroeste
(NW) da casa de João Batista Leme
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do Prado e os lados, a partir ôêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: vinte e seis metros e trinta centímetros (26.30 1;')
oitenta e nove zraus. clnoüenta e cin~~,;
minutos sudoeste ([pr, ~5' SWi: duzentcs e dezenove metros ~ quarenta
centímetros (219 4.0m). vinte e sete
graus quarenta e cinco minutos noroeste (27 45' NW): oitenta e um
. metros e vinte centímetros .3112-0 m) .
setenta e seis graus cinoüenta 111inu~
tos nordeste (76" 5{l' NE): cento e
dois
metros e dez centim~tros
(1j)2,lOm). 'Oitenta graus, trinta e QUa_
tro minutos nordeste 039" 34' NE):
cento e quatorze metros oitenta e
cinco centímetros <114. 35m) oitenta
e oito graus trinta e dois minutos su;
dêste (880 32' SE); sessenta e nove
metros e setenta e cinco centímetros
(69,75111), cinqüenta
c quatro craus
cinqüenta e dois
minutos su'deste
54° 52' SE): cento trinta e um meta-os e dez c-entímetros (131,10In), oitenta e seis graus. clnoüenta e oito
minutcssudoeste (813 0 58' SW-'; cen..
to € um metros e cinco centímetros
10.1,05 m) . sessenta e sete graus e d07€
mmutos sudoeste 67 0 12' SW); cento e vinte e neve metros e setenta e
cmen centímetros 029.75 m i , trinta e
três graus sudeste (330 SE): setenta
metros e sessenta centrmetros r'70.6D
metrosj , sessenta E um graus ê oito
0

minutos sudoeste (61" OB' SW-'.
Al't. 2 o O titulo da autortzacão

de pesrtuísa. que será uma va autên;
tíca dêsto decreto. r-aam-á a taxa de
trezentos cruzeiros (Cl'S SOD,OO) e será
transcrito na livro próprio r'la Divisão
de. J!'om~nto da Produção Mineral do
lVIlr:o.:ist.;ir:o da Agricultura.

Art.

3.° Revogam-se

cões em contrário.

as

disposi-

Rio de .Janeiro, 8 de janeiro de
1958: 1.37.° da Independência e 7,0 da
República.
0

JUSCELINO KU3IT,>cmm:.

Mario Meneçhctti,
DEORETO N." 43.018 .Ji\NEIRO DE

DE

8

DE

1958

Concede à Emprêsa Inclu'J!d"'ü Gesso
autorizacão 1Ji';wa
Mossoró S.
A.
continuar a tuncicnar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeím de 1940 (Código de Minas), decreta;

Art;go único. - E' concedida à
Emprêsa Industrial Gess., Moasoró
S. A., sociedade em que s~ transtorlYl0U a Emprêsa Industrial Gesso M\Jssoró Ltda., autorizada a funcionar
pelo Decreto n.o 27.193, de 19 de setembro de 1949, per- fôrca da escritura
pública d-e 20 de maio de 1957, lavrada às fls. 41 do livro de notas n.' 60
do cartório do 1.0 Ofício da cidade
de Mossoró, COm sede nessa cidade

autorização para continuar a funcio~
nar como .emprêsa de mineração, fi.
cando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em viêor ou que venham a vigorar sõbre o
objeto da 'referfda autorização.
Rio de .Ianeiro, 8 de 'janeiro de
1958; 137.0 da Independência € 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

1I-:lário lU eneçhetti

DECRETO N'H3. 019
JANEU'.O DE 1958

DE

9

DE

Autoriza estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento. a fração ideal do domínio útil do terreno de marinha e de acrescidos de
marinha que m-enciona, no Dísíríto
Federal.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, TI. o I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no :J1't. 205
do Decreto-lei n." 9.760, de 5 de setembro de 194$, decreta:
Artigo único.
Fica Maria Gabina
de Souza, de nacionalidade uruguaia,

autorizada a adquirir, em transferência de aforamento, a fra.;ã<J ideal de
0,0027 (vinte e sete décimos milésimos) do domínio útil do terreno de
marinha e de acrescidos de marinha

situado na. Avenida Augusto Severo
11,0 92. com frente também para a 'RUa.
da Glória n;v 3, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado 1l<J Ml-
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ATOS

nlstérío da Fazenda sob 011.0 168,415,
de 1957.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUDITSSHEK

José lIiUriq. Alkrnün
DECRETO N.o 43.020
JAN2:IdO DI; 1958
Autcriza estrangeira

a

DE

9

DE

adquil'ir,

em

Artigo único.

Fica Carmen PiloMorgade, de nacíonalíds.de espanhola, autorizada a adqutrir, em revígoração de aforamento, c
fração ideal de 31/1000 (trinta e um
mil a vos) do domínio útil ao terreno
de acrescido de marinha situado na
Icua Santa Luzia n.v 405, no Distrito
Federal. conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
r .." 252.957, de 1957,
.

mena Fraga

Rio de Janeiro, !) de janeiro de
1958; 137,° da Independência " 70.°;

da República.

transferência de aforamento, a tracão ideal do domínio útil do terreno
de marinha e acrescido de marinha
que menciona, no Distrito Federal.

o Presidente da Reuú'rltca, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, :0-.0 I, d?- Constituição, e tendo em VIsta o dísposto no art. 205- do

JUSCEé.INO KUBITSCHEK

JOsé Maria. Alkmim

DECRETO N." 43.022
JANEIRO DE 1958

DE

9

DE

Decreto-lei 11.° 9.760, de s de setem-

bro de 1946, decreta:

Artigo único. Fica Ariel Irene -j'res;
tyanszky, de nacionalidade húngara,
autorizada a adquirir, em transferên.,
cía de aforamento, a fração ideal de
0,0079 (setenta e nove déctmos mílé.,
s'mos) do domínio útil do terrenx de
marinha e de acrescido de marinha

situado na Avenida

Augusto Severo.

ns , 90-92, com frente também para a
RUa da Glória n.? 5, no Distrito F€derai, conforme processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o núm,ero 175.954-57.

Rto de Janeiro, 9 de janei:'o de
1958; 137,° da Independência e 70,0;

da República.

Jm;(~ELINO

K'\JTIITSCHEK

José Maria Alkmim

DECRETO N.o 43.021
JANEIRO DE 195,8

DE

9

DE

Autoriza eetrançeira a adquirir, em
reoíaorcçõc de a[orcmetuo, troçõo
ideal de domínio útil do terreno 'de
acrescido de marinha que menciona, situado no Distrito federal.

o

Presidente da República, usando
da arr'buíçâo que lhe confere o .artigo 87, p..oI, d?- Constituição, e tendo em VIsta o disposto no art. 205 do
Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta;

Autoriza: o Serviço do Patrimôtuc da
Unido a aceitar a âoacsio do terreno que menciona, situado no Municipio de Natal, no Estado do Rio
Grande do Norte

o

da

Presidente da República usando

atrrbtüção que 111~,::ülltere o
art , 87. n v I. da Oonstrtuicão, e de
acôrdo com os arts. 1. Itio e" 1. 100 do

Código Civil, decreta:
Art. 1." Fica o Servlco do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação Que o Município de Natal,
Estado de Rio Gra!lde do Norte,
quer fazer i..- União Pederal na dnmimo direto de um terreno COm a
área de 501,67 m2 tqumhentcs e um
metros quadrados e sessenta e sete
decímetros Quadrados), situado na
Hua Joaquim Fabrício. junto 8.0 núme;
1'0 288, naquela cidade, tudo de acôrdo com a planta e demais elementos
técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n,» 83.696, de 1956.
Art. 2." Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à ampliaçáo de instalações do Ministério da
Aeronáutica no local.
Rio de Janeiro, 9 de' janeiro de
1958; 137,° da Independência e 7{).'"
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jose Maria Alkrnim
Francisco de Melo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N." 43.023 -

DE 9 DE

JANEIRO DE 1958

4bre, pelo Ministêrio da AgriculturaJ.
o crédito especial de 01'$ 5-.000.00D,QO
(cinco milhões. de crueeiros) , pal'a
a reiuizacóo da VII Festa Nacional
do 'I'riço e da Exposiq(io A(Jropecuária e Industrial.

O Presidente da República; usando
da autorização contida na Lei número 3.294, de 29 de outubro de ,1957.
e tendo consultado o Tribunal
de
Contas e ouvido o Ministério da Fazenda nos têrmos do art. 93 do Regulamento Gera! de Contabilidade
pública, decreta:
Art. 1." E' aberto pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de:
Cr$ 5.QOQ.OOO,OD (cinco milhões
de
cruzeiros). destinado à realização, 110
ano de 1957, da VII Festa Nacional
cio Trigo e da Exposição Agropecuária € Industrial, na cidade de
Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul
Art. 2." O crédito ora concedido
será entregue à Prefeitura Municipal
de Passo Fundo" que o aplicará, metade em favor do fomento à trtttcultura, e metade, a seu critério, na
realização da VII Festa Nacional do
Trigo e da Exposição Agropecuária
e Industrial.
Art. 3.0~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se
disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1958;
137. da Independência e 70." da República,

as

0

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti
José Maria Aikmim,

DECRETO N° 43.024 J:\NEIRO DE

DE 9 DE

19-58

Aprova o Regimento do Gabinete do
Ministro do rraíxuno, Indústria e
Comércio.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c L da constituição, decreta:
Art. 1.0 15 aprovado o Regímentc
anexo. do Gabinete do Ministro do
Trabalho, Indústria e comércio.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .janeíro, 9 de janeiro de 195-8;

13·7.° da Independência e 70,0 da Re-

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Porsitat Barroso.

REGIME..t'l"TO DO GABINE.'TE DO
MINISTRO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉlRCIO

Art. 1.° Ao Gabinete do Ministro
do Trabalho, jndústrt« e comérci.o
incumbe:
I - estudar os assuntos e questões
dependentes da deliberação do Mintstro, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista administrativo;
TI - corresponder-se com a Secretaria da presidência da República "e
com cs demais órgãos superiores da
Administração;
UI - superintender os serviços auxiliares necessários;
IV - manter ligação com' os diferentes órgãos do Ministério;
V - redigir a correspondência oficial do Ministro que não seja da
competência específica de nenhum
outr-o órgão.
Art. 2.° pal'a execução dos trabalhos que lhe são pertinentes. o Gabmete compor-se-á de :
a)
um Chefe
b)
dois subchefes
c) um secretário
d)
um oonsultor .turfdíco
e) um consultor Técnico
j)
um consultor Médico da previdência gocíal
g)
Oficiais de Gabinete
h)
Assistentes Técnicos
i)
Auxiliares e
j) Dactilógrafos.
§ 1.° Todo o pessoal do Gabinete,
excetuados os consultores, será da
imediata conüanca do Ministro.
§ 2° Ao pessoal do Gabinete cumpre velar nela ordem dos serviços do
Gabinete e pela guarda e sigilo dos
papéis e assuntos Que por gle tenham
curso.
§ 3.° O onere e os Oficiais de Gabinete serão de livre desígnaçâo do
Ministro, podEmdo a escolha. recair
em 'pessoas estranhas ao serviço público.
§ 4.0 Os Subchefes e os Assistentes
Técnicos serão escolhidos de preferência entre os servidores públicos.
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§ 5.0 OS Auxiliares e Dactilógrafos
aerâc servidores públicos requisitados
na forma da lei (art. 34 do Estatuto
dos Funcionários), podendo, todavia,
jiara o desempenho de função ~écn~
ca ou especializada, ser excepeionatmente designada, sempre a titulo
precário, pessoa estranha ao serviço
))úblico.

Art. 3.0 A organizacâo interna do
-Gabinete será dada pelo Chefe deste.
h.~'[
ã.v OS serviços auxiliares -

'redeçáo, dactilcgrafía, administração
-de pessoal e material - serão organizados de acôrdo com os Interêsses do
servíço .
Art, 5.0 Ao Chefe do Gabinete in-curnbe

I ~- distribuir, orientar, coordenar
-e fiscalizar os trabalhos:
II - despachar. com o Ministro;
III - receber e aortr a correspondência oficial e o expediente dirigido R) Ministro;
IV - receber e controlar, antes e
dencís do despacho, os processos que
devam subir à consideração do Mi-

metro:

v~ ~ transmitir as ordens do Mi'nistro aos demais membros do Gabinete e aos dirigentes das reparticôes do Mini5téri-o;
, VI - desempenhar as incumbências Que i) Ministro lhe confiar;
VII - representar o Ministro em
certmônias oficiais, Quando desig-

nado:

VIII _

assinar a c-orrespondência

oficial do rsaornete:

.

IX _ exoedtr os boletins de mere"Ciment-o dos funcionários do Gabi-

nete:
X -

organizar 8.:S pasta-s para o
despacho d-o Ministro com o president-e da República;
XI ,-, oreantzar a escala de férias
do pessoal de Gabinete;
XII _ manter a ordem e - regulartdede nos trabalhos a cargo do Ga'bi;-}ek~,
drsti-íbuíndo-cs pelo respectiva pessoaL de acôrdo com as con-veníênctas do servico;
XIII - propor ao Ministl':::l a realj'l_:1Ç8.0 das despesas 8. cargo do Ga-nincto ;
YJV
proferir despach-os ínterlocutórícs .
Art. 6.0 Aos Subchefes do Ga,binet.e,
TI8, conformidade das . determinações
ctiscrimmativas do Ministro, incumbe:
I - substituir o Chefe do G8Jbi-

neto em seus impedimentos;

U _ auxiliar diretamente o Chefe
do Gabinete na distribuição, ortentação, coordenação e fiscalização d-o-s

trabalhos;
TIl - supartntender os serviços dos
auxiliares do Gabinete para melhor
execucâo das tarefas oue competem
à Che-fia do Gabinete;
IV - organizar a relação dos processes despachados. díàrtarnente, para

efeito de dtvulgacâo:
V - assessorar diretamente o Ministro nos assuntos atinentes à política sindical do Govêrno.

VI - desempenhar quaisquer outras tarefas que lhes sejam cometidas pelo Ministro ou oue decorram
de têrmcs de cooperação acordadas
com o Chefe do Gabinete,
Art. 7 ° Ao secretário incumbe:
I - redigir a correspondência nessoal do Ministro;
II ~ coordenar os servíeos dos Oficiais de Gabinete, de acôrdo com as
ordens emanadas do Ministro;
lU - superintender os serviç-os dos
Auxiliares de Gabinete Que exerçam
funcâo nos diversos setores da secretarta:

IV - representar o Ministro, Quando designado;
V - desempenhar quaisquer outras .tarefas que lhe sejam cometidas
pelo Ministro.
Art. 8,0 Ao consultor jurfdlco ca-

berá:
a) dar, pcc- determínacâo do Ministro, parecer sôbre 'assuntos de natureza jurídica nos processos Que lhe
,,*,1'
forem encaminhados, podendo

ouvido também em quaisquer questões sujeitas à decisão do Ministro;
b) acompanhar o andamento dos
p!'ocessos. judiciários, até ao julgamenta flua], fornecendo os elementos necessáa-ics à defesa dos interêsses da União;
C) coligir e coord-enar os elementos
necessários ao esclarecimento do poder Judiciário nos Mandados de Se-

gurança:
d) emitir ocrecer sôbre os projetos de leis oue de Qualquer modo se
refiram às atividades especificas do
Ministério,

Art. !l,o Ao Consultor Técnico compete:
a) emitir parecer sôbre os assuntos de engenharia, arquitetura e co-nstruçã-o Que, correlacíonados oom tJB
serviccs do Ministério ou com os de
órgãos subordinados, forem submetidos à sua upreciaçâo pelo·Minist.ro;
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b) emitir parecer sôbre os assun- Art. 14_ Aos Dactilógrafos incumbe
executar. além dos serviços de ctacütos de natureza
técnica dos antes
Iograãia, aquêles que lhes forem deenumerados Que, submetidos, em grau
terminados.
de recurso, à decisão do Ministro, lhe
forem POr sua ordem encaminhados;
Art. 15, O Chefe do Gabinete. em
c) presidir, por ordem do Ministro,
seus impedimentos eventuais. será
as comíssões técnicas que necessitasubstituído
pelo subchefe do Gabinerem de sua supervisão;
te que tiver essa atribuição específid) representar o Ministro ou o Mica e, na sua falta, por quem o Ministério nas comissões. congressos e
nistro designar,
convenções ou nos empreendimentos
oficiais de natureza técnica,
Art. 16, O horário normal de traArt. 10. Ao consultor Médico da
balho será o fixado pelo Chefe do
Previdência social incumbem as atriGabinete, respeitado o número de hobulções previstas no Decreto-lei núras semanais ou mensais estabelecimero 4.371, de lO de junho de 1942.
das para o serviço público civil.
Art. 11. Aos Oficiais de Gabinete
Rio. de Janeiro, 9 de janeiro de 1958
incumbe:
~ pU..Tsijrll Barroso,
I - executar os trabalhos de que
forem incumbidos pelo Ministro, pelo
Chefe do Gabinete ou pelo gecretá.río:
li - transmitir ordens superiores
a-os dirigentes das repartições do Ministérío:
.
III - minuta..r a. correspondência
e, de ordem superior, fazer comunicações às partes interessadas;
IV - servir de elemento de iigacão, quando devidamente credencíados, entre o Ministério do Trabalho,
Indústria e nomércío e os demais 1\1inístéríos:
V - marcar as audiências do l.VIi-

nistrc:
VI - receber e anunciar ao Ministro as pessoas que o procurarem;
VII - manter Iígação com os representantes da imprensa credencia-

dos junto ao Gabinete e distribuirlhes o notíciárío;
VIII
representar o Ministro,
Quando designados.
Art.. 12. Aos Assistentes Técnicos,
além das atribuições previstas ;lOS
itens I a IV do artigo anterior, incumbe:
I - emitir parecer sôbre os assuntos ou processos que lhe forem confiados:
II - estudar e apresentar nlanos
de realizações, campanhas, ou projetos que visem ao bom êxito da ~el3
tã-o do Ministro,
Art . 13. Aos Auxiliares compete:
I - redigir a correspondência que
lhes fôr distri-buída;
II - controlar e expedir a correspondência:
f i - executar outros serviços Que
lhes forem dístribuídoa.

DEC!1.ETO

N.O

43.025

DE;;

DF JANEIRO DE 1958

Declara áe utilidade pública a Socieâade
Estudos e pesquisas Técnicas lSOEPT) J com sede no Distrito
Federal.

ce

o prusídente da República, ntondendo ao Que recuereu a gociedade
de E s t II a o s e "pssqutsas Técrucas
(SOEPT), com sede no Distrib Fz C'=1'a1, a crua] satáaíaz às exigências do
art. 1.0 da Lei 91, de 28 de agôst., de
:935, e, usando da atribuição que lhe
confere o art.. 2.° dessa lei, decreta:
A·~·r.~gG' único, E'
hrtade púclíca, nos
lei a Sociedade de
sc's '..cé~l1;cas, com
p'ederar.

declarada
têrmos dia
Estudos e
sede no

de ut..
referiC!a
PesqutDis'.;':ttio

Rio de Janeiro, em 9 de janeiro ce
1958; 137.° da Independência e 7Q.o da
República ,
JUSCELINO

Eurico

KUEITSCHEK,

de Aguiar

DECRETO N,o 43.Q.2S _

saae«.
DE So DE

JANEIRO DE 1958

Abre ao Ministério da Fazenda o CTédit.{)

eepecuü

para () fim

de Cr$ 15S,OOO,üOO/IO,

que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 1. °
da Leí n . ° 3.332, de 5 de dezembro
do corrente ano, e tendo ouvido· o
Tribunal de Contas nos têrmos do
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artre'o 93 do Regulamento Geral de

cont.s.bilidade pública,' decreta:
Artigo 1. o É aberto ao Ministério
da Fazenda o crédito especial de crs
158. OD(}. OOO,Oü (cento e ctnuuenta e
oito milhões de cruzeiros). destinado
a atender às despesas com a instala-

cão

e funcionamento

da

Comi.ssão

Nacional de Energia Nuclear. oríada
pelo Decreto D. o 40.110. de 10 de
outubro de 1956.
Art. 2. o O crédito a que se re.

fere o artigo precedente será colocado. no Banco do Brasil S. A., à
dlsposiçâo do Presidente da comissão
Nacional de Energia Nuclear, que o
aplicará de acôrdo com o programa
de trabalhos aprovado pelo prestdente da República.'
.
Art. 3.° O Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear
prestará contas ao Tribunal de Contas da União, na forma da legislacão em vigor, das despesas efetuadas
à conta. do crédito especial aberto
pelo presente decreto.
Art. 4. ° l1:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
AJ:t. 5. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de
1958; 137° da Independência e 70° da
Repú-bUca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JOsé MaTia Alkmim

DECRETO :"1".0 43.027

DE

9

DF.

JANEIRO DE l{153

Altera dispositivos do Decreto número 41.243, de 3 de abril de lS5-7.

O Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, de.,
ereta:
Art. 1.0 - Ficam alterados os artrgos 2B, 28, 32 e 36, seus parágrafos,

itens e alíneas, do Decreto n.« 41. 2

t13,

de 3 de abril de 19-37, que passarão a

ter a seguinte redação:

AJ:t. 26 - os empréstimos ou financiamentos de
qualque- espécie,
salvo Os casos previstos nos parágrafos 1.0 e 2,°, não excederão de 40%
(quarenta por cento) do valor da
propriedade, ou conjunto de prcprtedades, de cada cacautcultor calculado
aquêle valor na base de Cr$ ..... ,.

1.000,000,00 (um milhão de cruzeiros)
por 1.0GO arrobas da produção média anual de cacau apurada nas três
últimas safras, dentro dos crítérics
estabelecidos no § ,l," do art. 29,
§ 1.0 O montarite dos empréstimos
ou financlamentos calculados
dentro do critérío acima poderá ser
acrescido, asseguradas correspondentes garantias básicas, no caso de:
a) possibílídade iminente de maiores safras pela entrada em plena
produção de oacauais novos, já, devidamente desenvoivldos, inc'usíve cs a
serem, na oportunidade, adqulrtdos de

contratístas;

b) produção outra de lavoura permanente de caráter valioso, no mes.,
mo imóv'el, ou conjunto de propriedades, capaz de garantir no preso de
empréstimo o equltrbrio fínanceíro do
proprietário face às maiores prestacôes anuais a pagar restrtta a aplicação do retôrço aqui previsto às
operações de que trata. O, letra b do
Art. LO do Decreto n.c 40,987.
§ 2.0 _ Na hipótese de os empréstimos previstos na alínea "b' do artlgo L° do Decreto n.? 40.987, de 2.(}
de fevereiro .íe 1957 e sempre- a critério da Comissão Executiva, poder'Se-á admitir uma elevação do limite
do financiamento estabelecido no (:.(tl'po dêste artigo, de 40 para 50',,"". quando o lavrador puder oferecer. para a
cobertura dêsse acréscimo, em função
de sua rentabilidade, novas garantias
em refôrco, sejam preferencíahnente
de caráter hipotecário, próprias ou de
terceiros, sejam de caráter ftdeíjussório desde que' inteiramente aceitáveis
órgãos executores do Plano, dentro de um orrtérto rigoroso de seleção".
"Art. 28 - Os empréstimos ou financiamentos, quer cs decorrentes ria
aplicação da arinea "a" do art. L° do
Decreto n.c ';l·0.S87, quer os exigidos
pelas circunstâncias previstas na. letra "b" do mesmo a-rtigo, serão realizados, dentro dos limites já mencionados no artigo 2G e seus parágrafos
1.0 e 2.°, mediante garantia hipotecária em prhneiro grau, c sem. concorrência do terceiros, de prédio rural oU
urbano.
§ 1.0 Nas hipóteses previstas no
§ 4.° do artigo seguínte e na parte fi..
nal do § 2,° do art.. 26, bem como na
'prescrita no ~'2.". dêste artigo. pouerâo ser
aceitas,
provísôrtamente,
quanto às dos dois primeiros, e em.
caráter definitivo quando à do último

aos
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dos parágr-afos citados, as seguintes
garantias:
I - fiança ampla, em face de parte
ou do montante dos compromissos assumidos pelo afiançado e outorgada
por pessoa fís-ica ou jurídica de anaoluta idoneidade moral e de capacida..
de .econômiço-financeL'a comprovaoa.
que assegure a. perfeita e mtegral liquldez do débito, 0"J. de parte ríêle,
por ela garantido. na vigência de praZo pactuado para a fiança que não
poderá ser supertov a dois'anos. salvoprorrogação ri, juízo da Comissão
,Executiva do Plano de Recuperação
Econômico-Rural da
Lavoura Oa-

Crédito Agrícola e jndustrial do Banco do Brasil S. A., Os quais poderão
ser objeto de inclusão no montante
de dívidas a ser regularizado, uma
vez satisfeitas tõdaa as demais condições estabelecidas neste Decreto.
~

caueírn (OEPLAC);
II _ avais compatíveis com o \falar dos compromissos contraídos tanto pelo avalizado como pelo garante
ou garantes, nas mesmas condições do
item anterior,
§ 2,0 poderão ser realizadas mediante as garantias estabelecidas nos
ítens I e II do ~ 1.° dêste artigo, as
operacóes de Iinanclaméntcs nrevístas Das alíneas "a" e "h" do art. 1.°
da Decreto n.c 40,987, de 2'Ü-2-57,
desde oue, procedido rigoroso exame,
as co-ndições de rentabilidade dos cacauicultores proponentes e o montante do negócio pretendido, permitam que a respectiva amortização total seja realizada no prazo máximo
de dois anos".
AIt. 32. N-os casos previstos nos
§§ 1.0 e 2.0 do art. 28, combinado o
primeir-o. com o disposto no § 4.0 do.
art. 29, e na hipótese prescrita na
parte final do ~ 2.° do art . 26, coservar-se-ão as normas abaixo estabelecidas para acettacâo dasvgarantias de fianças e avais.
~

~

1.0
2,0

§ 3.°

"Al't.36

,

'

.

r.t) sejam débitos vencidos ou vincendos de cs cauícultores, existentes
em 31-10-57, a favor das entidades
mencionadas no § 1.° dêste artigo,
desde que as dívidas de cada cacauícultor não ultrapassem, em s-eu conjunto, as existentes em 30.11.56;
b) sejam novações das dívidas a
que se refere a letra "a" em condições de rigorosa comprovação;
C) não se compreendem na limita- ,
cão da alínea "a" dêste artigo os
débitos resultantes de contratos de
financiamento. celebrados posteriormente a 30-11-56, mediante garantia hipotecária, com a carteira de

1.° ,

,.,.. . .. ,',

,

outras entidades ou pessoas
cujos créditos se baseiem em hipotecas, contratos de anticrese, títulos
cambiais selados por verba, protestados, ajuizados, existentes em cobrança - simples ou caucionada em quaisquer estabelecimentos bancáries. ou inseritos em Registros Púbhcos de qualquer natureza, passíveis, porém, de rigorosa comprovação,
quer quanto à sua legitimidade, quer
quanto à sua legalidade;
e)
comerciantes, se evidenciadas
através de extratos de conta-corrente, regularmente selados e com firmas reconhecidas e passíveis igualmente de rigorosa comprcvacão, nos
têrmce do' disposto na parte final da
almea anterior.
§ 2.° Quando de tratar de caeauícultor de oroducão Inferior a 1. GGO
arrôbas, poderão ~ ser acolhidos, independentemente do fixado na alínea
"d" do ~ 1.0 dêste artigo, compromissos representados cor documentos
de qualquer natureza. desde que de
legalidade e legitimidade Incontesteso
~ 3.0 Os créditos a oue se ref-erem
os parágrafos anteriores poderão ser
resgatados, por conta dos lavradores
que realizem operações enquadradas
na letra "b" do art.. 1.0 do Decreto
n.c 40.937, nas seguintes bases e )irmtes:
a) tratando-se d-os credores incluídos' nas l-etras "a" e "b" do § LO dêste artigo, em 3 parcelas. sendo a
primeira de 34%, no ato da assína-.
tura do contrato de constituição de
dívidas pelo lavrador, ou após a efetivação de seu registro no cartório
Imobiliário competente, quando earantádo por hipoteca, e as 2,a e S.",
de 33% cada. respectivamente 6 (seis)
e 12 (doze) meses após aquêle ato,
salvo as dívidas asseguradas por hipotecas, que serão, naquela oportunidade, integralmente resgatadas;
b) no caso de créditos incluídos
nas letras "C", "d" e "e" do § Lv
e no ~ 2,0 dêste artigo, o resgate será,
total e efetuado no ato da assinatura do contrato, ou após o cumprimento das formalidades legais de seu
registro, quando nípotecánave. garantia,
d)

ATOS DO PODEr: EXECUTIVO

.§ 4.0 gub-rogar-se-g, o plano dos ;1irettos credítóríos referentes às dívidas por êle resgatadas, mediante contrato a que se Integrarão os títulos
quitados.
§ 5 o AQ3 instrumentos de composição de dívidas com garantia hípctecárta comparecerão, obrigatoriamente, os credores não contemplados na
mesma composiçã-o. para dar a sua,
expressa anuência à constituição do
vínculo real.
§ 6.° Para a celebração dos contratos ncrrnats de financiamento de
custeio e entre-safra com a carteira
de Crédito Agrícola e Industrial do
BanCD do Brasil S, A., ou outras entidades, dará o Plano, por meio prónrío, sua anuência à necessária constituição do penhor agrícola oferecido
pelos dev-edores beneficiados nos financiamentos previstos neste Regulamento, uma vez estejam cumprindo
tôdas as obrigações dêles decorrentes.
~ 7,0 A aceitação de quaisquer dívidas para inclusão nas operações de
que- trata a letra "b" do art. L'' do
Decreto 11.0 4'0,987, de 20-2-57, poderá
sel'condicionada. pelo Superintendente Regional, ao exame de livros
de escrita e outros documentos internos de credores, a Ser feito nor êle,
pessoalmente, ou por seus prepostos
devidamente autorizados.
~ 8 ° Em cas-os especiais, de caráter peculiar, mas enquadráveis dentro do espírito dêste Regulamento, a
Ccmíssão Executiva agirá de acôrdo
com os püdêres qUe lhe são atribuídos pelo art. 39".
Art. 2.° O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .janeíro, em 9 de janeiro de

195-8: 137,° da Independência e
da República.

JUSCELINO

70,~

KUBITSCHEK.

JOsé Maria Allcmim.

DECRETO Nv 43.028 JANEIRO DE 1958

DE

9

DE

os artigos 17 e 56 da,
Lei n.O 3.244, de 14 de açõsto de

Regulamenta

1957, na tocante ao tieeembnraco
aduaneiro de bagagem e ao seu t

tomento

cambial.

ra-

O Presidente da República mando
da autorização que lhe ccnrei, o artigo 87, número I da Oonstdtuícâo e

tendo em vista os arts. 17 e 56 da

Lei TI.O 3,244, de 14 de _agôsto de lS57
e demais disposições em vigor, dec-esa:
OAPíTULO I
DO TRATAMENTO CP.N"J.BIAL

Ai-t. 1.0 Independem de licença bem
como de prova de cobertura- oambiar:

I - a bagagem de viajante, que não
compreenda móveis e veículos, mas
unicamente as roupas e objetos de
uso pessoal e doméstico, de valor ate
100 (cem) mil cruzeiros, calculados a
taxa de câmbio onerei:
II '- os bens de propriedade de PêSsoa que transfira domicílià para o
Brasil desde que, por sua quantidade
e características, não se ríesttnem a
coméroío e lhe pertençam há mais de
G (seis) meses, antes do emJ::KU'qU€ no
país de orig-em, cabendo à autoridade
consular brasileira competente verificar a prova da respectiva propriedade;
IH -

Os bens de propriedade dos

funcionários da carreíre. di': diplomata
e por êstes "trazidos, quaridc removidos para a secretaria de Estado das
R-Blaçõe,s Exteriores, desde que, por
sua quantidade e característíces não
se destinem a comércio;
rv - Os bens de proprtedàd- dos
servidores públicos civis

e militares

do exterior, dispensados de comissã-o de caráter permanente, exercida em terra, por mais
de 6 (seis) meses, desde que, por sua
quantidade e características não se
destinem a comércio;
V os bens que pertencerem a
funcionários falecidos no exterior. na
exercício de suas funções, respeitadas
as restrlcêes constantes dos mcísos
lU e IV "acíma mencionados;
VI _ os animais, as máquinas, os
aparelhos e os instrumentos da profissão do emigrante, trazidos para serem utilizados por êle pesscalcnente
ou em sua indústria.
§ 1.0 Nos têrmos do § 2. 0 do ;1.!'L 56
da Lei n.c 3.244, de 14 de agôsto de
195'1, as pessoas que Se beneflc-arem
da concessão dos Incisos II, III e IV
só poderão gozar de igual benericío
depois de transcorrido o prazo de 3
(três) anos.
§ 2.0 Para os fins do parágrafo anterior, deverão as autoridades H~lua
neíras manter registro especial. com
a relação nominal dos beneficiados,
acomoanhada do número do processo,
número, data e repartiçã-o expedtnnra
do passaporte, no qual deverá ser
anotado o número do processo .
que regressem
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§ 3.<l A bagagem e os bens a ::;.U~_ se
refere êste artigo deverão chegar ao
país no prazo máximo de 3 (('~êG)
meses em se tratando de viajante e
de 6 (seis) meses nos demais casos,
fi contar da data do resnecttvo desembarque. sob pena de t)agnmt'nto tia
muita correspondente a impottaçân de
produto sem licença.
Art. 2.0 Para efeito de cálculo da
importância a que se refere o .ncíso
I,_do artigo anterior, o valor dQS objetos integrantes da bagagem será comprovado, perante a autorídade aduaneíra, mediante faturas, netas de
venda ou documentos equivalentes.
§ 1.0 Na falta de documento comprobatório ou se o documento acresentado não f 01' considerado id6D . .-;O
será o respectivo valor arbitrado pela
autoridade aduaneira competente qU'2.
em tais casos, fará constar do ;)r0~;:".5So
os razões que determinaram o seu
procedimento.
§ 2.° Os objetos que se não contiverem dentro das especificações, limites

e restrições constantes dos incisos .L a
VI do artigo anterior, ficam ...ujettos
ao pagamento da multa equivalente
a 100% (cem por cento) do respectivo
valor, nos termos do art. 60, mcisc I,
da Lei TI.O 3.244, de 14 de egôsto de
1957.
Art. 3.° OS bens de propriedade de
pessoas a que Se referem os .ncísos
n e VI do art. 1.0. deverão constar
de relação discriminada aceita e visada prêvíamente pela autoridade consular competente de conforrrudade
com Instruções a serem baixadas pela
Díretcc-ía das Rendas Aduaneiras do
Ministério da Fas.enda. em colaboração com a Divisão Consular, do Ministério das Relacões Exteriores.
~ 1.0 A oropnedaoe xíos bens a que
se refere êste a-rtigo será comorovada
perante a autoridade consular antes
do embarque do interessado, med'ante
apresentação de faturas, notas de

venda ou documentes equívalenccs, a
juízo da referida autoridade. Perante

a mesma autorida-de será reíta a prova
de profissão para os emigrantes de
QU0 trata o inciso VI do art

1.<) dêste

decreto .
§ 2.

G

além

No caso de veiculo automotor,
dos documentos refer-idos no

parágrafo anterior, s-erá ainda obrigatória a apresentação da respecnva
znetc-ícula, registro da Iícença de tránsit-o €, sempre que possível, o título
de propriedade emitido há mais de o

(seis)

meses antes do emoarqne do

Interessado, pe)« autoridade 10;;8] C0i11-

petente .
~ 3.° Os bens pertencentes a pessoas
casadas, qualquer que seja o regime
matrimonial, trazidos em nome de um
dos

cônjuges,

admitidos.

somente

poderão

em unidade

ser

cabenac às

autoridades consular e aduaneira efetuar, para o respectivo ccntrôle. os

necessários regíatros ,
Art. 4.° Quando se tratar de brasíIeiro ou estrengeíro radicado no Brasil, para gozar da concessão a que se
refere o inciso !I, do art. L", será
necessário PI'OVal' que hajam anteriormente transferido SéU domicílio para

o exterior.
CAPÍTULO II
DO TRATAI'vIENTÓ ADUi\NEIRo

Art. 5.° Da bagagem compreendida

nas eeoecifícacôes e Emites do incísc
I, do art. 1.0: serâo desembaruçados
com ísencão de trfbutos os segumtes
objetos, quando regularmente dcerarados pelo passageiro:
a) roupas e objetos de uso 011 consumo pessoal:
b) roupas de cama e mesa com
monograma:

c) jóias de uso pessoal;
Iívros impressos:
e) aparêlho de rádio, aparêlh, de
televisão, máquina fotográfica ou de
filmar, máquina de escrever, binóculo,
de tipo portátil e pêso unitário até
d)

10 (dez) kg . em unidade, por objeto.

Parágrafo único. Os objetos 1'1 Que
se refere êste artigo poderão ser novos
ou usados, mas nos casos das alínea
a" b, c e
em quantidade cue não
revele objetivo de comércio.
Art. 6.0 continuarão a gozar das
vantagens previstos DO item 17 do artigo 11 do Decreto-lei n.c 300, de 24
de fevereiro de 19-38, com a modrãeacão a que Se refere o art. 1.0 do
Decreto-lei n.c 9.179, de 15 de arml
de 1946, em face do que prescreve o
~ 2.° do art. 62 da Lei n.o 3.244. de
14 de ag-ôsto de 1957, 0S móveis, objetos de uso doméstivo e um automóvel,
usados, de propriedade dos funcionários da oarreíra de Díplomate que
â,

forem transferidos para a Secretaria
de E8,tado das Relações Extencres.
bem como os dos funcionártos da
União e os dos militares ao resr-easarem do estrangeiro, qu-and-o dispensad-Os de qualquer comissão oficial. «xercida por :TI2,:S elo: 2 (dois) anos ,
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Art. 7.° Ainda qUe Isentos ua licença de importação, na forma do
inciso I do art. 1.0, estão sujeitos ao

pagamento dos impostos e taX:16 C01'respondentes os objetos de uso pe8soal e doméstico, trazidos. em unidade,
qUe não se compreendam nas cs.icnncacõea e limites do art. 5.Ó deste
decreto .
Parágrafo único. Os objetos a que
se refere, êste artigo, quando omtt.ídos
na declaração do passageiro trcam
sujeitos também ao pagemenro da

multa equivalente a 1UO% rcern per
cento) do ímpõst-, devido, nos termos
do art.

n.v

67, letra c)

do Decreto-lei

3-00, de 24 d-e fevereiro de JJ3~.

OAPÍTULO IH
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 8.0 A bagagem acompanhada
deverá constar de declaracão sumarta
f'eíte a bordo, em formulário próprío
e' assinada pelo passageiro, pai a €:'1tregn às autoridad-es aduaneiras por
ocasião do desembarque.
'
Art, 9.° A bagagem desacompannadn
deverá ser mencionada na mesma declaração, oU constar de comunicado à
estação aduaneira do pôrto de destino. ESS8 comurríoacáo devera ser
apresentada, em petição, dentro de 30
días da chegada do passageiro, mdicando o número e conteúdo rl'}S volu-

mes.
Art. 10. A ínobservãncía das for.na-

Itnades previstas nos arts. 8.0 e 9.'J
sujeitará o passageiro ao ::x-l:;8.I!lento
de direitos e ímpôsto de consumo, em
relação aos objetos do art. 5.° deste
decret-o .
Art. 11. A bagagem desacorupannaua e os bens de qualquer natureza, a que Se referem os incisos II,
IH, IV e V do art. 56 6:1 Lei nO 3.244,
de 14 de agosto de 1957, devem provir
do país de ond-e nrocederem as oescoas
indicadas naquelas prescrições' legais.
Parágrafo único. Fica a crtténo dos
Ministros das Relações Exteriores ou
da Fazenda. isentar os beneftcíárlcs
de que trata o inciso V do art. 56 da
citada Lei n.c 3.244 da exigência contida neste artágo, nos casos de comprovada impossibilidade em relação
aos objetos de uso doméstico, não I.K>ftáteis, inclusive um automóvel, desde
que adquirido antes do término da.
míssâo .
Art. 12, O passageiro que chegar
em trânsito para o estrangeiro e não
desejar submet-er a sua bagagem à

conferência, deverá fazer consta!" esta
circunstância da SUa declaração, ficando, nesta hipótese, todos os volumes depositados no Armazém .scb a.
respcnsabiltdade do respectivo Fiel.
Se apenas parte da bagagem é declarada em trõmstto, d-everá o passageiro
esoeomeer, na sua declaração, expressamente, quais os volumes quo não
pretende conferir.
Art. 13. Em cada um dos volumes
não conferidos será apôsto um rótulo
com a palavra "Trânsito") no qual
indicar-se-á o seu pêso, nome da embarcação ou prefixo da aeronave e a
data da entrada no Armazém, deveudo, além disso, dites volumes ser cintados com arame, colocando-se no Jêcho o sêlo de chumbo da Alfândega,
de forma que se. torne impossível ab-rilos sem violação désse sêlo de seguranca.
Ai'L 14, O trânsito de que trata o
art. 12 somente poderá ser autorizado
quando o passageiro reembarcar para.
o estrangeiro por via marítima ou
aérea, sendo vedado descarregar em
qualquer pont-, do território nacional
03 volumes que levarem o rótulo indicado no artigo anterior, sob pena de
apreensão,
Art. 15. O desembarace cara reembarque d-os volumes em' trânsito será
feito à vista- do bilhete de passagem
apresentado pelo interessado e 8. entrega dos mesmos à estação onde se
verificar o r-eembarque lar-se-á 111'8diante recibo elo funcionário nouaneíro responsáv-el pelo Serviço procedendo-se, em cada caso, com as necessárias cautelas fiscais
Art , 16, Os volumes em trânsito que
não forem declarados expressamente
na forma do arb , 12, ficarão sujeitos
a conterênc'e e demais formaudaôes
estabelecidas cara as bagagens destinadas -ao pais,
Art . 17, As despesas de armazenagem e condução de volumes em trânsito, correrão porvconta do passageiro.
Art. 18, Quando os volumes declarad-os como bagagem em trãnstto
não contiverem efeitos de bagagem,

nos têrmos dêste regulamento,

J

pas-

sageiro deverá despachá-los na l-u-ma
dos arts. 547 a 556 da Nova 00:-1&0Iidaçâo das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas (despacho de trânsito),
sob pena de serem os mesmos apreendidos.
§ 1.0 Para os efeitos dêste a-tigo
a autoridade aduaneira poderá submeter os volumes em trânsito à conferência, sempre que houver denúncia
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ou suspeite de que os mesmos contenham mercadorias de comércio.
§ 2.° O despacho' de trânsito será
promovido pela emprêsa transportadora dos volumes.

Art. 19. Só se consideram comiaoficiais de caráter permanente,
para os efeitos do n.s V do art. 56 da
I.rei n.? 3.244, de 14 de agôsto de 1957,
e dos incisos IH, IV e V do aa-s 1.°
dêste decrete, as que tiverem sido
erradas por lei por tempo indetemunado e que serão enumeradas em decreto, a ser expedido dentro 602 60
(sessentarvdias a partir da da'.'i cêste
regulamento

sões

Parágrafo único. Não se compreendem nos casos dêste artigo~quêles
que, corno bolsistas, estudantes, diplomados ou protessôres contratados ou
nâo, viajem ao estrangeir.rpara seguir
cursos ou participar de conferências
ou congressos
Art.. 20 O desembarace de veículo
auto-motor com rrenquia aduaneira
temporária, somente será concedido a
turista estrangeiro portador de caderneta de passagem nas Alfândega"
(carnet de passages en douanej .
Perágrafo único. Para os etrutos
dêste artigo, o representante legal da
entidade que expedir a caderneta
deverá assinar têrmo de responsabíhdane na competente estação aduanei1'8-, comprometendo-se a pagar os débitos e multas devidos, se dentro do
prazo de 1 (um) ano não comprovar o
reembarqua do veículo.

no

AI'L 21.' Nos têrmcs do disposto
ai-t.. 4° da Lei n.c 2.410, de 23 de
janeiro de 1955. continua prmblda a
impoc-tacâo ou a introdução, sob qualquer titulo, de automóveis e cercos
de passeio reputados de luxo, cujo
preço no mercado de origem se.~a superior a USS 3.500,0-0 (três mil e quinhentos dólares) computados no preço
os respectivos equipamentos.

Art. 22. âate decreto entrará em
vigor na date de sua publícaçâo, reYOgadas as disposições em .contrário.

DECRETO N.» 43.0-29 -

de

Janeiro

9

de

:DE

Dispõe sôbl'e o regime 'de trcoaüio
dos servidores do Departamento Federal de Seçursmca Pública do Nlinistério da Justiça e Negócios Interiores.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, it-em l, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os servidores do Departamento Pederal de segurança Pública
(D.F.S.P.), do Ministério da JUStiÇ!3
e Negócios Interferes, que exercem atividades estritamente policiais, ficam
sujeites à prestação míníme de 200
horas mensais de trabalho, excetuado
regime de trabalho estabeleclôo em
leis especiais
.
Art . 2.0 Os penedos de tra.calho
serão fixados pelo rruete de políC28
daquele Departamento, atendir'e a·
conveniência do serviço e respeitado
o limite de rendimento norma] humano e as normas de higtene vto trabalho.
nrt 3.0 Na organtaaçãr, das "."calas
de serviço será observada .a fol~a mínima de 24 horas para igual período
de trabalho, alterável a juízo do Ohete
de Polícia, nos casos de imperiosa necessidade ou de grave perturbação da
ord-em pública, de sobreaviso ou de
prontidão.
Parágrafo único. Quando o ínterêsse públic-o e as peculiaridades da
tarefa impuserem a contmuidade do
serviço, a jornada de trabalho poderá
ser alterada. fazendo-se a compensacão do descanso na escala correspcu-

dente,

.

Art 4.° sste Decreto entrara em
vigor .na data de sua pubítcacãc. :'2"\,(':gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 10 de janeiro
de 1958; 137.° da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Sollee,
DECRETO N.o 4·3.03Q
DE JI\NEIRO DE

Rio

10

DE

JANEIRO DE 1858

DE

13

1958

jane'l'{) de

19"5'8: 157.° da Independência. e 70. 0 da
Répúbltca .

concessão à Rádio Cultura
Gravataí Límitada para insuüor
uma estação radiodifusora,

Ouiú"{i(l

JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Allcmim .

O?l'eSi~lent€ da República, usanc;c
da au-ibruçào que lhe confere o :3.1'-
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i;tgD 87. n c r, da Constituição aten ,
dendo co que requereu a Rádio CuItura (ie Gravata! Limitada, e tendo
em vista D disposto no art. 5.°, n.s XII,

da

m8Hí1~1-

Oonstátuíção, decreta'

Art. 1" Fica outorgada concessão
à Rádio Cultura de Gravataí Lírmtada n08 termos do art. 11 do Deoreco n.v :2'1.655. de 11 de julho de
i93·}, oera estabelecer, na cidade de
Gravata.i, Estado do RLo Granue do
Sul, sem direito de exclusividade. uma

estação de ondas médias, destínaua a
executar a _serviço de rádíodífusào
Parágrnrc único, O contrato deocrrente deet.a concessão obedecera às
cláusu.as que com êste baixam, rubrrca.das pele Ministro de Estado ':1('S
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e (~t';"i'c':~ ser assinado dentro de 60
tsessenta i dias, a contar da data da

publicação dêsta decreto no DifÍ1'iO
Oficial, sob pena de ficar sem efettc,
desde rogo o mesmo decreto.
Ar~.

2.Q

Revogam-se as díspcsíçôes

em ccnrràrtc.

a) criação ou amplíaçâc de casas
de estudantes, para prestar aos estudantes a necessária assistência social
e cultural;
Q. concessão de bolsas de estudo:
C) a instalacão de restaurantes para
estudantes;
-

b)

d) a instituição de colônia..3 de férias, de estádios c gínásics para prática desportiva;

e) a instalação de teatros eje estudantes ou o incentivo à representação
de peças de teatro de valor apreciável;
/) a formação de orquestras cstudantís e a realizacão de co-ncertos no
Interêsse cultural ~ do estudante;
g)

a instalação de postos de saúde

e facilidades médico-hospitalares;
72) a instalação e melhoria cte bibliot-ecas;

Rio de Janeiro, 13 d-e janeiro ue
19513; 13';-." da Independência e 7e.o da
Icepúbhca .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

i) a reahzaçâo de intercâmbio cultural e a-rtístico entre estudantes no
Pais e no estrangeiro.
Art. 3.0 A Campanha sers dirtgída
por um Conselho constituído (te nês
membros, do qual fará parte Diretor
da Divisão de Educação extra-Escolar.

°

Lucio Meira.

DECRETO N,o 43.031

instrumentos de ação em todo terrrtório nacional:

DE

13

DE

J'AN:::IRO DE 1958

Art. 4.° As atividades da Campanha
serão custeadas com recursos de um

Institui a Campanha de Assistência
ao Estudante

Fund.o Especial depositado em conta
no Banco 'do Brasil e a ser rnovímencada pelo Dn'etor da Divisão::h~Edu
caçã-o Extra-Escolar, constítntdo de:

o Presidente da Repúblíce, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item X, da constt-uicãc, decreta;

Art. 1.0 E' instituída, na Divisão co
Educação Extra-Escolar do Departamento Nacional de Educação, do Ministério da Educação e Cultura, a
Campanha de Assistência ao Estudante.
Art. 2.° A Campanha de Assistência ao Estudante terá por finalidade
a execução do amplo programa assrstencíal e cultural ao estudante, promovendo o seu bem estar, o melhor
uso' de facilidades educactonaís e o
incentivo ao aprimoramento oe sua
cultura. Para êsse fím.va Campanha
.oe Assistência ao Estudante adotará,
dentre outros, os seguintes 1';.101-:>S e

U)

contríoúíções que forem eonsrg-

nedas 11m orçamentos u8vmã.o, Es-

tados, Municípios. Entidades ParaesCatais e Sociedades de Eco aomta
Mista;
b)
contrfbuições provenientes de
acordos com entidades públicas e privadas;

c) donativos, contrtouicôes e legad-os de partdculcres:
d) renda do patrimônio sob ~ guarda e responsabilidade da Campanha;
e)

todas e quaisquer rendas even-

tuais;
f) adnunistreçôes de bens e imóveis
cedidos pelo Patrimônio da União e
particulares.
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Art. 5.° O Ministro deESltado da
Educação e Cultura baixará as ins-

truções necessárias à organização e

execução da Campanha.

Art. 6.° 1tste decreto entrará em
vigor 118. data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 13 de janeiro
de 1958: 137.° da Independênc:a e
70.° da Repúolíca..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ciouis Salgado.

D:DCRETO N.O 43.032
JANEIRO DE 1958

DE

14

DE

Outorga concessão ü Rádio Educadora ào Nordeste Limitada, pala instalar' uma estação radiodifusora..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Educadora do Nordeste Limitada, e tendo em vista o disposto no artigo 5.°.
n.v XII, da mesma Constátuicão decreta:
- ,
Art.. 1.0 Fica outorgada concessão.
à Rádio Educadora do Nordeste Li-

mltada., nas têrmos .do art. 11 do
Decreto 11.° 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, na cidade de
Sobral. Estado do Ceará, sem direito
de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam rubricadas peío faínrerro de Estad~ dos
Negócii)S da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro de
80 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Duuio
Oticíai, sob pena de ficar sem efeito
desde logo. o mesmo decreto.
.
Art

2.° Revogam-se as dísposiçõss

em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N.o 4J.033
JANEIRO DE

~ DE

14

DE

1958

Regulamenta a Lei n.<J 3.293, de' 29
outubro de 1957.

de

o Presidente da República, usando
das atribuições que ll1econfel'e o artigo 87. mciso I, da Constituíçâo Federal, decreta:
Ar! . 1.0 Os exames de madureza a
que /Sê refere o art. 91 da Lei Orgâinca (o Ensino Secundário com a
redação que lhe deu o art: 1.0, da,
Lei n.? 3.293, de 29 de outubro de
1957, destinam-se a permitir a obtenção do certífícado de licença ginasial
cu colegial .,. . . . clássica ou científica
~ àqueles que tenham realizado estudos sem observância dos regimes
escolares previstos na legislação do
ensino.
~
§ 1.0. Os exames de madureza serão
realizados em estabelecimentos de ensino secundário federal ou, a juizo da
respeotive Inspetoria Seccional, em
estabelecimento equiparado que disponha de, condíçôes pedagógicas adequadas.
§ 2.° Os exames de madureza serão
realizados por íníoiatíva do estabelecimento ou da autoridade educacional a que êste estiver subordinado.
§ 3. 0 Os exames de madureza colegial - clássica ou científica -só poderâc ser realizados em estabelecimento que mantenha curso secundáTio do segundo ciclo.
Art. 2.° Os exames de madureza
prccessar-se-âc nos meses de maio e
setembro e poderão ser realizados de
uma Só vez ou em dois conjuntos
consecutivos de disciplinas afins.
Art. 3.° Para ínscrtcão nos exames
de madureza do prime-ira ciclo o candidato deverá apresentar requerimento com a indicação das disciplinas
em que pretende ser examinado, nos
têrmos do artigo anterior. acompanhado dos seguínteu documentos:
a) prova de idade mínima de dezoito anos, completos ou a completar até 31 de dezembro do ano em
curso;
b) prova de identidade;
o) prova de quitação com as obrtgações do serviço militar, quando fôr
o caso;
d) prova de sanidade física e mental;
e) atestado de vacinação;
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f) atestado de ter realizado estudos correspondentes ao nível do exame, firmado por dois professôres registrados no Mínistérto da Educação
e Cultura.
Parágrafo único. Além dos do:"
curnentos previstos neste artigo, o
candidato aos exames de madureza
do segundo ciclo deverá provar, no
ato da inscrição, ter vinte anos CDmptetos ou a completar até 31 de dezembro seguinte e apresentar comprovante de -conclusâo de curso gíriasíal ou equivalente.
art. 4.° As inscrições a que 3e refere o artigo anterior permanecerão
abertas nos meses de abril e agôsto .
Art. 5.° O número de inscrições que
poderão ser aceitas pelo estabelecimento será fixado tendo em vista a
possibilidade da realização dos exames.
sem. prejuízo dos trabalhos escolares.
Parágrafo único. A Inspetoria Seccional a que estiver jurisdicionado o
estabelecimento buscará atenderao~
candidatos que excedam àquele limite.
Art. 6.° Para obtenção do certífícada de licença ginasial ou de licença clássica ou científica; nos têrmos do art. 1.0, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
a} o exame de cada disciplina conetará de uma prova escrita, com duração de noventa minutos;
à) os exames de línguas vivas, além
da prova escrita, constarão de uma
prova oral na qual o candidato será
argüido por tempo não Inferior a
cinco minutos para cada examinador;
c) a prova escrita deverá abranger
os principais assuntos do programa
constando de uma primeira parte
constituída de dissertação, tradução.
versão, problemas ou outras questões
próprias da natureza da disciplina e
de uma segunda parte constituída de
questões objetivas.
Art. 7.0 A prova escrita de português, nos exames de licença ginasial
e nOS de licença colegial - clássica
ou científica - terá caráter eliminatório não podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar no
mínimo a nota cinco na referida
prova.
ArL 8.° Para obtenção do certificado de licença ginasial, o candidato
prestará exame das seguintes disciplinas: Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, Ciências Naturais,
História Geral e do Brasil. Geografia Geral e do Brasil e Desenho.

Art. 9.0. Para obtencão do certtrtcado de licença colegial - clássica
ou cíentíftca - deverá o candidato
prestar. obrígatõrlamente exames de
Português, Francês I)U Inglês, História. Geral e do Brasil e Geografla Geral e do Brasil e mais quatro disciplinas escolhidas dentre as seguintes:
Latim, Grego, Francês, Inglês. Espanhol, Matemátíca, Física, Química,
História Natural. Filosofia e Desenho.
~ 1.0 A licença clássica será caracterizada pelo Latim.
§ 2.0. A licença científica será caract-erizada pela predominância dae
clêncías ,
§ 3.° No ato da inscrição, o oandidato optará por uma OU outra licença.
Art. 10. Será considerado aprovado,
em cada disciplina; o candidato que
obtiver, na mesma, a nota final cinco.
Parágrafo único. A nota da disciplina cujo exame constar de prova
escrita e prova oral será a média
arítmétlea sirr..-ples das notas atribuídas nestas duas provas•.
Art. 11. As bancas examinadoras,
serão designadas pelo Diret-or do es~
tabelecímento devendo ser constítutdas de três proressôres, dos quals dois
pelo menos registrados na disciplina,
podendo o terceiro ser l'egistr:;o.dc em
disciplina afim.
Art. 12. Os exames, quando realizados em estaheleoímentos equiparados, serão fiscalizados. por um Inspetor Federal especialmente designado
pela Inspetoria Seccional, para cada
turma de cinqüenta candidatos,
Art. 13. Ao candidato aprovado será concedido o respectivo. certificado,
Art. 14. Os estabelecimentos federais não poderão cobrar qualquer
taxa dos candidatos.
Art. 15. O candidato à obtencâo do
certãftoado de licença colegial
cíéssíca ou científica - que já tiver sido
aprovado anteriormente na segunda
série do segundo ciclo seeundárto,
cará dispensado dos exames das disciplinas que se estudem apenas nas
duas primeiras séries cursadas.
Art. 16. Não poderá. ser prestada
prova de uma disciplina perante o
examinador que a tenha ensinado par-.
tícularmente. no todo ou em parte, a
candidatos aos exames.
Parágrafo único. Da mesma forma
não poderá tomar parte nas bancas
examinadoras o professor que mantenha. ligações econômicas, diretas ou
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indiretas, com cursos destinados 2.
preparação de candidatos aos exames.
Art. 17. As provas serão realizadas sôbre programas especiais expedídos pelo Ministério da Educação e
Cultura baseados nos programas minímcs vigentes.
Parágrafo único. Os programas especiais a que se refere o presente artigo deverão ser renovados. periodicamente, não podendo as modificações
entrar em vigor no ano de sua expedição.
.

Art . 18.. Ficam assegurados os direitos dos candidatos já aprovados
em exames na. forma anterior à presente regulamentação.
Art. 19. No ano de' 1958, os exames de 'madureza do mês de maio a
que se refere o art. 20 serão realizados no mês de fevereiro.

Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
cruzeiros) para Cr$ 9.000.0'0,00
move milhões de Cl'UZell'OS), consoante resolucâo de sua Dn-etcr!a tomada em ·reuniào reauzada em 23
de janeiro de 1957, mediante as cláusulas que acompanham o citado Decreto n." 34.939, de 14 de janeiro
de 1954, assinadas pelo Ministro de
Estado dC6 Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, obi-igundo-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar. sôbre
o objeto da presente autorização.

de
de

Rio de Janeiro" 15 de janeiro de
1958; 137." da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Pareitct Barroso.

Art. 20. O Ministério da. Educação

e Cultura expedirá as Instruções complementares para o cumprimento do
presente decreto.

DECRETO N.'! 43.035,- DE 15 DE
J/i.;NEIRO .DE 1958

Art. 21. f"3te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas cs disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1!J58; 1370 da Independência e 70.0
da República.

Suspende o tuncioruimento da " ã seocíação dos Crísãnicmos Brancos"
com sede em São Pauto, Estado de
São Paulo.

JUSCELINO KUEITSCHEK

Clóvis 'Salgado

DECRETO N." 43.034 - DE 15
JANEIRO DE 1958

DE

Concede a scozeuude anônimu The
J _ B. Williams Export Company
autorização para continuar a funcionar na República.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L da Oonstttu.çâo. e
nos termos -do Decreto-lei ri." 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
ArtigO único. E' concedida. f.. sociedade anônima The J. B. wnnams Export Ccmpany, cem sede na
cidade de Glastenbury. Estado
de

Oonnectácut.

Estados

Unidos

da

América, autorizada a tuncionar na
República pelo Decreto n.' :14.939, de
14 de janeiro de 1954 aur ortzacâo
para contmuar . a funcionar no País.
com o capítal destinado às suas operações comerciais no Brasil, elevado

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n." 1., da Constituição e. o urs.
G.'!· do Decrete-lei n.v 9.085, de 25 de
março de 1946, e tendo em vista o
que consta do processo n.v 2.364-fi't
r'
Mínístérío da Justiça e Negócios
Interiores. decreta:
Art.!.'> Fica suspenso, pelo prazo
de seis meses, o funcionamento da
"Associação dos Crisântemos Brancos", com sede na Capital do Estado
de São Paulo.
Art. 2.'1 O Ministério Publico F,,deral, promoverá, imediatamente, nos
têrmos do art. 6:', parágrafo único,
do citado Decreto-lei n.v 9.085, a
competente ação de dissolução da entídade referida no artigo primeiro.
3.\\ i!:,ste decreto entrara em
data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário.
Art.

vígôr; na

Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
1958; 137." da Independência e
70.? da República.
de

JUSCELTNO KUBITSCEEK

Eurico de Aguiar

souee
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DECRETO N.o 4J.036JANEIr:O m: 195(',

DE

15

Declara de utilidade pública a "1?'~
maruuuie da Santa Casa de Misericórdia de São paulo"y com sede
na capital do Estado de São Paulo.

Ainda. não foi publicado no Diário
Otícitü por falta' de pagamento.
DECE(,!:::l'O

N.~

43.037 1958

DE

15

DE

Altera o Decreto nJ' 39. 6nO, de 7 de
açôstc de 1956.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que 1h8 confere o art.
8';, Item I, da Ccnstituíçâo, e nos
têrmos do artigo 1:', alínea n, do
Decrete-lei' n.v 3.195, de 14 de abril
de 1941, Decreta:
Art. 1." A alínea f do Decreto n.v
39.680, de 7 de agôsto de 1956, passa

a vigorar com a seguinte redação:
f) ficam suprimidos na carreira de
Motorista, 3 (três) cargos na classe
"H", vagos em virtude das promoções de" Corací Miranda, José Joaquim Fernandes e JOSé Luciano
Farcks .
Art. 2.'.' Revogam-se as disposições
em con trárío .
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1958; 137." da Independência e
70.? da República.
KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Soltes,
:cmcr@~TO N.~

43.033 -

J.'\·NEIRO DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles

DECRETO N.o 43.039
JANEIRo DE

JA'NEIRO DE

JUSCELINO

ção, revogando-se as disposições em
contrário.
Rio .de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1958; 137.° da Independência e
70.? da República.

DE 15 TI2

1958

Declara !?e fé pública, em todo o Territórío Nacional. a carteira de iâerctiâaâe fornecida pelo Gabinete de
Identificação da Polícia MUltar do
Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o. art.
D7, item. I, da Oonstltuição, decreta:
Art. L? As carteiras de Identidade
expedidas pelo Gabinete de rocnnncação da Polícia Militar do Distrito
Federal terão té pública em todo o
'I'err-ltórío Nacional.
ArL 2.? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica-

DE

15 1'8

1958

Aliem a lotação de repartições atondidas pelos, Quadros Permanente e
Suplementar do Iâímistério do Trabalho, Indústria, e Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Const.tuíção, decreta:
.
Art. L" Fica alterada a lotação
numérica e nominal de repartições
atendidas pelos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério do 'I'rabalho, Indústria e Comércio, aprovada pelo Decreto n.? 23.915, de ' 23
de outubro de 1947. a ffm ~e ser
transferido um cargo da carreira de
Inspetor do Trabalho, com o respectivo ocupante, Felício JOsé Jabur, na
lotação permanente da Delegacia Regional do Trabalho, no Estado de
São Paulo, para igual lotação da Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho.

Art. 2.° Jt.ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.

Art. 3.: Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

parsifaZ Barroso.

DECRETO N.\' 43.040
Jl\'NEIRO DE

DE

15 DE

1958

Altera a lotação das repnrticôes atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

o Presidente da República, -usandc
da atribuição que lhe confere o art.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
87, item I, da. Constituição Federal,
decreta:
Art. 1.9 Fica alterada a lotação
numérica e nominal de repartições
atendidas pelos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e .Comércio, aprovada pelo Decreto n.v 23.915, de 23 de
outubro de 1947, a fim de serem
transferidos dois cargos da carreira
de Escriturário, com os respectivos
ocupantes José de Ribamar Souza
Machado e Rosemary Mello da Cunha
da lotação permanente da DelegaCi~
Regional do Trabalho no Estado de
São Paulo, para igual lotação, 1'e13pectívamente, da Delegacia Regional
do Trabalho no Estado do Maranhão
e da Delegacia do Trabalho Marítimo no pôrto de Recife, Estado de
Pernambuco.
Art.

2.9

nste decreto entrará em

Vigor na data. de sua publicação.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1958; 137.0 da Independência é

'70,9 da' República.

JUSCEIJINO KUBITSCHEK.
Parsifal Barroso.

DECRETO N.O 43.041 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1958

-Concetie à sociedade

anônima Navegação Mercantil S. A. - Navem
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navega:"
ção de cabotagem.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.e 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à socte,
dade anônima Navegação Mercantil
S· A. - Navem, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 24.101, de
'24 de novembro de 1947, 29.777, de 18
de julho de 1951; 33.027, de -11 de junho de 1953; 37.492, de 14 de junho
de 1955 e 40.714. de 8 de janeiro de
~957,
autorização para continuar

a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com as alterações introduzidas em seus estatutos
e seu capital aumentado de .... , ...
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de cruzeiros) para Cr$ lOO.OOO.()Oo-,OO
(cem milhões de cruzeiros) com a
emissão de 10.000 (dez mil) ações
preferenciais. nominativas. do valor
nominal de cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) cada uma, de conformidade com as deliberações aprovadas
nas assembléias gerais extraordinárias realizadas em 7 de fevereiro de
1957, 19 de março de 1957 e 29 de,
novembro de 1957, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis e .regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Parsijal Barroso

DECRETO N.9 43.042 _ DE 15 DE
JANEIRO DE 1958
Concede à Sociedade Silva Franco
& Cia. Ltda, autorização para juncionar como emprêsa de navegação
de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Silva Franco & Cia. Ltda., com
sede em Santos, Estado de São Paulo,
autorização para funcionar como em,..
prêsa de navegação de cabotagem,
com duração por tempo índetermlnado e com o capital de
.
Cr$ 2.500.000,QO (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividido em
200 (duzentas) cotas do valor unttárro
de Cr$ 12.500,00 (dOze mil e quinhentos cruzeiros), distribuídas entre três
(3) sócios, cidadãos brasileiros natos,
consoante instrumentos
particulares
firmados, respectivamente, em 28 de
novembro de 1945; 2 de janeiro de
1947; 29 de dezembro de 1947; 23 de
fevereiro de 1949; 6 de abril de 1949;
31 de outubro de 1950; 12 de dezembro de 1952; 25 de maio de 1953; 21
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de dezembro de 1955; 27 de junho de
1957; e 25 de setembro de 1957, obrígando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sõbre o objeto da presente

vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude .aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70°
da. República.

autcrizaçâo .
Rio de Janeiro, 15 de janeiro

JUSCELINO KUBI'l'SCnBK

parsijal Barroso

de
1958; 137," da Independência e 70."
da. República,
JUSCELINO

DECREITO N.0 43.045 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1958

KUBITSCHEK.

Parsijal Barroso.
Aprova

alterações

introâuzíâas nos
aU1n!3!lto do eapita.l social
companhw Internaoisnoi de Capitalização.

Estatuto.'>, incíuevoe

DECRETO N.v 43.043 -

DE

15

DE

J i!.NEIP.'J DE 1953

Autoriza; a firma Figueiredo, jaoscwell Comércio e Indústria Lida. >
cOm sede na capital do Estado de
São Paulo) a tuimitir empregados
estTangeiros na proporção de dois

térccs,

Ainda não rei publicado no Diárip
por falta '(te pagamento.

o tíouu

DECRETO N." 43.G44 -JANEIRO 'DE

DE 15

DE

1958

Aprova cu.ereções introduzidas nos
EstaWtGs, inclusive aumento do
ccmua social e extensão das operações ao Ramo Vida à,a, Novo
Múndo - Companhia de Seguros
'Tarestres e Marítimos.

o Presidents, da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, incisa I, da Oonstrtuíção, e
nos têrmcs do Decrete-lei 11. ú 2 . OG3,
de 7 de março de 181.0, decreta:
Art . 1.° Ficam aprovadas as arteracões introduzidas nos EStatutos, inolusíve aumento do capital social de
C:·S 52.e-CO.Oüü,OO (cinqüenta e deis
rrnlcões de cl'uzell'osJ para
,
.
cr$ 62. OGO. OM,DO (sessenta
e
doiS

milhões de cruzeiros) e extensão das
operações ao Ramo Vida, da Novo

Companhia de Seguros Terrestres e Meríttmes, com sede nesta
capital, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.v 19.049, de 27 de dezembro
de 1929, conforme deliberação das
Assembléias Gerais Extraordinárias
realizadas em 18 de setembro e 4
de novembro do corrente ano.
Art. 2.0 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, oU que venham a

Mundo -

aa.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arugo 8'1, Inciso I. da COnstitUlÇâ{), 0
nos têrmcs do Decreto n.c 22.'ÜiG, de
10 de fevereiro de 1933, decreta:
Art. 1.0. Ficam aprovadas as alteracóes introduzidas nos Estatutos, incíusive aumento do capital 'social de
crs 5.000. OÜ'Q,CO (cinco rmlhóes _de
cruzeirosj para Cr$ 10.000.0\10,00 tuez
mílhôes de cruzeiros), da. companhia
jntemucional de capilaEz[,çuo, com
sede nesta Capital" autorizada a runcíonar pelo Decreto n.c 23.287, de 25
cc outubro de 1933,. conforme delíberação das Assembléias Gerais Extraordinárias realízadas em 10 de l5etembr-, e 5 de dezembro ele 1957.
Art. 2.°. A Sociedade oontmu ara
tntegraímente sujeita 8.,s leis e regulamentos vigentes, nu que venham a,
vi-:>,'oral' sõbre o objeto da autonsaçâo a 'que alude aquêle decreto.
R!.o de Janeiro, 15 de janeiro de
1950; 137,° da Independência e 7(}.o
ria Repúbltca ,
JUSCELINO

Km3I'ISCH:::K

PursijaZ Barroso

DECRETO N.o 43.·J46

~ DE 15

DE

J'J\NEDh) DE 1953

Concede permissão para que funcione
«cs domingos e feriados ciois ou
religiosos) o Departam,ento de Manutencão e Serincos de Dunlop do
Brasil" S. A. - Indústria de Borracha,

Ainda não foi publicado no Diá1'io
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 43.047 '-

DE

15 DE

JANEIRO DE

1958"

A.prova alterações introduzidas eos Estatutos; inclusive aumento do capital
social da Companhia. Bandeirante de Seguros Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.063.
de 7 de março de 1940, decreta:
act: 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatuto.5,
inclusive aumento do capital social de Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
'de cruzeiros) para Ors 3(}.ODO.O()~,OO (trinta milhões de cruzeiros), da
Companhia Bandeirante de Seguros Gerais, com sede na Capital do Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto n.c 14.762. de 15 de
fevereiro de 1944, contornao deliberação das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 1.0 de outubro e 7 de novembro do corrente ano.
Art. ·2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1958; 137.° da Independêncda e '70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

parsijaz

DECRETO N.? 43.048 JANEIRO DE

DE 16 DE

1953

Retifica o Decreto n.o 38.594, de 16 de
janeiro de 1956.

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

Art. 1.0 A função gratificada, simbolo FG-6, de, Encarregado da Turma
de Garagém, constante do Anexo XII
- Ministério da viecao e Obras Publicas - Quadro I - portaria, da
relação aprovada pelo Decreto número 38.594, de 16 de janeiro de 1950,
é subordinada ao Gabinete do Ministro de Estado, na forma do Decreto
11.° 36.972, de 4 de março de 1955.
Art. 2.Q aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.
República.

earroso

DECRETO N." 43.049 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1958
Concede reconhecimento à Escola Industrial do Oratório Anjo da Guar~
da, de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, da Constituição, e nos têrmos
do art. 59 da Lei Orgânica do Ensino
Industrial, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Escola Industrial do Oratório
Anjo da Guarda, com sede na cidade
de Sào paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° O reconhecimento concedido pelo presente decreto é limitado
ao curso básico de Corte e Costura.
Art. 3.° aste
decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo .
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de
1lf58, 137.° da Independência e 70.° da
República.

JUSêELINO KUBITSCHEK

J:rrSCELiINo

Lúcio Meira

Clóvis Salgado.

KUBITSCHEK.
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DECRETO, N. o 43.0-50 DE JANEIRO DE 1958

Otmceâe

reconhecimento

DE

à

16

Escola

Técnica Poramaense, de Curitiba, na
Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstituícão, e nos têr..-:

mos do artigo 59 da Léi Orgânica do
Ensino Industrial, decreta:
Art. 1.... E' concedido reconhecimento à Escola Técnica Paranaenee,

com sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2.° O reeonhecfmonto con..
cedido palo presente, decreto é limitado aos cursos técnicos de. Agrlmensura e de Pontes e Estradas.
Art. 3.° ~t€ decreto entrará em
vigor na data de sua pub.icaçâo.
Rio de Janeiro, em 16 de janeiro
d.e 1958; 137.° da Independência e 70.0
da. República.

DECRETO N.O 43.052 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1958
Extingue, a pedido, o funcionamento
do Ginásio Santamarense, de Santo
Amaro, Estado da Bahia.

O Presidente da Repúbtíoa, mando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica extinto, a pedido, o
funcionamento to Ginásio Santamarense, situado em Santo Amaro, no
Estado da Bahia,concedido pelo Decreto n.v 23.728, de 24 de setembro c~
1947.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro
de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

JUSCELINO KUBITSCHEK

ClovIs Salgado

DECRETO N.o 43.051 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1958
ilxtingue. a pedido do interessado. o
funcionamento de ambos os ciclos
do Colégio iuaeu». do Distrito Fe~

aena,
o Presidente

da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar;
ügo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
'Art. 1.0 Fica "extinto, a pedido do
interessado, o funcionamento de ambos os ciclos do Colégio Rabello, situado- no Distrito Federal, concedido
pelos Decretos ne. 4 755. de 10 de outubro de 1939 e 11.922, de 17 de março
de 1943, respectivamente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de
1958; 137.0) da Independência e 70.° da
.República .
JUSCELINL KUBITSCHEK

Clóvis saluado

DECRETO N.o 43.053 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1958
Torna pública a ratificação, por parte do Gooêrno do
Paquistão, r:.1,
Convenção sõbre Prevenção e Repressão ao Crime àe Gen rcuíio,

O Presidente da República, torna
público que foi depositado, em 12 de
outubro de 1957, pelo Govêrnn do Paquistão, o Instrumento de ratificação
da Convenção sõbre prevenção e Repressão ao Crime de Genoctdío, de
acôrdo com a comunicação feita pela
Organização das Nações Unidas, em
31 de outubro de 1957.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
J.958; 137.° da Independênc;a e 7!}.0) ria
República.
JUSCEUNO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soares

DECR.ETO

N,» 43.054 DE
JANEIRo DE 1958

17 DE

Autoriza o Ministério da Marinha a
aceitar a doação do terreno que
menciona, situado ezo Município de
Presidente Epitácio, Estado de São
Paulo.

O presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-go
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87, inciso I, da COnstituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Marinha autorizado a aceitar a doação
que à União Federal Iêz a Municipalidade de Presidente Epitácio. Estado
de são Paulo, pela Lei n.? 92, de 7 de
d-ezembro de 1956, medindo 23 (vinte
e três) metros pela rua São Paulo
e 22 (vinte e dois) metros pela rua
São LUís, com que faz. esquina naquela cidade, de acôrdo com a planta
e especificações integrantes do processo protocolado naquele Ministério
sob número 13.277, do ano de 1957.
Art. 2.° Destina-se O terreno à eonstruçâo do prédio onde funcionará a
Agência da Cavitania. Fluvial dos
Portos do Rio Paraná naquela eídade.
Art. 3.° ~ste decreto entrará em
Yigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 17 de janeiro
de 1958; 137.0 da Independência 6 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antonio Alves

camas-a,

DECRffiJTO N.O 43.05'5 JANEIRO DE

1958

DE

17 DE

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação do
terreno onde det-.erá ser construido
um açude, no município de ;rl-fUTibeca, povoado Visgueiro, no Estado
de Sergipe.

o presidente da República, usando
da atrtbuíçâo qUe lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstdtuíçâo Federal,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a G'J!l11ssão do Vale do São Francisco, criada
pela Lei n.c 541, de 15 de dezembro
de 1948, a aceitar a doação, sem ônus
de qualquer espécie, do terreno de
10.000 metros quadrados de área, medindo 100 metros de frente por 100
metros de fundo, de propriedade da
Senhora Maria Lúcia de Figueiredo,
confrontando-se em todos os Iodos
com terrenos da mesma proprietária
onde deverá ser construído um açude,
no município de Muríbeca, pov.. .-e.do
'trísgueíro, no Estado de Sergipe.
Art. 2.° Fica designado o Engenheiro Fernando Garcez Vieira, chefE'

do 5,0 Distrito da Comissão do Vale
do São. Francisco para, como represententg da União, assinar aescritura da referida doação.
Art. 3.° O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de janeiro
de 195'3; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar saües,

DEOREI'O

N.O 43.056 DE
JANEIRO DE 1958

17

DE

Altera a redação do art. 5.° do Decreto
n." 37.686 de 2 de açôeto de 19,55.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Alit. 1.0; O art. 5.° do Decreto n.c
37.686 de 2 de agôsto de 1955 passa
a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 5.°. Quando a estrada for
devedora ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, das
importâncias par ela depositadas
na. forma do art. L":
a) serão mantidas em depósito
bloqueado as importâncias, que nos
têrmos dos instrumentos contratuais tenham sido ou venham a
ser caucionados em garantia de
obrigações da estrada para com o
Banco;
b) Serão aplicados e movlmentacos de acôrdc com o art. 3.°
e seu parágrafo único. os saldos
que excederem as obrigações referidas na alínea anterior".
Art. 2.". Píca revogado o parágrafo
único do art. 5.Q do citado Decreto
n.c 37.686 de 2 de agôsto de 1955.
Art. 3.°. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspcaições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de
1958, 137,° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

Aros DO PQDER EXECUTIVO
D:ElC~ETO

N.o 43.057 - DE 19
DE 1958

DE

JANEIRO

iJeClara'luto oficial pelo küecímento
do Marechal Cândido Mariano da
Silva Rondem -e disPge sôbre homenagens dos seus funerais.

o

presidente da República usando

de atrfbuíção que lhe confere o artigo '87, n.? I, da Constituição fe-

deral" e

.

COnsiderando qUe o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, hoje

falecido. -dedicou tôda a sua existência à catequese dos índios, íneorpcr-ando-os à nacionaliuade e expandindo a Civilização ao interior do território braailetto ;

Considerando que no desempenho
dessa missão prestou os mais assinalados servíçrs à Nação;

.constoeranoo que na .Ionga oon.,
tmuldade de sua vida modelar de

homem público, .devotou-se com ab-.
negação e pureza aos Interêsses da
Pâtría, 'decreta:
Artigo único - E' declarado luto
cflclal em todo o pais por 3 (três)
dias a partir desta data, em sinal
de pesar pelo falecimento do 'Mare-"
chal Cândido Mariano da Silva
Rondou. Fica 'determinado' que os
funerais se realízem às expensas da
Nação, sendo-lhe prestadas honras
fúnebres de Ministro de Estado.

R10 de Janeiro. 19 de janeiro de
~958;

137.° da Independência e 70.\1

da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar soües.
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DECRETO N.? 43.058 -

DE 2l} DE JANEIRO DE 1958

Aprova o Orçamento para 1957, do Serviço Socuú Rural
(J

dáoUiJ'(U) providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o- arart. 87, n.c I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11, da.
Lei n.c 2"613, de 23 de setembro de 1955 decreta:
Art. Li) Fica aprovado o Orçamento do Serviço Social Rural para o
exercício de 1957, discriminado pelos Anexos integrantes dêste Decreto,
compreendendo:
~

1.0

Receita Efetiva

Renda Parafiscal
Renda Patrimonial
Rendas Diversas

1.1 1.2 1.4 2. O -

----o

Receita Transferida

2.1 -

1.0 -

. 496.600.000
. 1. 010.000
40.000 497.650.000
.

Auxilias e Subvenções Federais

100.000.000

Total

597.650.000

Despesa Efetiva

1.1 - Custeio
1.1.1 - Pessoal
.
1.1. 2 - Material de Consumo e de
1.1:3 1.1.4 -

2. O -

Transformação
Serviços de Terceiros'
Encargos Diversos

55.831. 768

. 3.435.000
. 110.617.408
34.516.780204.400.956

Despesas de Capital

2'.1 - Investimentos
2.1.2 - Equipamentos

e Instalações
4.250.000
2.1.3 - Material Permanente
3.539.760
2.1.5 - AIC de Fundos Especiais:
Fundo para desenvolvimento Social Rural
31.152.320
Fundo especial para desenvolvimento Social Rural 354.306.964 385.459.284 393.249.044
Total

597.650.000
,

2.° A movimentação das dotações constantes da conta "Fundos
Especiais", somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República, exarada nos respectivos planos de
trabalho.
Parágrafo único. Os planos a que se refere êste artigo,serão organizados pelo Conselh., Nacional do Serviço Social Rural nos têrmos da alínea b.. do art. 14, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 39.319, de 5 de
junho de 1956, objet'ívando as atividades-fins da ínstítuíção .
Art. 3'.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1958, 137.0 da Independência e '1'0.• da.
ATt.

República; '

JUSCELIINO KUBITscHEK.

Mário Meneghetti.

SERVIÇO

SOCIAL

RURAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1957

Sumário Geral
RECEITA

1. O -

1.1 -

Receita Efetiva

I

I

I

I

I PARCIAL I

II
!
I

1.4 -

2. O 2.1 -

I

Renda Patrimonial

1

Rendas Diversas

1
I
1
I
I

Receita Transferida

I

derais

I
I
I
I
I
I

I

I

II

I

1.1.2 -

40.0001497.650.0001
1
I
I
I

j

I

I
I

I

!

I

~

í
:

I
I
I
I
I

I

2.0 -

!

i

I

1.1.4 -

I

I

2.1 -

pital

I

2.1.2 2.1.3 -

2.1.5 -

i

I
J
J
I
I

..ir

597.650.000

I
I

Equipamen- 1
tos e Insta-I

I

I

I

I

I
J

I

II

I1

J

I

I
I

I
I

I

I

Iações ···· .. 1

4.250.0001

I

manente •.. I

3.539.7601

7.789.7601

I

I

I

Material Per-I

I

I

A/C de Fun-I
1
dos Especiais]
I
Fundo para I
I
desenvolvi- I
I
mento Social I
I
Rural
1 31.152.3201
Fundo espe- I
I
cíal para de-I
I

senvolvímen-]

I

I
I
I
I
I
I
I
I

to SOcial Ru-I

I

I

i ,

11-5-9-7.-6-50-.0-0-0

ral

TOTAL

I
I

Ca-j

Investimentos

I

1

de

li:

I
I

I
I
I
I
Encargos Di-I
I
I
verses .····.1 34.516.7801 204.400.956[ 204.400.956

Despesas

I1

I

J

I

Material dei
I
I
I
Consumoel
1
l i d e 'r'ransror-!
I
1.010.0001
I
mação
) 3.435.0001
I
I
1.1.3 - Serviços de 1
I
I
I
Terceiros ... [ 110.617.4081

I 100.000.0001
I
I

I
I
I

TOTAL

I
I
I

1

I

I

Despesa Efetiva I
I
1.1 - Custeio
I
I
1.1.1 - Pessoal ..... 1 55.831.7681

i

I
I
I

I
I
I
I

I

I PARCIAL ISUBTOTALI TOTAL
J
I
I

II I. O -

I
I
I

Auxílios e Subvenções Fe-I

DESPESA

I

I
I
Renda Parafiscal .. ·· .. · ... 1 496.600.0001
I
!

I
I.

1.2 -

I

TOTAL

I

1 354.306.964[ 385.459.2841 393.249.044

J

~
8

i

I

PREVISÃO DO R:ESULTAllO ORÇAMENTÁRIa

Exercício de 1957

I

-

CONTA DE OPERAÇOES CORRENTES

I
1. O -

Receita Efetiva

1

1

I

1.1 1.2 1.4 -

I

1

I

Renda Parafiscal .......... I 496.600.000 I
I
I
I
1
Renda Patrimonial ........ I 1.010.0001
I
I
1
I
Rendas Diversas ........... 1
40.0001 497.650.0001
I
1
I

I

2. O -

I

I
I
I 1. O - Despesa Efetiva
I
I 1.1 ' - Custeio

I

I

1
1
1
1
I
I
Receita Transteríâá .......... 1
I 100.000.0001
1
I
I
TOTAL · .... · .. · .. · .... · .. · .. 1......... ···1597.650.0001

I

I

1

1

I
I

I

1

I

r

I

1
1

I
I
I

Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55.831.768\
1.1.2 - Material de COnsumo e]
I
de Transformação ...... I 3.435.0001
1.1.3 - Serviços de Terceiros .. ) 110.617.4081
·1.1.4 - Encargos Diversos . . . . . 1 34.516.7801 204.400.956
1.1.1 -

I
I
1
Superauit de Operações Correntes I

I

I

.~
00
~

o

ó'
""l'j
o"
~

~

s"
~

I

393.249.044
1
1
TOTAL .......................... 1............ 1 597.650.000

I
I

I
I

;>;

cn
ec

rr -

CONTA DE OPERAÇOES DE CAPITAL

I
I

I1
I
I

I

Superavit de .orerecõee Correntes ... 1

I

I

I

1••• •••••• ••

f

I

I

I

I

I
I

Despesas de Capital

2.1 -

I

Investimentos

,

I
I
I

I

1

I

TOTAL

·1393.249.0441
I

I

I

I

I 393.249.04412.0 -

I

TOTAL

I

I

I

I

i

I

I 393.249. ü<M

I

1

I>1393.249.044."

I

w

I

r
I

g

~
•
~

rII -

2 -

Mutações Patrimoniais
\
2.2 - Aquísiçâo, de- Equipamen-]

I

tos e Instalações .. ..... 1
Aquisição de M'a t e r i a l!

4.250.0001
.
I

2.3 -

I

CONTA PATRIMONIAL
I

I

I
I

Permanente
1
'3.539.7601
\
2.1.5 - AIC de Fundos]
I
Especiais
1 385.459.2841 393.249 .044i
TOTAL
.~

... ~.

.. '~='~--'---_.

I

1

I

I

1393.249.0441

I

I

I

I

I

2 -

Iv.l utações Patrimoniais

I

I
I
I

I

2.1 -

Variações

no

I

Patrimônio I

I
2.2 -

Fundos
TOTAL

I

I
I

I

I

7.789.7601

I

I

1 385.459.284[ 393.249.044

I

[----

1

·1393.249.044

I
I

I
I

i

~'

DI$CRIMINAÇÃO DA KECEITA.

Exercício de 1957

I
VALORES EM CRUZEIROS
I
1 - - - - - -- - RU B R I CA S

1

I

1

1. O -

I
I
I

Receita Efetiva

1
1

I

1.1 --'- Renda Parafiscal

1.1.01 -

i

Taxas

1

contribuição dos Empregadores - 3%
i
Contribuição dos Empregadores rurais não espe-l
cirtcecce - 1 % ,•.....•••........•.•...........•.. I
Cota sôbre os salários pagos pelos empregadores!
contribuintes de Previdência Social - 03% ....• ·1

,I

1.2 -

Renda Patrimonial

1.2.03 1. 4 -

Eventuais

Auxílios

e

Subvenções Federais

TOTAL DA RECEITA

CONSELHOS
1
1 REGIONAIS

"

,

"

"

.

I

TOTAL

I
1
1

I

1
1
1
1

0.920.0001
1
7.400.0001

I

85.000.0001

----I

09.320.0001

I

~

~

I
I

I

27.680.0001

I

29.000.0001

I

340.000.0001
1
397.280.0001

I

1

1

1

1

I

1

1

1

1
1

I
I

I

1
15.387.3201

84.612.630\

---I

:>-

1
1

1

40.0001

Receita Transferida

2.1 -

NACIONAL

I

1

1.010.0001

Rendas Diversas

1.4. 07 2. O -

Renda de Depósitos

CONSELHO

~

o
34.600.000

'o""
~
~

37.000.000
425.000.000

Oi
K

"

n

~

496.060.000

~

o

1.010.000

40.000

1

I

!

115.757.3201

481. 892.6801

1

I

I

100.000.000
597.050.000
~

'"

DISCRIMINAÇAo DA RECEITA DOS

CONSELHOS REGIONAIS
Exercício de 1957

s

VALORES EM CRUZEIROS
CONSELHOS REGIONAIS

I

i
Taxa de3%
,

Rondônia ........... ... ····················1
Acre ... 0.0·· .•.... ' ....•...•... ; ....... , ...... 1

~~:z~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

~!~{~:~~:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::
I
Ceará
, . . ., , , . .. ., ., .".",.""......,..". I

Rio Grande do Norte........................ j

800
800
180.000
800
200.0UO
800
36.800
25.600

Espírito Santo .............................. I
Estado do. Rio .............................. i
Distrito Federal "............................ I
São Paulo ................................... i
Paraná ...................................... 1
Santa Catarina ............................. 1
Rio Grande do Sul .......................... I
Mato Grosso ........ "....................... 1
"Goiás ....................................... 1
TOTAL .. " ........ ",,, ... , .... ,,, .. 1

27.680,000

Paraíba

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

Alagoas

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

Sergipe ............................. , ........

1

i

~~~~~ G~l:~is"::::::::: ::::::::::::::: :::::::1

I

I

i

I
I

Taxa de 1%

,

Taxa de 0,3%

,

I

29,600,000

I

,
I

I
I

I
I

I

I

_i

I

84,000 I
124,000
232.000
84,000
240.000
124.000
136.000
120.000
540.000
340.000
496.000
2,016.000
484.000 I
292.000
1.884.000
4.240.000
372.000
1.360.000
I. 628.000
9.952.000
2.220.000 I
284.000
1.616000
340.000
392.000

I

232.000

736.000
112.000
4.268.8{)0
1.568.000
67.200
1. 732 .000
2.129.600
131. 200
2.128.000
I. 302.4'10
6.521.600
752.000
292.000
4.804.000
166.4{)O
271.200

Pernambuco

I

RENDA PARAFISCAL

1

I

Auxílios e
Subvenções
Federais

47,280
28.640
1. 276.960
8.080
2.983.520
48.000
1.256.160
637.440
2.733200
1.073.440
1. 863.920 I
7.453.040 I
1 631. 360 I
1.074.480 I
7.829.920
17,134.640
1. 746.400
12.820.400 I
95.146.160
140.738.240
8.968.720 !
5.15ó.680 I
26.366.240 I
1.067.600 i
910.480 I

245,640
491.000
1. 718, 160
245.640
2,208.560
245.640
2.453.920
3.074.240
4.417.720
1. 718.160
2.699360
5.398.720
2.368.840
2.911. 580
6.625.680
9.570.480
2.707.600
4,171. 760
4.171.760
10.794.520
3.435 520
2,4ó3.920
5.889.520
I. 718.160
2.876.580

i

84,612,680

I

I
I

I
I
I

340.000.000

i

Total

I

377,720
644.440
3.407.120
338.520
5.632.080
418.440
3.882.880
3857.280
7.942.920
3.867.600
5.171280
19.136.560
6.052.200
4.345.260
18.071.600
33:ú74.720
4.957.200
20430160
102.248320
168.006.360
15.376.240
8.185.500
38675.760
3.292.160
4.450.260

I

481. 892.680

I
I

I>
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2.1.5.

I
I Fundo
I
I
I
I
"I·

Conselho Nacional
Rondônia

.

i

ACre

Amazonas
Rio Branco

'I'
.

-

,

Pará
Amapá

.
.

Maranhão
.

o

••••••••••••

'

I

j

~~~~á

:::1

':::::::::::: :::::::::
R11J Grande do Norte
'1
Paraíba
.
Pernambuco
'lo
Alagoas ..••..........•........

À/O

DE FUNDOS ESPEOIAIS

I

para o Desenvolvímento I

Social Rural

278.660
529.36ü
2.140.4W
268.860
3.064.440
288.840
2.811.160

!
i

Fundo Especial para o
Desenvolvimento Social
Rural

56.346.964
99.060
115.080
1.266.720
69.660
2.567.640
129, BOú

1.071. 720

587.280
2.255.520
3.317.34D

2.643.900
1.612.0S0
1.853.940
10.303.380
2.762 520

Sergipe

1

1.075.~60

Bahia

1

Minas Gerais
Espírito Santo

I

Estado do Rio
Dístrtto Federal
Sáç Paulo
Paraná
santa Catarina

1

8584.440
17.62S.13Ü
1. 687 . ZOO
12.231. 300

1

117.908.880

'

,

.

73.557.42{}
4.298.760

RiC' Grande do Sul

~

Ma~o

1

Grosso

GOlãs

8.955.540

t

.
14.086.030
2.111.660

1

o

TOTAL

56.346.964
377.720
644.440
3.407.120
338.520
5.632.080
418.440
3.882.880
587. aso
2.643.9üO

3.867.60Q
5.171.280

10.303.380
2.762.520
1.075.260
8.534.440
17.628.18ü
1. 687 . ~OO
12 231. 3CO
73.557.420
117.908.880
8955.ê40
4.298.760

24.539.680
1.180.500
1.180.260

38.675.760

354.306.964

385.459.284

il>
~

'"

8

'o8
"t<l
~

~
~

c

~

~

-e

o

3.292.lUO
1.180.260

I'~~~~~~-

TOTAL GERAL

i

31.152.320

I

'"
~
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Art. 3.0 nste decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçáo re,
vogarias as disposíçôes em contrárto .

DE

1958

COncede autori:oJação para o funcionamento do curso de bacíuueíaâo da
FacuZdade Estadual de Direito de

Rio de j ameiro, em 21 de janeiro de
J938; 137.° da Independência e7().(t da
República.
JUSCELINO

Ponta Grossa.

KUBITSCHEK.

ClOvis SU:gado.

o Presidente da República, usando
da atrtbulçãc que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição, e nos tar-.
mos do Decreto-lei n.c 421, de .tl de

maio de 1933 decreta:
Artig-o único. E' concedida autort-

zação para o funcionamento do curso
de bacharelado da Facutdads Estadual
de Difl'ito doe Ponta orossa, mantida
p['1.o Govêmo do Estado do Paraná e
situada em BDnta Grossa, no Estado
rererruo

Rio de Janeiro, 21 de

jan~~il'o

d·e

1058; 137.0 da Independência e '10.L da
República.
.
JUSCELINO Km>J'l'SCHEK,

Cíoms Salgado.

ju-

o Anexo IV que integra :J
Decrzt-v nO ~1. 064, de 2'1 de teocceiro

dicial,
de

1957,

e dá

outra

Abre, pelo Ministério da Açricuitura,
os
especiais de Crg
.
4.000.000,C-o e Cr$ 2.000.00rQ,OO, para
auxiliar a realização das EXpOSl•.
côes Industriais e Viii- vinic.olas de
jundiai e Sã'o Roque, no Estado
,de São Paulo.

creauoe

O Presidente da República usando
davautorízação contida na Lei número '3,224, de 24 ae Julho de 1957, e
tendo consultado o Tribunal de Contas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:

Art. 1. o São abertos, pelo Ministério da Agricultura os seguintes créditos especiais:

DECRETO N.o 43.060
re 21
DE JA~EIRO DE 1953
A U{YG, em cumprimento a decisão

DECRETO N." 43,0'61 - DE 22 DE
J ANEIRü DE 1B'58

providência.

O Presidente da República, usando
da nbribuição que lhe COnfere () artjg,O 37, ítem I, da Constituição, deereta :
Art, l.f' Fica excluída uma funcáo
de Assistente, referência' 27, da parte
eermanente da Tabela única de Ex
tranumerárto-mensahsta do Mluístér:o
Ü? Educacâc e Cultura, constante do
Anexo IV, alínea a, que integra o D·~··
oret-, n.c 41. {)64, de 27 de Ievere.rv,
da :957.
Art. 2.° A função a que se re ..ere
o urtizo anterior fica preenchtua a
partir de 8 d-e dezembro de 1950, por
Silvio de Lemos Prcanço, em cumpri..
menta ao Acórdão de 24 de abrü do
1957, do Supremo Tribunal Pederat,
preferido nos autos do Rec1]rso de
M~:,ndado de segurança n.e 4.109 Distrito Federal.

I de Crg 4.000.GOO,DO (quatro
milhões de cruzeu-cs) para auxiliar a
realização da Exposição Industrial e
vm-vmíoola de Jundíai, no Estado de
São Paulo.
.
11 de Cr$ 2.000.'ÜO'D,OO (dois milhões de cruzeiros) para auxiliar a
realização da Exposiçlio· Industrial c
vttí,Vrnicola de SãD Roque, no mesmo
Estado.

Parágrafo único. Dessas importâncias 5G% (clnquenta por centcj serão
obrigatoriamente aplicados na construçâo de obra pública de reconhecida utilidade e santddo social nas referidas cidades.
Art. 2. o âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de
1953, 137. ° da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
José Maria Aikmim
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DECRETO N.? 43.062 -

DE 22 DE

JANEIRO DE 113'58
Transfere) sem aumento de tiespesa,
junção da Tabela Numérica Especial de Bxtromumerório.mensaueta
do 2. ° Distrito da Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, para idêntica tabela do serviço de MoteorolOgia, ambas .do Ministério da Aqrictütura.

zentos e sessenta (36.260), de vinte
e sete (27) de setembro de mil novecentos e cínquenta e quatro (1954),
ao Govêrrio do Terr-itório Federal de
Fernando Noronha e de cujo direito
é cessionária a emprêsa Indústria e
Comércio - Guano Fosfato Ltda ,
Rio de Janeiro, 23 de jane-iro de

1958, 13'1. ° da Independência e 70. Q

da República.
JUSCELINO

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, decreta:
ArL 1. ° Fica transfertda, com a
respectiva ocupante, Marlna Santiago
oeste, uma função de Aferidor, referência 18, da Tabela Numérica Bspecíal de Extranumerári-o-mensalista do
2. ° Distrito da Divisão de Aguas, do
De-p-artamento Nacional da Produção
Mineral, para' idêntica tabela do Serviço de Meteorologia, ambas do Min.sténo da Agricultura.
Art. 2.°' nste decreto entrará em
vigor TIa data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio àe Janeiro, 22.de janeir,;) de
1958, 137. ° da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

ldário llIeneghetti

Z,ECRETO N. ° 43.063
JANEIRO DE

DE 22 DE

lS'58

Declara caduca a autorização de lavra conferida pelo Decreto número 36.260, ·'de 27 de setembro de
1954.

o

Presidente da República usando
da atrtbudção que lhe confere o ar,
tígo 87, n. ° I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n . ° 1.985, de 29
de Janeiro de 194'Ú (Oódlgo de Minas)
tendo em vista o que consta do processo do Departamento Nacional da
Produção Mineral - D:NPM - 3475,
de 1956, decreta:
Artigo único. lt declarada caduca a
autorização da lavra confer ída pelo
Decreto número trinta e seis mil du-

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEJDRlETO N. o 4.·3.0(;4 JANEE:'O

DE 22 DE

m: 1952

Autoriza o cidadão brasileiro Etiseu.
Carlos Pinto a' pcsqut{}G.r d,gl'l{Ji./:M6,
1'utfbo e cssocãcdoa no município ae
Araguacema) Estado de Goiás.

o presidente da República, usando
da atrtbuíçãc que lhe confere o artigo

87, n.c r, da Oonstltuíção e nos cêrmcs
do Decreto-lei n.v 1.985, de 291'2 ja.
neiro de 19"10 <Código dê iViinasJ.

decret-a:

.

Art. 1.0 FiCa autorizado o cidadàc
brasileiro Elíaeu Carlos Pinto :3 p"';"_.
quísar diamante, rutilo e assoetaucs,
em terrenos devolutos no nbeirão Genlpaoo, distrito ue Pau D' Arco, município doe Araguacema, Estado de G- íás
numa ár-ea de quinhentos nectsues
(5.00 ha) , delimitada por uma faixa
de doze mil e quinhentos metros
<12.5üOm)), de compríment., rneodos
. ao longo da linha d.e talweg do rÜ:I(::rão Genípapo, para montante, a p:J.I:t'r da sua confluência no riel Araguaia
pela largura de quatrocentos metros
(40üm), sendo duzentos metros (20Dm',
pai-a cada lado da linha de talweg .
Art. 2-.0 O titulo de autcrfzacão r~-e

pesquisa, que será tr<mzcrito no livro
próprio d(\. D:visão de Fomento d:t
Producâo Mineral do Ministério da
A,grícuJitUr:a, pagará a taxa d-e cínoc
mil cruzeiros (Crs 5.000,0;)).
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrárto ,
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Márlio Meneghetti.

ATOS
DIDCIRETO N.o 4<3.085 DE
JANEIRO DE 1958
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DE

-Ccmceâe à Mineração RiJO de Contas
tsaa, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo
87, n.v I, da Constituição e nos 1/'~:m03
do Decreto-lei n.c 1.9-85, de Z9 1€ janeiro de 1940 (Código de Mtnasj ,
decrete:

Artigo único. E' concedida à Mineração Rio de Contas Ltda , constituída
por instrumento particular de 5 de
outubro de 19'57, aditaCiD pelo de 24
de outubro de 19'5.7, com sede nesta
Capãtal, autorização para functonar
.como emprêsa doe mineração, ficando
obrigada a cumprir Integralmente as
.Jeís e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre O objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO

N.o 43,066 JANEIRO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza o cidcu1ão brasileiro Irineú
de Oliveira a pesquisar quartzo e
pedras coradas no murucuno ee
Medina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iej n.c 1.985 de
.29 de janeiro de 194() (Código de' Minas), decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro jrmeu de Oliveira a
peaquísar quartzo e pedras coradas
.em terrenos devolutas no distrito de
Itaobim, município de Medina, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (30 ha) , delimitada
par um retângulo que tem um vértl.ce a cento e cinqüenta metros (15'Üm)
DO rumo· magnético de setenta graus
nordeste (70° NE) do entroncamento dos camính.ss para Itacbim e Medina e os lados a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e ru'mos magnéticos: seiscentos metros
·(600m). dez graus noroeste <10.°

NW); quinhentos metros (50Dm), oítenta graus sudoeste (805 SW).
Art. 2,°. - O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará. a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producâo
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. - Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137·° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Má,1'io Iâemeçhetti

DEORETO N.O 43.067 JANEIRO

DE 22 DE

DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Raimunrlo de Almeida a pes. quisar feldspato, caulim, mica e
assocuuioe no município de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v r, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MInas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Raimundo de
Almeida a pesquisar feldspato, cauIim, mica e associados, em terrenos
de sua propriedade no imóvel denomimado Fazenda da Casa Branca,
distrito de Ibítíguaía, município de
Juiz de' Fora. Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e três hectares sessenta e' sete ares e setenta e
cinco centíares (23,6775 ha) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e noventa. e três metros
e
ctnquenta ) centímetros
093,50m), no rumo
magnético de
quarenta e oito gráus sudeste (48°SE)
da confluência do lacrimal da sede
com o córrego da Casa Branca e os
lados, divergentes desse Vértice, os
seguintes
comprimentos e
rumos
magnéticos: cento e sessenta e cínCo metros (l65m) , trinta e sete graus
trinta minutos sudeste (37~ 30'SE);
mil quatrocentos e trinta e .inco
metros U .435m) , cínquenta e dois
graus trinta minutos .sudoeste (52°
30' SW).

Art, 2.0 O titulo da
autorização
de pesquisa, que será uma via autên-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tlca dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$_300.00) c será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção ~11l
neral do Miníatérto da Agrrculturu.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrario.
Río de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHECK

Mário Meneghetti

DECR'EI'O N. ° 43. ().S8 JANEIRO DE 1958

Dl::

22

DE

conceae à Mineração Camubas Ltda.
cutoreaçõo para funcionar como
ernprêsa de mineração.

O Presidente da Repúbltca usando
da atribuição que lhe contere o arrdgo 87, n.c 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o J.. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Artigo único - E' concedida à Mineração Oaraíbas Ltd~., constituída
por Instrumento particular de I ue
outubro de 19'5'7, aditado pelo de 24
do mesmo mês e ano, com sede nesta
Capital, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em Vigor ou que
venham a vigorar sõbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958, 137.° da Independência e 70.Q da
República.
JuscELINO KUHIT:3CHEK

Mário Meneghett?.
DECRETO N.O 43.069 -

DE 22

DE JANEIRO DE 1958

Autoriza Porcelana Real S.A. a lavrar caulim e associados no Município de Itapecerica da Serra, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, ucando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constttuíçâo e nOE;
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Axt. 1. o - Fica autorizàda porcelana Real S.A. a lavrar caulím e as-

65

saciados no lugar denominado Santa
Rita, DIstrito de Embu-Guaçu, Municípío de Itapecerica da Serra, Estado
de São Paulo, numa área de seis hectares dezessete ares e quarenta e
quatro centiares (6,. 74~~ ha) , delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a trezentos e noventa e
oito metros (398m), no rumo verdadeí1'0 oitenta e quatro graus cínqúenta
e seis minutos nordeste (9{056'NE) do
canto nordeste (NE) da Capeis de
Santa Rita e 08 lados, a partir dõssa
vértice, os seguintes comprunentos c
rumos verdadeiros: duzentos e vinte
e sete metros (227m), .etenta e oito
graUs onze minutos nordeste (78') 11'
NE); trezentos metros (3{)Om-), quinze
graus cinqüenta e oito mínutoc sudes.,
te (150 58' SE); duzentos e -ínta f;
oito metros (238m), oitenta e sete
grausquar-enta e oito minutos noroeste (87°48'NW); duzentos e quarenta
e. quatro metros (:l44m), quinze graus
cinqüenta e oito minutos noroeste '(15~
58' NW). Est?~ autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do'
-8 do Código
de Minas e dos artigos 32. 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não exoressamente mencionadas t.êste
Decreto.
ArL 2. o - O concessícnárto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei ce
tributos que forem devidos à Umâo,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. o _ Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4. v - As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-selo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 c 40 do Código de Minas.
Art. 5. o - O concessionário da autorização será fiscalizado peio Depc.rtamento Nacional da Prc fuçâc Mineral e gozará dos favores .díscrtmína.,
dos DO art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. o - A autorízacâo de lavra.
terá por título êste decreto, que será
transcrito no .livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério <ia Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzei-

rcs rcrs

600,()ü),
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Art. 7,° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958, 137.° da Indet-e dêncía e 7.0.0 da
República. ,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

lv.láTio Meneghetti

DBCRETO 1'1." 43.070

DE

22

DE

JANEiRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro José Pa-

trus de Sousa a -pesquisar.ciamüá

e associados no município deGouveia, Estado do Minas Gero.is.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e 005
têrmos do Decreto-lei n.' 1.985, de
29 de janeiro de 1940 t0ódigo de

Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cí-

dedão brasileiro José Pati-ns de Sou-

sa a pesquisar cianita e associados
em terrenos de propriedade de Raoul
Beguelín no
imóvel
denominado
Quinta de Santana distrito e município de Gouveia, Estado de Mínas
Gerais, numa área de trinta e seis
hectares (36 ha) , delimitada por um
retângulo qUe tem um vérsíce a seiscentos e ci-nqüenta metros (650m) no
rumo magnético vinte e nove graus
e trinta minutos sudeste (23° ~O' SE)
da confluência dOE córregos Dantas
tO Faustino e OS lados divergentes dês,
se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnétioosi itrezentos metros
(300m), oitenta grau6 sudeste ., ....
(8{)u SE); mil e duzentos metros., ..
(1. 20em). dez graus 511ii0e.'31:·,: ..••••
(la"

SW).

Art. 2.° o título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de

trezentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 360,00) e será trare-críto n c livro próprio da Divisão de Fomento da.
Producãc Mineral do Mmtstérfo da.
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro 22 de janeiro de
1958~ 137." da Independência e 70.' da ,
República.
JUSCELINO KlJBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N." 43,071 JANEIRO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza o cidadão brasileiro -Ioee
Rodrigues Pereira a pesquisar t'a,lco}
cauZim e associados no mUmCtplC>
de Ouro Prêio, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que contere .o art. 87.
n.c I, da Constituição e nos têlID-DS
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 194'Ü (Código de Minasi ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
braslle.ro -José Rodrigues Pereira 8.
pesquisar talco, eaulím e associados
em terrenos de sua propriedadenv
imóvel
denominado
Fazenda
do
Sanches, distrito de Santa Rita do
Ouro Prêto, município de OU1·O·
Frêto, Estado de Minas Gerais, numa
área de doze hectares, sessenta e
quatro ares e cinqüenta e quatro
centíares (12,6454 ha) , delimitada
por Um polígono irregular que tem
um vértice a duzentos e setenta e
sete metros (277 m) , no rumo magnético de vinte graus e trinta minutos sudoeste (200 30' SW) da confluência dos córregos Palmito e do.
Melo e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e oitenta
e um metros (181 m) , vinte graus e
trinta. minutos sudoeste (20° 30' SW);
quatrocentos e sessenta e deis metros
(462 mj , sessenta e quatro graus e.
trinta e sete minutos noroeste (640
37' NW); duzentos metros (200 m j .
nove graus noroeste (90 NW); oentu
e quarenta metros (!4-0 m) , quarenta e um graus vinte e dois minutos nordeste (410 22' NE); quinhentos e trinta e quatro metros
(534 m) , cinqüenta e dois graus
trinta e oito minutos sudeste (52°
38'

SE).

ArL 2,0 O título da autorização
de pesquisa que sel'ú uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$' 3DO,OO) e
será transcrtto no livro próprio 1;0.
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrrcul-

tura .

AJ't. 3." Revogam-se as disposiçôas
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70,u
da República.
JUSCELIN.:)

KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçtietii,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DElGRETO N." 43.C72 - DE 22 :::::E
JANEIRO DE 1958
Autoriza o cidadâo brasileiro 'reotuo
Badin a pesquisar coridon e associados no Município de Boa NOIJa,
Estado da Bahia.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas) , decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Teófilo Badin a uesquísar corfdon e associados em "terrenos devclutos, no lugar denominado PeÇo Redondo - Zona de Tabual,
Distrito de Catmgal, Muuiclrrío de Boa

Nova. Estado da Bahia, numa área
de quatrocentos e cinqüenta e Gere
hectares, quarenta e três ares e vinte 'e cinco centíares (457,4325 ha) deI'mitada por um polígono Irregular
que tem vértice a cinqüenta e nove
metros (59m) no rumo magnético
cinqüenta e sete graus nord-este (57°
NE) da confluência do Riacho Francisco Lima, no Ribeirão das Bêstas e
os lados, a partir dêsse vértice cS
seguintes comprimentos e rumos -naenétícoa: quatro mil quinhentos trh;.ta e cinco metros (4.535m) trinta
~ cinco graus nordeste (35~ NE);
dois mil quatrocentos e noventa metrcs (2 ,490m) , quatorze graus sudeste (14° SE); três mil trezentos

e quinze metros (3.315m)
quatro

gT8.U3

sessenta e

sudoeste (64~ SW); du-

zentox e sessenta metros (260m)
sessenta e 6é3 graus noroasr, (66':
N\V) .

Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de quatro mil quinhentos e oi~en
ta cruzeiros (Cr$ 4.580,00) e será
ta-anscrlto no livro próprio da Divisão de Fcenento da Produção Mineral
do Ministério d'a Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçõe.s em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro a-e
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINo KUBITSCnm{

Mário Meneghetti
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DECRETO N.O 43.073 JANEIRO DE 1958

DE

22

DE

Concede à Yamma S. A. - Mineração. Indústria, comércio e Importação autorização para funcionar como emprêsa de mineraçâ o .

o Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constdtutcão e nos
têrmos do Decr-eto-lei n.c 1.985, d~e
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo rúníco. :Ê concedida à varama S. A. Mineração, Indúsu-ia
Comércio e Importação. sociedad~
constituída por escritura pública de
9 de março de 1957. Iavrada às fôlhas 146, do livro de notas TI.o 46
do cartório do 1.0 Tabelião da ci~
dade de Ourmhzs, com sede nessa
cidade, Estado de São Paulo· autoriza'ç.ão para funcionar como emarêea de n:Nn~ração, ficando obrigada
a cumprir Integralmente as leis e
regulamentes em vigor ou que wnham a VIgorar sôbre o objeto desta
autorização.
Rio
1958:

de Janeiro, 22 de janeiro de
137.° da Independência e 70.0

da República.

.

JUSCELINO KUBITSCHzr-::

Mário Meneghetti.

DECRETO N° 43.{)74 JANEIRO DE 195-8

DE

22

DE

Autoriza Oomqxmhía de Cimento Portlanâ Ponte Alta a pesquisar argila, calcário e associar[os no Iâunicipio de Uberaba Estado de Minas Gerais.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição oue lhe confere o 'artig·o 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de jô.,n-eiro de 1940 (Código de »nDL'), dacreta :

Art.. 1.0 Fic:l autorizada Companhia
de Cimento Portland Ponte Alta a
pesquisar argila, calcário e amo~ia
dos, em terrenos de sua proprfedade
'2 de outros no lugar denominado Fazenda Ponte Alta, Distrito € Municí-

pio de troeraoa, Estado de Minas Ge-

rais, numa área de noventa hectares
e cinqüenta e seis ares (9{),5$ ha) .
delimitada por um pOlígono· írregu-
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lar que tem um vértice a cento e
trinta '8 quatro metros 034 mj , no
rumo verdadeir-, de quarenta e cínco
graus vinte e sete minutos sudoeste
(4;5°27' SW), do canto noroeste ('NVV)
da sede da Fazenda e GS lados, a

partir cesse vérbiee. os seguintes
oompa-ímentos e .rumo- verdadeiros:
quinhentos e vinte metros (52(lm).
setenta lê: sete graus nordeste (77°
NE): selecentos metros (6fJOWl treze
graus noroeste 03° NW); mil e oitenta metros, <1.0:80m), setenta e sete
graus sudoeste (7'10 SW) ; mil e
trinta metros r'l.Oêüm) , treze graus
sudeste

(13° SE); quinhentos e

S'êS-

senta e dois metros (5-62m), oitenta
e quatro graus nordeste (840 NE);
quatrocentos e noventa metros (490m)
treze graus noroeste (130 .r-.n."Vl.

Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa
de novecentos e dez cruzeiros (Cr$
910.C{)) e será transcrtto no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
H158, 137.0 da Independência e 7'Ü.O
da República.
JUSCELINO KUBITSClIEI-c

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.075 JANEIlW DE

DE

22

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Silvio
Ctuiiik Abu Remei a 'pesCjuisar
mica, quartzo e peàras corsuias no
município de Ltamõacurí, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição aue lhe confer-e o art. 87,
TI.O I, da Constituicâo e nos termos
do Decreto-lei TI.O 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sílvio onemr Abu Kamel a
pesquisar mica. quartzo e pedras <;0radas, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Ribeirão
Boa Vista, distrito de Guar ataia, municipio de Itambacurt, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta
hectares (60 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cento

e noventa metros <190 mj no rumo
magnético quar-enta e sete graus "G
trinta minutos nordeste (47" 30' NE)
da foz do ribeirão Boa Vist.a 11.::; Ingoa
do Junco e 03 lados, divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnétéccs mil metros
.
(1.000 m) , sul (S); seiscentos metros (6GO mL leste (E).
Art. 2.0 O título da autoriza cão de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros lCT$ 600,(0) e será
transcrito no livro:) próprio da Divisâo
de Fomento da Produção Mineral do
Mímstérlo da Agricultura.
Art. 3° Revogam -se as dísposíçôea
em contrário.
Rio de .rane'ro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KuBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N,? 43.07-6 _
JANEIRO DE

DE

22

-DE

1958

Autoriza o ciàadão brasileiro Juventino Lemos de Oliveira a pesquisar
água mineral no município de Taubaté, EstacJ,o de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo
87, n.c r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n,« 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de, Mínasj ,"
decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Iuventino Lemos de Oliveira
a pesquisar água mineral, em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Bairro Itapecerica, distrito e
município de Taubaté,Estado de São
Paulo, nurne área de dois hectares e
três ares (2,()3 ha) , delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
trezentos e cinqüenta metros l35'Ü m)
no rumo magnético de sessenta graus
trinta minutos sudeste l600 30' SE)
dopaste número mil novecentos e sessenta e oito «1. 968) da linha telefônica da Light situado do lado esquerdo d03. estrada Itapecertoa e os
lados, a partir dêsse vértice. os S~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros
(149,99 m) , quinze graus quinze minutos sudeste (15° 15' SE); cento e
quarenta e quatro metros (14.4 rrn ,
J
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sessenta e nove graus sudoeste (69.°
W); cento e setenta e oito metros
078 m) , três graus noroeste (3D NVn ;
cento e três met'!.''8S e quarenta e quatro centímetros 0(13,44 m) , oitenta

graus nordeste (80'D NE).
Art. 2,° O título da a-rtcrlzaçáo
da pesquisa, que será uma via autêntica dês te decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
lilrinistério da Agricultura.
Art 3,° Revogam-se M dispostçôes

em contrário.
Rio de .Janelro, 22 de janeiro de
1958: 137.0 da Independência e 70.° da
República.

senta e cinco metros (24,5 m) , dezessete graus dez minutos sudeste
(17 0 10' SE).
Art. 2." O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 3DO,O{)) e será

transcrito

no livro próprio da Divisão

de Fomento da Produção Mineral do

Ministério da Agrtcultura..
Art. 3." Revogam-ca as dlspostçôes
em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1953; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

Mârio

KUBITSCHEk.

Mc.neghetti.

J:rSCELINO KT.i·BITSCHEK,

Il!Zário Iâeneçnetii.

DECRETQ N. o 43.078 JANEIRO DE

DECRETO N. o 43,077 JANEIRO DE

L'E

22

DE

1958

Autoriza o cidadão
brasileiro José
SOUsa Franco a pesquisar telsiepato
e associados no município de Andradas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
dâ atribuiçào que lhe confere o artigo 87, n." I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-zel n.v 1.935. de
29 de janeiro de ÚNü (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Sousa Franco a pesquisar

feldspato e

associados,

em

terrenos de propriedade de Benedito
e Nelson Oonrade no lugar denominado Bela Cruz, distrito e município

de Andradas, Estado de Minas Gerais,
numa área de três hectares e quarenta areas (3,<,1{) ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a quínhentos sa sessenta metros (560 m) , no rumo verdadeira de
dezesseis graus qua-renta
minutos
nordeste (lSO 4()' NE), da confluência do córrego do Melo com o rio
Jaguari e os lados, a partir dêsse
vér-tice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e quatorze metros e trinta centímetros
(214,30 m) , oitenta e sete graus Do-

roeste (87 0 NVf); oitenta e oito metros e dez centímetros (88,10 rm , dezessete graus dez minutos noroeste
07° 10' NW); duzantcscs vinte metros (220 rrn , quarenta e oito graus
nordeste

(48

0

NE); duzentos e qua-

DE

22

DE

196·3

concede à Mineração Casuibraoinha
Ltâa; autorização parc~ tumcumar
cama emprêsa _de mineração.

O Presidente, da República, usando

da atribuição que lhe confere :o artigo 37, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Mi-

neração Canabravínha Ltda. COD..')tituid a por instrumento particular de
7 de outubro de 1957, aditado pelo
de 24 de outubro de 1957, com sede
nesta Capital. autorízaçâo para funcionar como emprêsa de mineracâo,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958: 137_" da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUr'>ITSCHEk.

Mário Meneçtietti.
DECRETO N.? 43.079 .JANEIR{) DE

1958

DE

22 DE

Concede à Mineração Serra das Alornas Ltsia , autorização iara funcionar como empresa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 87, TI. o I, da Constituição e nOS
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termos do Decreto-Iel n.» 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. 11: concedida à Mineracão S81'ra das Almas Ltda. constituída por instrumente particular de 7
de outubro de 1957. aditado pelo de 24
de outubro de 1957, OO~ sede nesta
Capital, autorização para funcionar
como ecnprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização,
Rio. de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

-?lfário Meneghetti.

de Fomento da Produção Mineral, de
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se 3.S dísposíçôea
em contrárío .
Rto de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 7'Ü. o da
República,
JUSCELINO

DECRETO N.? 43.081 DE JANEIRO DE 1953

DE

o

22 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Eliseu
Carlos. Pinto a ,pesquisar diamante,
rutilo e associados no município· de
Araguacema, Estaclo de Goiás.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c r. da Constituição e ncs
têrmos do Decreto-lei n.o 1.9'85, de 29
de janeiro de 194.'0 (Código de Minas) ,

decreta.
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Elíseu canos Pinto a pesquisar diamante, rutilo e associados.

em terrenos devolutas no lugar denominado

Chambíoasinho,

distrito

de

Pau-d'Arco, município de Araguacema, Estado dê Goiás, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por wna faixa tendo o comprimento de doze mil e quinhentos metros 02,500 mj , medidos ao longo do
talvegue do ribeiriW do Genipapo,
Sendo dez 'mil e CIuinhente-s metros
(10,500 mj para jusante, a partir da
confluência do córrego Buritirana
com o citado ribeirão, e. dois mil metros (2.000 m) para' montante da
mesma confluência, tendo essa faixa
a largura de quatrocentos metros
(4(10 m) sendo duzentos metros ....
(200 mr' para cada lado do talvegue
ào aludido ribeirão - do Genípapo.
Art. 2.° O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros <Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão

DE

22

Ccncesie à Mineràção Brumadinho Limitada autorização para funcionar
como em-présa de mineração.

Presidente da República, usando

da atc-íbuíção que

DEf8RETO N.o 43.080 JANEIRo DE 1958

KUBITSCHEK.

M ária M eneçhetti,

lhe confere o ar-

tigo 87, n.v I, da Constituição e nos
térmcs do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. 1t concedida à Mineração Brumadínho r.tau.. oonstrtuída por instrumento particular de 7
de outubro- de 1957, aditado pelo de.
24 do mesmo mês e ano, com sede
nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de míneraçào,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em VI-

gor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro,' 22 de janeiro ,.'8
1958; 137.° da Independência e 70.° da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneçhetti

DECRETO N.o 43.084
DE JANEIRO DE 1958

DE:.\2

Concede à Mineração Paramirim: Limitada autorização para funcionar
como emqsrésa de mineração.

O Presidente da R.epública, usando
da atrrbudcâo que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de
Minas), decreta:

194(} (Código

de

Artigo único. E' concedida à Mineração Paramírtm Ltda. constituída
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por instrumento particular de 7' de
outubro de 1957, aditado pelo d8 24
de outubro de 1957, com sede nesta
Capital, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.

dêste decreto, pagará a taxa de seis.
centos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ....
650,00) e será transcrito no livro próprío da Dívísân de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência. e 70.° da
República.

Rio de .Ianeíro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 7'0.° da
República,

A.rt.;:U

Revogam-se as disposições

em contrário,

JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

Mário taeneonetti

DEOR..l?TO N. o 43 .{la3 NEIRO

DE

DE

22

DECRETO
DE ,JA-

1958

Autoriza. o cidadão brasileiro JOSé da
Silva Marques a pesquisar minérios de manganês e associados no
mumicunc àe Pituicoaçu, Estado da.
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.87, n," I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. V' Fica autorizado o cidadão brasileiro José da Silva Marques
a pesquisar minérios de manganês é
associados. em terrenos devolutas e
ele propriedade de JOsé Bispo de Souza e outros no imóvel denominado
Fazenda Riachão, distrito e município de Píndobaçu, Estado da Bahia,
numa área de sessenta e cinco hectares (65 ha) , delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
duzentos e cinqüenta metros (250m)
no rumo magnético de oitenta e cín1C(1 graus,
trtnta minutos sudoeeêe
(85~ 30' SW), de Olho d'Agua do Ajudante e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprtmentos e
rumos magnéticos: trezentos metros
(300 m) , vinte e nove graus nordeste
(29 v NE); mil metros
(1.OOOm),
oitenta e dois graus sudeste (82 V SE);
mil metros (1. 000 m) , vinte e' oito
graus sudoeste (28 V SW): mil metros
(1.000m), quarenta e dois graus noroeste (42 0 NW),
Art. 2.Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica

N.O

43.084, DE 22
1958

DE JA-

NEIRO DE

.11 íitortzá

a empresa

ae

mmeruçtio

Inácio Miranda & Cia. Lt-da, a pesquisar água mineral no musucipío
de Custódia, IÇstado j)e Pernambuco.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.Q Fica autorizada a emprêse de mineração Inácio Miranda &
Oia. Ltda. a pesquisar água minera1, em terrenos de SUa propriedade
no lugar denominado Sabá, distrito e
município de Custódia, Estado de
Pernambuco, numa área de cinqüenta e quatro hectares quatorze ares e
vinte e quatro centrares (54,1424 ha) ,
delímttada por um .polígono irregular
que tem um vértice a cento e vinte
metros (120m), no rumo magnético
de trtn ta e cinco graus nordeste (35"
NE). da fonte existente ao norte (N)
co caminho de Babá à Mata Verde
e os lados, divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e trinta e. nove
metros (139m), sessenta graus quinze minutos sudoeste (60Q15' SW);
quatrocentos e quatro metros (4:04m),
um grau trinta minutos sudoeste
(Iv 30' SW); quatrocentos e CInCO
metros (405111), setenta e cinco graus
sudoeste (75 v SW); quatrocentos e setenta e novo metros (479w) , sessenta
e nove graus quinze minutos noroeste
(690 J.5' NW); quatrocentos e quatro
metros (404m), cinco graus quinze
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minutos nordeste (5 Q 15' NE); oitocentos e cinqüenta metros (350m),

setenta e três graus quarenta e cinco minutos nordeste (730 45' NE);
duzentos e cinqüenta metros (250m),

vinte graus trinta minutos

sudeste

(20 0 30' SE).

Art. 2.Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
550,00) e será transcnto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da '~\gri

cultura.

Art. J.I' Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137.° da Independência. e 7Q.o da
República.
JUSCELINO. KUBIrS"HI:S,:

Mário Iâeneçhetti

DECRETO N. o 43.085
JANEIRO DE

DE

22

DE

1958

Concede à Sociedade Mineração Co-

mercial Limitada "Somicol" autorização para funciona']' como emp1'êsa de mineração.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n." r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. f:: concedida à Socíedade Mineração Comercial Limitada
"Bomíccl", sociedade pOT cotas de
responsabilidade limitada com sede
nesta Capital e constituída por, instrumento particular de 22 de novembro de 1957, autorização para run.
cionar como emprêsa de mdneração,
ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida

autcrízação .
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137 o da Independência e 70,°
da República.

DECRETO N, ° 43,086 Jp,NEIRO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza a emmésa de mineração
Aguas Minerais Santo. Cruz Limitada a pesquisar água minera-l no
Dístrtio Federal.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, n." 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 19<10 (Código de
Minas), decreta:

da

Art: l.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Aguas Minerais Santa
Cruz Limitada a pesquisar água mineral, em terrenos de propriedade de
Cândido Guilherme Esteves e Alberto
Artur Esteves na Serra Inácio Dias
Bairro da Piedade no Distrito
Federal, numa área de vinte e dois
hectares dezessete ares e vinte e quatro centiares (22,172<1ha), delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a seiscentos e quinze metros (615m) no rumo magnético dezoito gráus sudoeste (18° SW)do entroncamento da rua Monteiro da Luz
e Travessa Soares Pereira e os lados,
fi. partir dêsso vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
setecentos e setenta e um metros
(771m) .sessenca e sete gráus sudoeste (67° SW); trezentos e oitenta
metros (380m), setenta e um gráus
quarenta e cinco nzinutos sudeste
(71° 45' SE); cento e oitenta metros
(180 in), sessenta e nove graus trinta
minutos nordeste (69° 30' NE); quinhentos e cinqüenta metros (550m),
oitenta e sete graus dez minutos sudeste (87° 10' SE); duzentos e vinte
metros (220m), trinta e seis graus
vinte minutos noroeste (36° 2(}' NW) ;
trezentos metros (300m) , cinqüenta
graus trinta minutos noroeste .....
(50° 30' NW) .
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 330,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Minístérto da Agricultura,
Alt,. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137,° da Independência, e 70.0
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneqhetti

Mário Meneghetti
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DECRETO N" 43.087

~ DE

22

DE

JANEIRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Ausonio
Dias Barbosa a pesquisar mica e
associados no município de São João
Nepomuceno, Estado de lI-n nas
Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituicâo D nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta;

Art. Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ausonío Dias Barbosa a
pesquisar mica e associados em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Santa Maria, distrito -de
Itui, município de São João Ncpomuceno, Estado de Minas Gerais.
numa área de três hectares dezenove
ares e cinqüenta centíares (3,1950 haj ,
denmttada por um trapézio retângulo, que tem um vértice a cinqüenta
e três metros (53 .n) , no rumo magnético de setenta graus nordeste
(70" NE), do canto nordeste (NE) da
sede da Fazenda Santa Maria e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícos r duzentos e trinta e quatro
metros (234 m r, quarenta e um grau.';
sudeste (41 9 SE); cento e oitenta
metros (180 m) , quarenta e nove
graus nordeste (49 9 NE); cento e
vinte e um metros (121 m) . quarenta
e um graus noroeste (410,> N\Vl; . dusentes e doze metros e cinqüenta
centímetros \212,50 m) , oitenta ~~ t.m
graus sudoeste (81'" SW).
Art. 2 9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em COl:. trárto ,
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de
1958; 137. 0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSL:ELlliO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 43.088
JANEIRO

~ DE

22

DE

DE Hl58

Cria, no Ministério da. Agricultura,
a medalha "Mérito D. João VI",
comemorativa do Sesquicentenário
da Fundação do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 87, item I, da Constituição, e .
Considerando o que expôs o Ministro de EStado dos Negócios da Agricultura sôbre a conveniência da instituição de uma medalha com a finalidade de galarôoar cientistas. nacionais e estrangeiros que se tenham
dedicado ao estudo da Flora 'Brasileira € aos cidadãos que tenham colaborado nos festejos comemorativos
do 150 0 aniversário da fundação do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
Considerando que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um dos
institutos ci-entíficos brasileiros de
maior conceito internacional, pelos
trabalhos que vem, desde 1808, realizando em prol do estudo da Flora
Brasileira e da ciência botânica universal;
Considerando a incontestável atuação do seu fundador, D. João VI,
Soberano a quem o Brasil deve a
criação de numerosas ínstdtulcôes
culturais, até hoje atuantes como
órgãos Irradíadores da oivílízaçâo e
do progresso do nosso país,
Decreta:
Art. 1.0 Fica criada, no Ministério da Agricultura, a medalha "Mérito D. João VI", para galardoar a
brasileiros e estrangeiros que hajam
contríouído para o conhecimento da
Flora Brasileira e distinguir àqueles
que tenham prestado serviços ao Jardim Botânico ou colaborado eficientemente nos festejos do 150.° aniversário de sua fundação.
Art. z.c A medalha compreenderá
duas categorias;
A ~ de vermetl, a ser concedida
aos cientistas de renome que tenham
contribuído para o conhecimento da
Flora Brasileira;
B ~ de prata, a ser concedida aos
colaboradores da comemoração do
Sesquicentenário do Jardim Botânico e aos que tenham prestado ou venham a prestar relevantes serviços
ao ref.erido estabelecimento científico.
Art. 3.° As características' da medalha "Mérito D. João VI" são per-
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manentes e obedecem às seguintes
indicações:
I - De vermeíl ou de prata, em
forma circular, com 35 milímetros de
diâmetro, de acordo com o desenho
em anexo.
11 Anverso: Ao centro, sõbre
fundo liso, a efígie ct.e D. João VI,
de frente, tendo à esquerda a legenda: "D. João VI". No semi-círculo
inferior será gravada a Inscrícâo:
"Mérito" .
Na
semi-circunferência
superior haverá um ornato simbolizando duas fôlhas de palmeira cujos
pecíolos se entrecruzam no ponto em
que será colocada a alça para passagem da respectiva fita.
III Reverso: Ao centro, urna
perspectiva da alameda principal do
Jar.-dim Botânico (alameda de palmeiras) : contornando-a, em círculo.
a inscrição: . "S€&=!uicentenário da
fundação do Jardim Botânico - ~io
de Janeiro". No semi-círculo superior, acima da ramagem das palmeiras, a inscrição: "13 d-e junho"; e
nos semi-círculos da direita e da eSquerda, em linha vertical, respectivamente, as datas "1808",. "1958".
IV - Fita: Terá 35 milímetros de
largura por 40 milímetros de altura,
chamalotada, com duas banas externas de 12,5 milímetros, uma de côr
verde e outra amarela.
No meio,
ent:-e as barras verde e amarela.. havere duas barras centrais de 5 milímetros cada, uma branca e outra
azul, associando-se assim as côres
nacionais brasileiras (atuais) e portuguêsas (da época em que foi fundado o Jardim Botâ.níco) .
V - Barreta : Terá 35 milímetros
recoberta com a mesma fita da medalha,
VI - Roseta: Botão circular de 11
milímetros de diâmetro. recoberto
com a mesma rtte da medalha.
Parágrafo único,
No centro da
barreta e do botão correspondente
medalha de vermeil, será sobreposta,
em miniatura, a coroa de D, João
VI. no mesmo metal.
Art. 4.° A concessão da ' medalha
far-se-á por decreto do Presidente
da. República. mediante prooosta de
u~8.. comíssâo esoeeial presidida nele
Mínístro da Agricultura.
~ 1.0 Essa Comissão 'será constituída pelos diretora<; do Jardim Botânic-o do Rio de 'Janeiro, do' serviço
Florestal e do Museu Nacional e por
Um dos chefes de eecâo do Jardim
Botânico.
~
. ~ 2.0 A iniciativa para concessão
da Medalha. será de Um dos mem.à

broa da Comissão, em proposta oircunstanciada e precisa sôbre os destacados serviços prestados ao Jardim
Botânico ou os méritos e trabalhos
cientificas do proposto,
Art.. 5.° A condecoração de que trata o presente decreto será fornecida
pelo Ministério da Agricultura sem
ônus para o agraciado.
Art. 6.° A entrega das condecoraçôes com os respectivos diplomas será
feita em solenidade presidida pelo
Ministro, ou seu representante, precedida da leitura do parecer que justifique a concessão da medalha.
Parágrafo único. Em livro especial,
sob a guarda do Jardim Botânico,
será feito o registro dos agraciados,
nas duas categorias, separadamente,
Art. 7;° As despesas decorrentes da
execução do presente decreto correrão por conta de verba orçamentária
ou de crédito especial do Ministério
da Agricultura.
Art , 3.° O pres-ente decreto entrará em vigor na data de sua publicacâo .

Revogam-s·e as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
de 1953; 137.° da Independência e 70.0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mário Menegheiii

DECRETO N.? 43.039 Jf.NE'lRO DE

DE

.22

DE

1958

OTganiza, no Ministério da A.eronâ:1!ticc, o 1.0 Grupo de Transpcrte ele
Tropa (1.0 GTT).

O Presidente da República, usando
da atrrbuicão que lhe confere o art. 87
item L da Ocnstttulçâo e de acôrd';
com a letra b do art . 1.0 do Decretolei n.« 9.838, de 16 de setembro de
1946, decreta:
Art , 1.0 E' organizado. no Ministério da Aeronáutica. o 1.0 Grupo de
Transporte de Tropa (1.0 GTT).
Art. 2,° O 1.0 Grupo de 'Transpor-te
de Tropa é Unidade Aérea de Combate, com a missão m-lncipal de assegurar o transporte aéreo das Unida>.'
d2S Aeroten-estres do Exército Bra_
síleiro .
Art. 3.0 O Ministro da Aeronáutica
tíxará a Tabela de Organizaçâo. Lotacâo e Equipamento do 1.0 GrUDO
c'!2 Transporte de Troca e determinará a ativação, total ou parcial,
elo mesmo.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Art. 4.° O 1.0 Gruuo de Transporte

de Tropa terá como sede a Base Aérea
dos Afonsos.
Art. 5.° O presente Decre-to entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspos'ções em

eontrárto .
Rio de Janeiro, 22 d-e janeiro de
1958; 137.° da Independência e '{O.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Francisco de Melo.

DECRETO N." 43.090 - DE 22 DE
JlINEIRO DE 1958
.Autorieà o preenchimento de vagas
na Escola de Oticiais Especialistas
e de Iiüaniarui de Guard.a da aeronáutica,

O Presidente da República, usando
ar1;igo 87, item i, da Constituição Federal. e considerando a necessidade
-do preenchimento de vagas na Escola de Oficiais Espectalíatas e de Infantaria de Guarda da Aeronáutic-a,
no ano de 1953. decreta:
Art. 1.0 Fica o Mtn'sterto da Aero.,
náutica autorizado a preencher as
vagas ainda existentes na Escola de
Oficiais Especialístas e de Infantaria
de Guarda, independentemente de especialidade ou subespecíaüdade, e reIativas ao concurso de admtssâc realizado em outubro próximo passado,
com os candidatos que obtiveram média global mínima de Cinco (5).
Art. 2." A selecâo dos candidatos
será feita em Iuncão das notas individuais obtidas ,ã critério do Ministro da Aeronáutica.
Art , 3." zste Decreto entrará em
vigor na, data de sua publicação, 1'8-voga das as dísposicões em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
de 1958; 137." da Independência e
'70.° da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

-da atribuícão oue. lhe confere

o

Francisco de Melo.

DECRETO NQ 43. mn

-

»n 22 DE

J;,NEIRO DE 1958

Altera o Decreto -n» 30.955. de 7 de
nuüio de 1952, que dispõe sôbre
junções consideradas de caráter oi/..
interésse militar.
c_

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:

Art. 1Q São acrescidas às runcões
enumeradas no art. 1Q do Decreto
nv 30.955, de 7 de junho de 1952,
as de Diretor do Serviço de Proteção
8..0S índios e de Diretor do S~l'V1Ç(l
de Meteorologta, do Ministério da
Agrtcultura, quando exercidas por
Oficial de qualquer das três Fôrças
Armadas.
Art. 2'-1 !1:ste Decreto entrará em
v.gor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se 8,,5 disposícõcs em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
c.. 1958, 137 da Independência e 70~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHK
Má1"io Meneçtietti,

DECREI'O N.O 43,092 - DE 22 DE
JANEIRO DE .1958
Dispõe sóbre o uso. e a ocupação temporários de bens de emqnéeus de navegação marítilna e dá outras providências.

O Presidente da República r-esolve,
usando das atribuições que lhe confere o art. 87, n." I, da Constituição, e
Considerando que, nos têrmos do
cru. 1"11, § 16, da Constituição, as autoridades competentes poderão usar
da propriedade particular. se assim
o exigir o bem público ficando todavia, assegurado o direito a índenizaçâo ulterior;
Considerando que, apesar d-e advertidos da ilegalidade da greve que articulavam, os Sindicatos de Oficiais de
Náutica, de Maquinistas e de Radío'telegrafistas íníciaram, no dia 21, um
movimento grevista visando à parahs.ação do transporte marítimo;
Considerando que essa greve. declac-ada ilegal, acarretará, se alcançado
o seu objetivo, consequênclas d" natureza econômica e social que confíguram o perigo iminente para o bem
públíeo, a ordem e a paz social:
Considerando que os bens e pessoas
utilizados no transporte marítimo
constituem serviços auxiliares da Mavinha de Guerra, .decreta:
Art. 1.0 Ficam sujeitos à ocupação
ternpcráría pelo prazo de 30 dias, os
bens da Frota Nacional dI" petroleiros. pertencente à Petróleo Brasileiro
S. A. - Petrobrás -, do Lloyd Era-
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.süeiro e da Companhia Nacional de

DECR.ETO

Na V,8g.:~.ç:8.0 Costeira.

Art. 2.° A efetivação da medida
autorizada no artigo anterior tar-se-á
mediante ato do Ministro da Marinha, de acôrdo com as necessidades
de abastecimento e da regularidade

dos transpor-tes marítímos .
Art. 3.° O Ministro

da

Marinha

baixará as instruções necessárias a
execução dêste decreto, mclusive sôore o regime do pessoal tndispeneável
~.

utilização das bens ocupados.

Art. 4.° FIndo o prazo da ocupação,
.a::s emprêsaa por ela atingidas serão

Indenizadas dos prejuízos que tiverem.
Art. 5."Ê:ste decreto entra em vigor
na data da publicação, revogadas as
díspcstçôes era contrário.
Rio de Janeiro. 0m22 de janeiro
de 1858, 137 0 da Independência e 70."
d.a Repúbhca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

gusico de Aguiar Salles
An:õnio Alves Câmara
Lúcio Meira
Porsitat Barroso
DECRETO Nc v 43.CG3 - D"3 23
DE J .'lNEIRO DE 1958
Dá no'w redação ao art. 6.° do Regu_
lamento do Seroico de Saúde da

Aerotuuüicc;

N.o

43.094 -

DE 23

DE"

JANEIRO DE 1958

-

O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere
artigo
37, item I, da Constituição, tecreta:

°

Autoriza o Iâinistéric da Aeronáutica
a aceitar doacão de terrenas em
Aguas de São João, Estado de

Goiás.
o Presídents, da República, usando
da atribuição que lh-e confere o artdgo 87, item I, da Constituição Fe~
dera] e doe acôrdo em os arts. 1.165
e l.180 de CÓ'dig'o Civil, decreta:
Art. 1. o Fica o Mínísterío da Aercnáutíca autorizado a aceitar a doação que VirgUio Theodoro Guímai'MS e outros, pretendem fazer ao.
mesmo Ministério, dos terrenos situados no Munícípío de Goiás, Distrito de Buenolândia, Estado de Goiás,
com a área de 1. 500. OOO,OQm2 (um
mühâo e quinhentos mil metros quadrados), destinada à construção doaeroporto de "Águas de São João"
tudo de acôrdo com o processo protocotado na Diretoria de Iãngennarta
daquele Ministério sob o n." 7 .403-57,
no qual se encontra a planta respectiva.
Ar t . 2. ° A escritura de doação-servira COme> titulo de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis loca i.
Art. 3,° O p'?-'::ém.te decreto entrará
em vigor na dma de sua publicação,
revogadas as dispcsíçôes em contrário.
Rio' de Janeiro, 23 de, jan-eiro de
137. a da Independência e 70. 0
da República,
1958~

JUSCELINO

Art. 1.0. O art. 6.° do Regulamenta

KUBITSCHr;;K.

Francisco de Melo.

dó} Serviço de Saúde da Aeronáutica.
aprovado pelo Decreto n.v 28.805, de
S{J de outubro de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ArL 6.0 A Direção-Geral compete a um Major-Brígadeíro ou Brígaríetro-Médjco, Diretor-Geral de Saúde, com as atribuições inerentes U"J
pôstc e à função".

Declara de utilidade pública, para desapropriação, área no Município de
Ilhéus (BA). necessária aos serviços do Iâínistério da Aeronú..utica.

AI't. 2.0 O oresente decreto entrará em vigor
data de sua pubhcaçao. revogadas 2S disposições em
contrário.

'da atribuíçâo que lhe- confere o artigo 37, item I, da Constituição Pe-

na

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de
1958; 137. o da Independência e 7ü. o
(la República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRETO N.o 43.0J5 JANEIRO DE

DE

23 de :

1958

O Presidente da República, usando,
deral e de acôrdo com o Decreto-lei.

n. o 3.365, de. 21 de junho de 1941,

decreta:

Art. 1. c São declarados d-e utilidade pública, para desaproprtaçâo, os
terrenos com li área de 14. 368,OOm2'·.
situados nas proximidades do Aeropor-

ATOS DO

PODER

to de Ilhéus, Estado da Bahia. de
proprtedads de D. Laudelina Mana
Jesus Bittencourt ou seus herdeiros
ou sucessores, tudo de acôrdo com o
processa protocolado na ruretona c.,
Engenharia do Ministério da Aeronáutica sob n. o 7.17'0-'57, dei qual
consta a planta dos terrenos.
Art. 2. o Destinam-se êsses terre-

nos a íustatações de proteçâ-, ao. vôo

do referido Ministério.
Art. 3.0 Na forma do art. 15 do
Decr-eto-lei n.? -3.365. de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei HÚmero 2.786, de 21 d'e maio de. 19'513.
e declarada de urgência a presente
desaproprraçâo, para efeito de imediata imissão de posse, ficando o Ministério da Aeronáutica autorizado a
promover a efetivação da mesma de
acôrdo com o art , lO do citado decreto-lei. correndo as despesas à conta dos seus recursos orçamentários
próprios Ou de outros de que dispuser.
Art. 4. ° O presente decreto entrara

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio d-e Janeiro, 23 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Francisco de Melo.

DECRETO N.O 43.096 - DE 23 DE
JANEIRO DE 1958
Declara de utilidade pública, para
desapropriação) terrenos que menciona em Põrto Alegre (R.S.) , necessários aos serviços do Ministério
da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstituíçâo Federal
e de acôrdo com o Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.° São declarados de utnídade púbhoa, para desapropriação,
os terrenos com a área dE: l1.658,G4
m2, situados nas proximidades do
aeroporto "Salgado Filho" em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do SU:.
de propriedade do Espólio do Doutor
Robert-o Landel ou de seus herdeiros
ou sucessores, tudo de aoôrdo com o
processo protocolado na Diretoria de
Engenharia do Ministério da Aeronáutica. sob o n.e 4.103-57, do qual
consta a planta reapectiva .
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Art. 2.° Destinam-se êsees terrenas à construção de Quartel General
da 5.3 Zona Aérea.
Art. 3.0 Na forma do art.. 15 do
Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado. pela Lei H.O 2.786,
doê 21 ue maio d-e 195,1), é declarada
de urgêncta a presente desapropria. ção. para efeito d-e imediata imissão
de pOSS'2, ficando o Ministério da
Aeronáutica autorizado a oromover
a efetivação da mesma de acôrdo com
o art. 10 do citado decreto-lei, correndo as despesas à conta dos seus
recursos orçamentários próprtos ou
de outros de que dispuser,
Art.. 4.() O presente decreto entrará em vigor na data de 31m publicação, revogadas as dísposiçõea em OOD-trárío .
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de
1958; 137.° da Independêne:a e 70.a
da República.
JUSCE!.INO KUBITSCHEK.

Francisco de 111 elo,
N.O 43.()97 DE
JA:Nt:1RO' DE 19'58

DECRETO

23

DE

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, terrenoe . que men"
. ciona em Baçe (RS), necessários
aos serviços rJ.,o Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição Federal e de acôrdr, com o Dec-etc-Ieí
n.« 3.3,65, de 21 de junho de 1941,
decreta;

Art , 1.0 São declarados de utilidade pública para desapropriação. os
terrenos com a área de 4().úOD,{)0 ma,
adjacentes 3.() Aeroporto de Bagé. E..'5-:ta do do Rio Grande do Sul, de propri-edade de Waldemar Mendonça ou
de seus herdeiros ou sucessores, tudo
de acôrdo com o processo protocolado na Diretoria de' Eng-enharia do
Ministério da Aeronáutica sob o número 8.207-57, do qual consta a
planta dos terrenos.
Art. 2.0 Destinam-se êSS'êS terrenos
a instalações de proteção ao vôo do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 3.0 Na forma do art. 15 do
Decreto-lei n.s 3. 3ô5· de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n.g 2.786,
de 21 de maio de 1956, é declarada
de urgência a presente desapr-opria-
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ção para efeito d'2 imediata imissão
de posse, ficando o Ministério da Ae..
ronáutíca autorizado a promover a
efetivação da mesma de acôrdo com

o art. 10 do citado decreto-lei, correndo as depesas à conta dos S0US
recursos orçamentários próprios ou de
outros de que dispuser.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data de sue pubh-

cação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro. 23 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 7D.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO N.o 43.098
JANEIRO

DE

23

DE

DE 1958

Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceita?' doacão de terrenos
em Alienes, Estado de Minas

Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e de acôrdo com Os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Mmísterto da Aeronáutica autorizado a aceitar fi doação
que, com apoio na Lei Municipal
n.c 377, de 7' de outubro de 1957. a
Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado de Minas Gerais, pretende fazer'
ao mesmo Ministério, doe terrenos
com a área de 375.401),00 m2 <trezentos e setenta e cinco mil, e quatrocentos metros quadrados), onde
está situado o aeroporto local, tudo
de acôrdo com, o processo protocolado na Diretoria de Engenharia daquele Ministério sob o n.? 7.118··57.
Da qual se enccntra fi planta respectiva..
'
Art. 2.0 A escritura de doacâo servirá como título de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vieorvna data de sua publicação, re;~gada,'3 as disposições em
contrário.
Rio de Janeh-o. 23 de janeiro de
1953; 137.° da Independência e 7D.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 43.099 JANEIRO

DE 23 DE

1958

Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar doação de terrenos
em Macau, Estado do Rio. Grande
do Norte.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o aro.
tigo 87, .item I, da Oonstituiçâo Federal, e de acõrdo com Os arts. 1.155
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Aeronáutica' autorizado a aceitar a doação
que a companhia comércio e Na ..
vegaçâo, com sede na cidade do Rio
de Janeiro (DF), pretende fazer ao
mesmo Ministério, dos terrenos situadcs em Macau, Estado do Ric
Grande do Norte, com a área aproximada de 708. 27D,OO 1112 (setecentos
e oito mil, duzentos e setenta metros
quadrados), onde está situado o
aeroporto local, tudo de acôrdo com
o pl'OCeSSD protocolado na Diretor-ia
de Engenharia daquele Ministério,
sob o n.c B..812..55, no qual se encontra a planta respectiva.
Art. 2.° A escritura de doação - servirá como título de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis.
Art. 3. 0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro" 23 de janeiro de
137.° da Independência e 70.°.
da República.

1958;

JUSCELINO KUBI'rSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO N.O 43.100 _
JANEIRO

DE

DE

24 DE

19"38

Transfere junção da Tabela Numerica Especial de Extranumcróric-men-:
salista da Diretoria, de Engenharia,
elo Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República .usando
ela atribuição que lhe confere (I artigo 87, item

creta:

r,

da Constituição. 'de-

Art. 1.° Fica transferida uma íuude Vigia. referência 21 ocupada
por Edson Barbosa Banem, da 'I'a-

çâo

Francisco de Melo.

DE

7(;
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bela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Ditet.oría de
Engenharia para idêntica Tabela da
Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art . 2.° zste decreto entrará am
vigor na data de sua puohcação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1958; 137. 0 da Independênc:a e 7Q.~ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRETO N.o 43.101
JANEIRO

DE

DE 24 DE

19'58

Dispõe soore zproneitamentc de pessoal do Conselho tencioniú do Petróleo nos órgãos que especifica, e
dá outras providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 • Ficam incluídas mediante
transferência e transformação de
funções integrantes da Tabela Numérica Ordinária, Tabela Numérica Suplementar e Tabela Numérica Especial de Extranumerártcs-Mensalístas
do Serviço Regional da Bahia do Ccnselho Nacional do Petróleo, nas Tabelas 'únicas de<-'MensulJistas do Conselho Nacional do Petróleo, Mínistérto da Aeronáutica. Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda. Ministério da Guerra Ministério da Marinha, Mínistérío da Saúde e Ministérío do Trabalho. Indústria e Comércio e as Tabelas Numéricas Especiais de Bxtranumerártos-Mensalistas da Base Aérea do Recife dQ Minístérío da Aeronáutica e da Base Naval do Recife do Ministério da Marinha, .as funções integrantes das relacôes anexas.
a
Art. 2.'>. As' funções ora transrertdas
e tcensrcrmaces continuam preenchidas pelos servidores constantes da relação nominal qU'8 faz parte integrante dêste decreto,
Art. 3.°. Os órgãos de pessoal competentes expedirão U(JS servidores atingidos pelo disposto neste decreto portarias declaratórias da nova situação.
Art. 4.°. Os servidores a qu-e se
refere êste decrete deverão &21' desligad-os e apresentados às repartições

que forem indicadas pelos respectivos

órgãos de pessoal no prazo màxímo
de 18'Ü (cento e oitenta) dias contados
da data da publicação dêste decreto.

Parágrafo único. O prazo dêste artigo poderá ser prorrogado até igual
período, por motivo de fôrça maior devidamente comprovado pela Petróleo,
Brasileiro S. A., ouvido o Departamento Admínistratdvc do Serviço PÚ-

blico.
Art. 5.0. Compete aos dirigentes das
diversas unidades da Petróleo Brasileiro 5. A. provídenciar. no prazo acíma fixado a apresentação dos servidores a que se refere êste decreto, de
conformidade com a relação nominal
de que toata o artigo 2.".
Parágrafo único. Enquanto não se
efetivar a apresentação. os salários e
vantagens dos referidos servidores continuarão a ser pagos pela Petróleo
Brasileiro 5. A.
Art. 6.". Ficam transferidas, com 015
respectivos ocupantes Edgard Améuo
Seixas e Benedito Desidério dos Santos, as funções de Armazenista referência 23 e .Motoriata Marítimo referência ;Z2 da Tabela única de Mensalistas - Parte Suplementar do MimsViria da Aeronáutica e da Tabela única de Mensalistas - Parte Suplementar do Ministério da Guerra. respectivamente. uara a Tabela única de
Mensalistas - Parte Suplementar doMinistérío ida Fazenda.

Art. 7.°. As despesas com a execu-

ção dêste decreto correrão à .conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8.0 1tste decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 9.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de janeiro de
1958, 1370 da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KuBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Sulles,
Antônio Alves Câmara.
Henrique t.ou.
JOsé Maria Alkmi'J!1-.
Mááo Meneghetti.
Porsiiuc Barroso.

Francisco de Melo.
Mauricio de Medeiros.

1;;

CONSELHO NACIONAL DO PETRóLEO
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TABELA ÚNICA DE MENSALISTAS

~

Parte Suplementar

~

-~-------

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número

de

Séries runcíoneís

funções
1

Contabíltsta

-

SITUAÇÃO

Ii Referência II
[
[
I

.... , .... 1

I
I
I

28

I
I
I

Número
Tabela

IT. N. S. do
[S.R.B.
I C.N.P.

I

de

Séries funcionais

funções
1

Contabilista . .

NOVA

g

MINISTÉRIO DA AERONáUTICA
TABELA ÚNICA DE MENSALISTAS

Parte Suplementar

I

Número I

de

1

funções I

I

I

Séries funcionais

IReferência II
I

i

I
I
I

I
I

I Refinador de Petróleo ... 1
I
I
I
I
3 I Torrista. , .", .. " .. ".]
I
I
1

22

I

3

I
I
I

I
I

I
I
I

1
1
I

I

I Plataformista .,., ........ I

I Artífice . . . , ........ ,.,1
I
I
1
I
1 I Plataformista , . ., ..... 1
I
I
I
I
I

3

22

I

21

19

19

I

4

I Sondador de Petróleo .,.1

I

I

I
1
I

I
I
I

1
I
I

I

1 1 Auxiliar de Campo ...... I

27

21

I

Número I

de

Tabela

!

funções )

J

I
IT.N.S.
IS.R.B. ~1
1 C.N.P.
I
.
IT.N.S. do.
1S.R.S. -I
I C.N.P. J
I

I

I

IT.N.S. do
IS.R.B. C.N.P.
I
IT.N.O. do
IS.R.B. I C.N.P.
I
IT.N.S. do
IS.R.B. I C.N.P.

I
I

I
I

4

3

I

Artifice . . . . ,", ....... 1

I

1
1
I
I
I
I

I

I

1

Artifice . , ....... ", ... 1

I

I
I
I
I
I

I

I

I

I Artifice Especializado , .. 1
I

I

I

I

I

I

I Auxiliar de Campo ...... 1
I

I

I
I

I

21

19

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I

-

i

s

-

>ti

o

~

~

~

\]
-

~

I

27

I
I
I
I

-

I

I

I
i

22

I

I

I

do

!S.R.B. I C.N.?
I

I

I
I

4

I

Artifice . . .......... ". I

I
I
I

I

4

I
I
I
I
I Referêncíal'Observações
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

IT.N.S. do
IS.R.B. C.N.P.

IIT.N.O.

I
I

Séries funcionais

21

I

I

I
I
I

ee
~

00
~

SITUAÇÃO ANT~RIOR

SITUAÇÃO NOVA

11

de

I

funções I

1

I

I

I

Número I

Séries funcionais

Referência

I

,I

I
I
I
I
1 I Feitor ................ ,-I

I

2

I
I
I

I Mestre ................ !

I

8

I
I
I
I
I

I

I
I
I

I Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I
I
I
.,---I
I
I

21

I
I
I
I
I
I
2 I Mestre Especializado .... 1
I
I
I
I
I

I

I

Número
Tabela

I

IT.N.O.

IS.R.B.
I C.N.?
I
I
24

22

26

25

11

I

ide

funções I

Séries funcionais

I

I

-I

do

1

II Feitor.
I

I
I

I

IT.N.O. do
IS.R.B.
I C.N.P.
I
IT.N.O. do
IS.R.B. I C.N.?
I
~

I

1 I Mestre Especiaüzado .... I

I-

I

]T.N.O. do
IS.R.B. I C.N.?

I
IT.N.ü. do
IS.R.B. II C.N.?

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

I

I

I
I
I
I
I

I
I Mestre . . .............. 1
I
I
I
I
I
I
8 I Mesta-e .
" . . . . . . . . .. . .I
I
I
I
I
I
I
I
I
1 I Mestre Especía.lízado .... 1
2

2

21

Mestre Especializado .... I

I

I
II

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Obrs .

-

~

o

I

24 .

22

26

I

I
I
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Referência

I
I
I
I
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I
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I
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MINISTl!;RIO DA AERONAUTICA
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AÉREA DO RECIFE

Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas

SITUAÇÃO

Número
de

funções'

Séries funcionais

___ ,
1

Artífice . .

SITUAÇÃO

ANT:<:RIOR

! Referência jI
1
I
I

I

21

1
I
4

Artifíce

I

1

20

Número
de
funções

Tabela

I
I
I

[ T.N .E.E.IvI.
[do S.R.B.
1- C.N.P.

1

1

I T.N.E.E.M.

l i d o S.R.B.
1- C.N..P.
Auxiliar de Artífice ..... I
19
I T.N .E.E.Ivl.
1
I do·S.R.B.

!

2

2

3

I

[~C.N.P.

1

1
I T,N.E.E.M.

Auxiliar de Artífice ..... [
18
l i d o S.R.B.

I

1- C.N.P.

I

I

Auxiliar de Artífice ..... 1
1
I

3

17

1

[

21

!

I
[

1
I

~

I

'x"

2

Auxiliar de ArtUice .. ,., I

I

3

-o

[

"

3

I

1

".,", .. !

20

I

I

I
I
I

Auxiliar de Artífice , .... I

19

18

I
I

I T.N.E.E.M
[do S.R.B.I
I-.C.N.P.

1

.

1

Artífice

2

Auxiliar. de Artífice ..... 1
16
T'N'E'E'M.I["
l i d o S.R.B·
I
1- C.N.P.

I

I

I Referência [Observações ~
1
I
"
I - - - - - -I
2
_._--~
1
I
o

Séries funcionais

Artífice . ,

NOVA

I

Auxiliar de Artífice .... , I

I
1
I

Auxiliar de Artífice ..... 1

I

I

I

1
I
1

~

n

~

::l
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r

1
[
17

16

[

I

1
I
I
I

1

[

I
I

I
[
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TABELA ÚNICA DE MEJ'l"SALISTAS

Parte Suqiíemeniar

~_~:;:----'-----_II~~_~=~I
SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

Numero
de
funções

I

I

Série, funcionais

\
I

1 I ArI nazenísta

II

II

I
I
I

I

.

I
I
_ _--'I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1. I Auxiliar de Campo

I
2 I vrcstre
I
1
2 I vrestre

1

22

I

I

I

I

I

I
5 I PIai aformíata

I
I
I

.

I

i

I
I

1

IS.R.B.

.

21

-

I C.N.P.
I

IT.N.O. do
IS.R.B. -

I C.N.P.

IT.N.O. do
iS.R.B. -

I
22

Número
de
funções

Série, funcionais

1AJ.7

21

24

II
10 I ""orrista .

21

.I
I
I
I

Tabela

iT.N.S.
IS.R.B.

do
-

IT.N.S.
IS.R.B.

do

I C.N.P.

i

I

-liI

C.NP.

\1:estre

I
I
I

5

I

i

I
I
I

I

I
I
2 I Viestre

10

I

Auxiliar de Campo .·· .. ·1

I

2 I

r

I
I
I

I

C.N.P.

I
I

I

I

II

I

amnce
, rrtffíce

21

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I
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I
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I

I

I

i

I

i

I

.

I

I

I

:
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~

8

"''o"
'x'""
o

~

n

§

s

lO I Sondador de Petróleo ... 1

27

1

2

I
I Sondador de Petróleo Au-l

xiliar . . .............. I

Geofísico

1
2

I

Geofísico . .

I
I
I
I

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

I

25

IT.N.S. do
IS.R.B. I C.N.P.

I

~T.N,S.

do

IS.R.E. I C.N.P.

I Artífice Especializado ... 1
I
I
I
I
I
I
2 I Artífice Especializado ... I

10

I

29
25

I

IT.N.S.
IS.R.B.

do

-

I C.N:P.
de
IS.R.B. I C.N.P.
I

iT.N S.

1

1
1

25
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I
I

I

27

Geofísico

I
I
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I
I
I

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

29

I

25
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
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TABELA ÚNICA DE ME'NSALlSTAS

Parte Suplementar

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

-------

Número

Número

Séries íuncíonaís

de

de
funções

funções

1

Amanuense

,

.

~

26

o

25

~

2

Amanuense

.

I
--2

,I
I

I

Amanuense Auxiliar ..... I

1

2

I

I
- - - -I

I
Armazeníste,

22

.

I
I T.N.O. do

1

Armazenísta

22

IS.R.B. I C.N.P.
1

Armazeníste,

21

...•...•••••

I

t».
.~

ci'

I

Axnsnuense

2

Obrs.

ro

I
Amanuense ......•....... I
'i

1

Séries funcionais

I

I

T.N.O. do

IS.R.B.
! C.N.P.

I

-I'

I

I

I

I

1

Aamazenísta

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

21

\
I

I
I

I Auxiliar Administrativo . I

1

,

I
I
I

a
2

1

I

[

Auxiliar Admânistratãvc . I

I
I
I
I

I

1

26

25

J

I

cc nacrítõno ... I

I Amd.lliM"
I
I

20

I

!

i

J

I Auxiliar de Escritório .... 1
I
I
I
I
[

J

I

I
.........' .•.• ,I

I Contabilista
I
I
[
I
I Contabilista ............. I

19

26

i

I

.

[

1

I

I

I
I
I

1

IT.N.O. do
IS.R.B. I C.N.P.

1

I

Contabilista Auxiliar .... I

23

I

.,I
1

i
I
!

21

I Auxiliar administrativo .. I
I

J

J

I

I

I Auxiliar admínlstratívo
J

I
I
:.1
I
I

I
I
I
I
I
3 I Auxiliar de escritório .... 1

I
I

1

I

I

[

2

I T.N.O. do
IS.R.B.
I C.N.P.

-

I
I

IT.N.O. do
IS.R.B. I C.N.P.

1

jT.N.O. do
[S.R.B.

1

I

-

I

25

I

I

Auxiliar de escritório .... 1

I
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I

I

I

[

I
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I
I

I
I
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I
I
I
I
I

I

IT.N.O. do
IS.R.B. I C.N.P.

1

I

I

I

I

I
[
I

I
19

I

2 [ Contabilista auxiliar .... 1

-

20

I
I

[T.N.O. do
IS.R.B.
I C.N.P.

I

26

~--

[T.N.O. do
[S.R.E. I C.N.P.

I C.N.P:
I

I

I COntabilista AuxiliaI!' ....

I
I

25

,I

I
I

2

I T.N.O. do
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DEORETO N.o 43.102 -

DE 25 DE

IV -

JANEIRO DE 1958
Dispõe sôbre o pessoal a que se retere
o art. 15 da Lei n. o 3.115, de 16 de
março de 1957
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Ocnstdtuiçâo, decreta:
Art. 1.0 Nos têrmos do art. 15, §2. 0 ,
alínea "a", da Lei n.? 3.115, de 16 de
março de 195'1, passam a constdtulr
quadros e tabelas suplementares extintos, na jurisdição dó Ministério da Viação e Obras Públicas, os seguintes quadros e tabelas das estradas de ferro
incorporadas à Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA),
observado o disposto no § 6.0 do artigo citado:

I -- Estrada de Ferro
1lfadeira-Mamoré

'I'abela Numértca de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto TI. O 31.542, de 6-10-52, e alterada
pelo de n.v 41.064, de 27-2-57;
b) Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista aprovada pelo
Decreto n.c 34.634, de 16-11-53, e alterada; pelo de n. o 41.064, de 27-2-57 .
a)

11 - Estrada
gança

ae

de 27-2-57;

b) Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.c 33.430, de 31-7-53, e alterado pelo de n.« 41.064, de 27-2-57.

Bstmuia de Ferro São

Luis-Teresuui

Quadro de Pessoal constante das
tabelas anexas ao Decreto-lei número
9. 774, de 6-9-46;
b) Tabelas Numéricas Ordinária e
Suplementar de Exta-anumerárto-rnen.,
Esta substituídas pelo Decreto número
21.839, de 10-9-46, e alteradas pelos de
ns. 23.353, de 15-7-47, 28.292. de
26-6-50. e 41.064, de 27-2-57;
.
C) Tabela Numérica Especial de Extrar.umerárto-mensalísta aprovada pelo
Decreto n.o 34.722, de 30-11-53, alterada pelá de n,o 41.ü64, de 27-2-57,
a)

a) Quadro de Pessoal criado pelo
Decreto-lei .n.? 9.774, de 6-9-46;
b) Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto 11,0 32.175, de 30-1-53, e alterada
pelo de n.v 41.064, de 27-2-57;
c) Tabela Numérica Especial de Exe alterada pelos de TIs. 35.069,
de
tranumeràrlo-mensalista aprovada pelo
Decreto n.? 34.628, de 16-11-53, e alterada pelo de n.« 41. 064, de 27-2-57,

v -

Rêde de Viaçáo Cearense

a) Quadl'o ele Pessoal reorganizado
pelo Decreto-lei n.» 5,020, de 3-12-42,
e alterado pelo de n.? 9.616, de 21 de
agôsto de 1946;
b) Tabela Numérica ele Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.? 8.515, de 31-12-41, e alterada
pelos de na. 11.322, de 14-1-42, 11.893,
de 16-3-43, 15.573, de 15-5~44, 18.991,
de 25-5-45, 28. 36~l, de 11-7-50, 33.756,
de 5-9-5,3, e 41.064, de 27-2-57;
c) 'I'abela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista aprovada pelo
Decreto n. o 3'1.675, de 20-11-53, e alterada pelos de ns. 37.315, de 10-5··55,
e 41.054, de 27-2··57.

VI -

Ferro de Bra-

a) Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.? 6.667, de 31-12-40, e alterada
pelos de n8.32,332, de 2i3-Z-53 e 41.064,

lU -

Estrada de Ferro cenínü
élo Piauí

Estrada de Feno

tâcssoró-Scusa
a) Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista criadas pelo Deereto n.c 28.127, de 16-5··50, e alterada pelo de n.v 41.064, de 27-2-57;
b) Ta.bela Numérica Especial de Extranumerário-mensallsta aprovada pelo
Decreto n.? 34.559, de 11-11-53, e alterada pelo de n.? 41.064, de 27··2-57.

VII -

Setrada de Ferro
SCi.,7f1/0aio Correia

a) Quadl"J de Pessoal reorganizado
pelo Decreto-Ieí n.v 5.020, de 3-12-42,
e alterado pelo de n.c 9.616, de 21 de

agôsto de 1916;
b) Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto
n.? 6,667, de 31-12-40, e alterada pelos
de ns. 11.322, de 1-1-1-43, 12.127, de
30-3-43, 28.186, de 6·'6-50, e 41.064, de
27-2-57;
c) Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista aprovada pelo
Decreto D,O 34.426, de 29-10-53, e alterada pelo de n.v 41.064, de ~7-2-57.
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VIII -
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Rêde Ferroniària

XIII -

do Nordeste
a) Quadro de Pessoal e Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista

criados pelo Decreto

D.O

40.442, de 29

de novembro de 1956.
IX -

Viacão Férrea Federal
Leste Brasileiro:

a) Quadro de Pessoal reorganizado
pelo Decreto-lei n.? 5.Q2.o, de 3-12-42,
e alterado pelo de D.O 9.616, de
21-8-46.

b)
Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo

Decreto n.v 7.452. de 30-6-41, e alterada pelos de na. 27.lU, de 29-8-49,
35.358,' de
9-4-54,
e 41.064,
de
27-2-57.
c) 'T,abela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista aprovada
pelo Decreto n." 34.744, de 3-12.;.53,
e alterada pelos de 'TI,os 35.{)69, de
15-2-54, 37.315, de 10-5-55, e 41.064,
de 27-2-57.
X - Estrada de Ferro
Minas:

Bahia e

a)
Quadr<J de Pessoal reorganizado pelo Decreto-lei n.v 5.Q2'o. de
3-12-42, e alterado pelo de número

9.616, de 21-8-46.

Tabela Numérica de~ Extranumerário-mensalista aprovada
pelo
Decreto n.v 6.667, de 31-12-4'0, e alterada pelos de ns. 11.322, de 14-1-43,
b)

20.299. de 2-1-46, 28.672, de 25-9-50,
e 41.064, de 27-2-57.

Tabela Numérica Especial de
'gxta-anumerárto-mensalista aprovada
pelo Decreto n.v 34.616, de 16-11-53,
e abterada pelos de ns. 39.606, de
c)

17-7-56, e 41.064, de 27-2-57.

XI -

Estrada de Ferro Central
do Brasil:

Quadro de Pessoal restabelecido pela Lei TI.o 1.163. de 22:-7-50.
b)
Tabelas referentes a êsse Quadro aprovadas pelo Decreto número
a)

39.000, de 10-4-56.

XII -

Réâe Mineira de Viação:

a)
Quadro. de Pessoal
aprovado
pelo Decreto n.s 39.570, de 13-7-56,
alterado pelo de n." 40.547, de

11-12-56.

Estrada
Goiás:

de

Ferro de

a)
Quadro de pessoal reorganizado pelo Decreto-lei n.? 5.020, de
3-12-42, e alterado pelo de n.v 9.616.
de 21-8-46.
b)
Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada
pelo
Decreto n.c 6.667, de 31-12-40, e alterada pelos de .ns. 32.855, de 25-5-53,
33.429, de 31-7-53. e 41.064, de ....

27-2-57.

c)
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista aprovada
pelo Decreto. n." "32.831, de 27-5-53,
e alterada pelos de ns. 37.315,
de
10-5-55, e 41. 064, de 27-2-57.

XIV -

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil:
a) Quadl'o de Pessoal reestruturado
pela Lei n.v 2.57Q. de 13-8-55.
b) Tabelas Numéricas Ocdinárta,
Suplementar e Especial doe Extranumerário-mensalista aprovadas pelo
Decreto n.? 39.506, de 3-7-56.
XV -

Rêde de Viação PamnáSanta Catarina:

a)
Tabela Numérica de
Mensalista aprovada pelo
n.c 39.449, de 26-6-56.

XVI -

Estrada de Ferro
Teresa

Pessoal
Decreto
Dona

Cristina:

a)
Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista
aprovadas pelo
Decreto n.v 15.074, de 16~3-44, e alteradas pelos de TIS. 19.410, de

13-8-.45. 26.671, de 12-,5-49, 26.718,
de 18-5-49, 27.762, de 3-2-50, e 41.064,
de 27-2-57.

t» Tabela Numéria Especial de
Exrtranumerário-mensa;lista agirovada
pelo Decreto n.v 34.013, de 3(}-9-53.
e alterada pelo de TIS. 41.064.
de
27-2-57.
§ 1.0 O Ministro da Viação e Obras

Públicas encaminhará ao Presidente
da República, para aprovaçâc mediante decreto, a relação nominal
dos ocupantes, a 3'0 de setembro de
1957, dos quadros e tabelas ref-eridos
neste artigo.
§ 2.°0 Ministro da Viação e Obras
Públicas encaminhará, outrossim, ao
Presidente da República.' para aprovação mediante decreto, as tabelas
suplementares extintas das estradas
de ferro incorporadas à Rêde Ferroviária Federal S.A., que, na data da
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constituição desta, ainda não tinham
tabelas aprovadas por decreto do
Presidente da República.
§ 3.° A::, tabelas a que se refere
o parágrafo anterior serão constituídas exclusivamente das funções
existentes a 30 de setembro de 1957,
relacionadas à vista: das fôlhas de
pagamento relativas 8.{) referido mês.
§ 4.0 Acompanhará as tabelas de
que tratam os parágrafos 2.0 e 3.° a
dos
respectivos
relação nominal
. ocupames oi\. 3() de setembro
de
1957.

.

Art. 2.° As atribuições relativas ao
pessoal integrante dos quadros e tabelas referidos no art., 1.0 e seus parágrafos serão exercidos nos têrmos
dêste decreto.
Art. 3.o Dependerá de ato do Presidente da República:
a)
a exoneração, demissão. promoção, transferência e nomeação por
acesso dos funcionários integrantes
dos quadros;
b) a demissão e a transferência
dos extranumerários integrantes das
tabelas, que tiverem estabilidade assegurada .por fôrça dos arts.' 23 e 18,
parágrafo único, do Ato das Disposições Oonstítuetonaís Transitórias,
do art. 261 da Lei n,» 1. 711. de 28
de outubro de 1952, e do arf.. 1.0 da
Lei n." 2.284, de 9 de agôsto de 1954;
c) a aposentadoria dos funcionarias
e, quando couber, a dos extranume.rários referidos na alínea anterior.
Art. 4:0 competirá ao Ministro da
Viação e Obras públicas:
a) suspender por mais de 30 dias
o pessoal referido no art. 1.0 e seus
parágrafos:
b) ., autorizar a requisição do pessoal
referido no art. 1.0 e seus parágrafos.
Art. 5.0 competirá à comissão prevista no art. 3.0 do Decreto n." 42.38{J.
de 21) de setembro de 1957 na forma
de instruções expedidas pelo Ministro de Estado:
a) propor a prática de atos ou a
fixação de normas relativas as relações entre a R.F.F.S.A. e o Ministério da Viação e Obras públicas,
no tocante ao pessoal referido no artigo 1.0 e seus parágrafos;
b) orientar as comissões referidas
no artigo seguinte e fixar normas
para o desempenho de suas atribuíçóes;
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c) exercer as atribuições das comissões referidas no art. seguinte,
em relação ao pessoal de que trata
o art. 1.0 e seus parágrafos, que servir na administração central da
R.F.F.S.A.

Art. 6.° Compete a cada uma das
comissões previstas no parágrafo úniCo do art. 3.° do Decreto n." 42.380,
de 20 de setembro de 1957, em relação ao pessoal referido no art. 1.0
e seus parágrafos, que servil' na estrada junto à qual funcionar a comissão:
a) nomear, por delegação do Ministro de Estado, a pedido da RFFSA
ou sua subsidiária, comissões de in.ouértto administrativo;
,
b) instruir e encaminhar pedidos
de aposentadoria;
c)
dispensar extranumerários sem
estabilidade;
d) propor as listas de promoções
por antiguidade e merecimento do
pessoal integrante dos quadres;
e)
melhorar o pessoal integrante
das tabelas;
f) decidir sõbre direitos e vanta.,
gens a que taça jus o pessoal por .sua
Qualidade de servidor da União, e
especialmente: .
1) reconhecer direito a gratificação
por tempo de serviço;
2) reconhecer direito a estabilidade;
3) conceder licença especial;
4) reconhecer direito a saláriofamília;
g) exercer as atribuições da Comissão de Acesso a que se refere o
art. 5.0 do Decreto n.v 34.783. de 14
de dezembro de 1953.
§ 1.0 As atribuições previstas nas
alíneas d e e serão exercidas em relação a' todos os integrantes dos quadros e tabelas suplementares extintos, referentes à estrada junto à qual
servir cada comissão tndepen-íentemente dos órgãos ou entidades em
oue se encontrarem servindo.
. § 2.0 As comissões de que trata êste
artigo solicitarão da R.F'.F.S.A. e
dos órgãos ou entidades referidas no
parágrafo anterior elementos necessários à formação das listas de promoção e à concessão de melhorias
de salário de todo o pessoal de cada
quadro ou tabela.
§ 3.0 Caberá às COmissões referidas
neste artigo e no anterior. dar cer •
. üdão, em matéria de pessoal, da do-
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cumentaçâo em poder da R.F.F.S.A.
relativa às antigas autarquias, emprêsas sujeitas a regime especial e
repartições que administravam as estradas incorporadas à R.F.F.S.A.
§ 4.° A organização e o funcionamento das comissões referidas neste
artigo, bem Corno a distribuição de
funções entre ós seus membros, obedecerão às normas estabelecidas pela
comissão referida no art. 5.".
§ 5.° Até que sejam constituídas as
comissões de que trata êste artigo,
caberá à direção das ferrovias incorporadas à R.F.F.S.A. a nomeação, por delegação do Ministro de
Estaao. de comissões de inquérito administrativo.
Art. 7.° Competirá aos órgãos adminístratívos da R.F.F.S.A. ou de
suas subsidiárias na forma da respectiva regulamentação interna, conceder licenças para tratamento
de
saúde do servidor, para tratamento
de saúde de pessoa de SUa ramína,
para gestante, Para o trato de ínterêsses particulares e por acidente no
trabalho, bem como o elog-i o do pessoal referido no art. 1,0 e seus parágrafos, cedido à R.F.F.S.A.
§ 1.0 O poder disciplinar sôbre o
pessoal referido no art. 1.0 e seus parágrafos, que continuar a prestar serviços à R F.F.S.A., na qualidade
de pessoal cedido pela União, será
exercido pelos superiores híerárquioos a que estiverem subordinados. de
acôrdo com a estrutura administrativa da R.F.F.S.A. ou de suas subsidiárias e respectiva regulamentação
interna observados os preceitos da
legislação própria da situação jurídíoa de cada um.
§ 2.0 A R. F. F. S. 'A. manterá
a fé de oficio do pessoal referido no
art. 1. o e seus parágrafos que continuar a lhe prestar serviços na qualldade de pessoal cedido pela União.
§ 3. 0 A R. F. F. S. A. manterá,
outrossim, até determinação em contrário, a fé de ofício do pessoal referido no art , 1. ° e seus parágrafos,
restítutdo como excedente, na forma
do § 4. o do art, 15 da Lei número
3.115, de 16 de março de 1957, desde que continue a pertencer aos quadros e tabelas de que trata este decreto.
Art. 8. o Caberá ao Diretor do Departamento d,e Administração do Mi-

nistério da Viação e Obras Públicas
[propor, de acôrdc com a legislação
vigente, a lotação, em outros órgãos
ou entddades subordinados ao Ministério da Viação e Obras públicas,
do pessoal referido fio art. 1. o e seus
parágrafos que Iõr declarado pela
R. F. P. S. A. corno 'excedente das
necessidades dos serviços ferrovígrios,
na forma das listas perfódícamente
apresentadas.
§ 1. o Quando "êste pessoal não puder ser aproveitado em órgãos ou entidades subordinados ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, êste proporá ao Presidente da República,
através do Departamento Admmistrativo do Serviço Público, o seu aproveitamento em órgãos ou entidades
subordinados a outros Ministérios.
li 2. o O Pessoal de que trata êste
artigo permanecerá em exercício na
R. F. F. S. A. até que seja decidido da SUa lotação ou aproveítaanento,
quando será encaminhado diretamente às repartições ou entidades em
que passará a servir.
§ 3. o Os vencimentos, salários, gratificações e quaisquer outras vantagens a que tiver direto o pessoal referido no artigo 1. ° e seus parágrafos,
que _deixar de prestar serviços à R.
F. F. S. A., serão pagos pelos órgãos
ou entidades para os quais fôr transferido ou removido. Quando êstes
órgãos ou entidades não dispusHem
de verbas orçamentárias suficientes
e não puderem realizar o pagamento
nos têrmos do artigo 48, parágrafo
único. do Código de Contabilidade
Pública, a R. F. F. S. A. poderá
continuar a realizar o pagamento durante o exercício em que ocorrer a
transferência _ou remoção, . contabilizando em separado as importâncias
pagas, de forma discriminada.
§ 4. o Os órgãos ou entidades para
os quais houver sido transferido ou
removido pessoal que continuar a ser
pago pela R. F. F. S. A. deverão
providenciar:
a)
a inclusão, na proposta orçamentiria para o exercício seguinte,
das verbas necessárias aO pagamento
do pessoal transferido ou removido;
b) o pedido de abertura de crédito
suplementar ou especial para reembôlso da R. F. F. S. A. pelos pagamentos por esta realizados, depois
que o referido pessoal deixar de efetivamente lhe prestar serviços,
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Art. 9. o As comissões previstas no
parágrafo único do art. 3. 0 do Decreto n.» 42.38'0, de 30 de setembro
de 1957, serão integrados:
a)
no caso de estradas Isoladas,
pelo superintendente da estrada,
chefe ou dirigente do órgâo de pessoal e o chefe do Departam en to de
Transporte ;

°

b) no caso de rêdes regionais, pelos
três diretores.
Parágrafo único: Quando algum
Superintendente, Diretor ou dirigente de órgão da estrada, referidos nas
alíneas dêste artigo, não tõr servidor
público, civil 'ou militar, será substituído, nas referrdae comissões, par
serwídor de SUa indicação, designadO
pelo Ministro da Viação e Obras Pú. blicaa.

Art. 10. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas, que proporá ao presidente da República as providências
que escaparem à SUa alçada.
Art. 11. O presente decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em
co-ntrário.
Rio de Janeiro, el111 25 de janeiro
de 1958; :37. ° da Independência e
70. ° da República.
JUSCELINO KUB!TSCHEK

Lucia Meira.

DECRETO N.o 43.103
DE 28 DE JANEIRO DE 1958
Transforma o 3.° RA 75 MON em RO
105 Motorizado.

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere. o
Artigo 87, inciso I, lia Constituição
e de aeôrdo com o Artigo 19, da Lei
n.? 2.581, de 25 de agôsto de 1956,
decreta:
Art. 1.0 Fica transformado em 5.0
Regimento de abuses 105mm, o atual
3-" Regimento de Artilha.ria 75 Montado, com sede em Curitiba.
Parágrafo único. O Mímstér!o da
Guerra tomará as medidas necessárias à efetivacão dêste ato.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor a partir de 1 de janeiro de 1958,

revogadas as disposições em contrá..
rio.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958. - 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Henrique Lott

DECRETO N.O 43.104
DE 28
JANEIRO DE 1958

DE

Abre, pelo Ministério ela Viação e
Obras Públicas. o credito especial
de Org 100.000,00, para. o fim que
menciona.

o Presidente da República, usando da autorização contida no artigo
2.° da Lei n.v 3.088, de 29 de dezembro de 1956, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal de
Contas, em cumprimento ao determinado no artigo 93 do Regulamento
Geral de contabilidade pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Mínistério da Viação e Obras Publicas, o crédito especial de Crê 100,000,00 (cem
mil cruzeiros), como auxilio à realização do I Congresso de Mecânica
do Solo, na
cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
. Art. 2.° 1!:ste Decreto entr-ará em
vigor na data de sua publicação, rei
vogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de. Janeiro de
1958; 137.° da Independência 'e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JOsé Maria Alkmin
Lúcio Meira

DECRETO N.° 43.105
DE'28 DE JANEIRO DE 1958
Abre, ao Pvâer Judiciârio - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral dó Estado do. Espírito Santo,
o crédito especial de Cr$ •......
175.QOO.00 para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da autorização contida na Lei' TI.o
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DECRETO N.o 43.107 28 DE JANEIRO DE 1958

.3.266, de 25 de setembro de 1957. e

tendo

ouvido o Tribunal de Contas,

nos têrmos do artigo 93 do Regul-a-

-mento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 1.0, Fica aberto, .ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do -Espírito Santo ':;"'7. o crédito especial de Cr$ 175.000,00 (cento e se-

tenta -e _cinco mil cruzeiros), destinado a atender ao pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço aos servidores da Secretaria daquele Tribunal, no exercício de 1956.

Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de [aneíro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles
José Maria Alkmim

DECRETO N,o 43.106 - DE 28
DE JANEIRO DE 1958
Aprova a reforma dos estatutos eocuiis do Banco da Prefeitura do Distrito Federral S. A,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v 1, da Constituição, e oe
acõrdo COm o Decreto n. o 14.728, de
16 de' março. de 1921, decreta:
Art. 1. ° Fica aprovada a reforma
dos estatutos sociais do Banco da Prefeitura do Distrito -Federal S. A. com
sede nesta Capital, conforme delibe_
ração da assembléia geral extraordinária, de 3 de setembro de 1956.
Art. 2.° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
1958; 137.° da Independência e
'/0,0 da República.

de

JuSCELINO

KUBITSCHEK.

JoSé Maria Alkmim

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio' da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, no Municipio da
Concórdia, Estado de Santa Cate-

ruu».

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
art.
87, n.c 1, da Constituição, e de acôr-'
do com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patramôrrío da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Concórdia, no Estado de Santa Catarina,
quer fazer à União Federal. de um
terreno com a área de 768 m2 (setecentos e sessenta e oito metros quadrados), situado na Rua Adolfo Konder, naquela cidade. tudo de acordo
com a planta e -demais elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
o número 291.933, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o
terreno à
construção de 'um
prédio para a
Agência Postal-Telegráfica íocal.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137,° da Independência e 70. 0
da República.

°

JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
Lúcio Meira

DECRETO N." 43.10S
DE 28 DE JANEIRO DE ·1958

Autoriza estrangeira a adquirir, em
transterêncui de oitorcmento, a tração ideal do domínio útil do terreno de mormna . que menciona, no
Distrito Federal.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de
setembro de 19406, decreta:
Artigo único Fica .Suría Aruachan,
de nacionalidade' sírta, autorizada a
adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal de 160-4.720 do
domínio útil do terreno de marinha
situado .na Rua Benedito Otôní, n.c
89, esquina da Rua Santos Lima n.c
5, no Distrito Federal, conforme pro-
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cesso protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.v 238.002, de 1957.
Rio de Jarieiro,28 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
José Maria Alkmim

DECRETO N.O 43.109 _ DE 28 DE
JANEIRO DE 1958
Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de ...•..
c-s 13.00,ú.úOO,00 para atender às
despesas decorrentes da visita ao
Brasil do Presidente da Re,pública

Pertautuésa.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.218, de 19 de julho de 1957, e
tendo ouvido
Tribunal de contas
nos vtêrmos do artigo 93 do Regula8
menta Geral de contabilidade pública,
decreta:
Art. 1. ° Fica aberto, ao Ministério
das Relações Exteriores, o crédito especial de cr$ 13.000. OOO,(}O (treze milhões de' cruzeiros) para atender às
despesas decorrentes da visita ao
Brasil do Presidente da República
português a .
Parágrafo único. O crédito especial,
de que trata êste artigo, será automàtícamente registrado pelo Tribunal
de Contas e dístrfbuído ao Tesouro
Nacional.
Art. 2.° âate decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em conarário .
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK
.Jose Carlos de Macedo Soares
José Maria Alkrnim

DECRETO N.O 43.110 - DE 28 DE
JANEIRO DE 1958
Autoriza escrançeircs a adquirirem,
em transferência de aforamento, a
fração. ideal do dominio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 'n.c 1, da constituição, e tendo
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em vista .o disposto no art: 205 do
Decreto-lei n.? '9.760, de 5 de setembro
d~ 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Mendel Toch,
nier e Beila Tuchner, ambos de nacionalidade russa, autorizados a adquirir, em transferência doe aforamento, a fração ideal de oito milésimos
(8/100'!)) do domínio útil do terreno
de marinha situado na Rua Sant'Ana;
nesta Capital, designado por lote
n.v 4 do projeto aprovado sob o
n.e 16.058 pela Prefeitura do Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda
n.e 201.216, de 1957.

Rio . de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JOsé Maria Alkmim

DECRETO N.O 43.111 _ DE 28 DE
. JANEIRO DE 1958
Autoriza estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento, a traçâo ideal do àOmínio útil do terreno
de marinha que menciona, no Distrito Federal.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei n.e 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
.
Artigo uníco. Fica Dalía. ouneo
Santos Rocha, de nacionalidade italiana, autorizada a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio
útil da fração Ideal de 0,02160 do
terreno de marinha situado na Rua
Ronald de, Carvalho n. o 21, . antigo
n. o 5, esquina da Avenida Atlântica,
no Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fa-.
zenda, sob o n.c 292.411, de 1956.
Rio de .raneiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
José Maria Alkmim
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DEORETO N.o 43.112 -

DE

28

DE

JANEIRo DE 1958

AutOriza Sobrata S. A. Indústria' e
Comércio a comprar pedras preciosas

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da constituição, e tendo
em vista o Decreto-Lei n." 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada 80brata S. A. Indústria e Comércio, estabelecida na Capital do Estado de São

Paulo. a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n.? 466, de 4

87, número I. da Constituição. e tendo
em vista o Decreto-lei n.v 466, de 4 de
junho de "1938, decreta:
. Arbígo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro José Aprigio dos San-

tos, estabelecido nesta Capital. a comprar pedras preciosas, nos têrmos do
Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente
decreto.
Rio de Janeiro; em 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

de junho de 1938, constituindo titulo

José Maria Allcmim;

desta autortzaçâo uma via autêntica

do

p~nte

decreto.

Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da

DECRETO N.

José Maria Allcmim.
DE

28

DE

JANEIRo DE 1958

Autoriza José Raimundo da Paixão' a
cOJnprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n." 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Artigo único . .Fica autorizado José
Raimundo da Paixão, brasileiro, residente na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decrelei n.v 466, de 4 de junho de 1938,
constttútndc título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 28 de Ianeíro de
1958; 137." da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria

DEORETO

eüemsm,

N.O 43.114 DE
JANEIRo DE 1958

28

43.115 -

DE

28

DE

1958

Autoriza J. Bandeira & Cia. Ltda. a
comprar pedras preciosas.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DEORETO N.? 43.113 -

G

JANEIRO DE

República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Oçnstdtuição, e tendo em viste o Decreto-lei n. ° 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a nrma J. Bandeira & Cía . Ltda., estabelecida em salvador, Capital do Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nú,
mero 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do presente decre-

to.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137. G da Independência e 70. o
"da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria Alkmim

DECRETO

N.

° 43.116

SANEmo DE

DE

28

DE

1958

Extingue Coletoria Feaerat
DE

Autoriza José Aprigio dos Santos, a
comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usendq
da atribuição que lhe confere o artigõ

O Presiâente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, Item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 72 da Lei n.e 1.2&3,
de 27 de dezembro de 1950, decreta:
Art. Lo Fica extinta, deacôrdo
com o art. 70 da Leí n.v 1.293, de
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27 de dezembro de 19~{}, a 3, a Coletoria Federal em Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2. ° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137. o da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JOSé Maria Alkmim

DECRETO N." 43.117 JANEIRO

DE

DE

28 DE

1958

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada à passagem
da linha de transmissão de 132 íc V
da Companhia Huiroeletrica do Rio
Pardo, entre a Usina de Limoeiro
e a cidade de São JOâ o da Boa Vista, no Estado de São Paulo,
O Presidente' da República usando
da atrtbuíção que lhe conf.eré o ai-tigo 87. inciso 1, da Oonstttuíçâo e tendo em vista o 'disposto no Decretolei n.» 3.365, de 21 de junho de 1941,
e o requerido pela in teressada, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão de
energia elétrica de 132 kV da Oompanhia Hidroelétríca do Rio Pardo com
30 metros de largura, entre a Usma
de Limoeiro e a cidade de. Sã'Ú João
da Boa Vista, nos mumcípíos de São
José do Rio Pardo, Casa Branca, Vargem Grande e SáD João da Boa Vista,
no Estado de São Paulo.

Art 2." A faixa de terra descrita
no artigo anterior compreende as áreas
constantes das plantas aprovadas pelo
Ministério da Agricultura no Processo D. Ag. n.» 574-57, 'de propriedade
atribuída às pessoas a seguir relacionadas:

3 - Area de 8.3'40m2 torto mil, trezentos e quarenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a Pacifico
Costa Lima.
4 Area de 16.200m2 (dezesseis
mil e duzentos metros quadrados>, de
propriedade atribuída ao Dr . Lícínío
Suarea.
5 - Area de
360m2 (nove mil,
jrezentos e sessenta metros quadrados), de propriedade atribuída à Companhia Fôrça e Luz de Mococa .
6 - Area de 2. 850m2 I dois mil oitocentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Míguel Ferreira.
7 - Al'OO" de 4.260m2 (quatro mil,
duzentos e sessenta metros quadradosr , de propriedade atribuída a Francisco Muladeíro .
8 - Area de 4.950m2 (quatro mil,
novecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
Luiz Zanetti.
9 - Area de 17.790m2 (dezessete
mil, setecentos e noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a
Olívio Baldassin.
.
10 - Area de 3.810m2 (três mil, oitooentos e dez metros quadrados) , de
propriedade atribuída a Paulo Ferreira.
11 - Area de 47. 790m2 (quarenta e
sete mil, setecentos e noventa metros
quadrados). de propriedade atribuida a Francisco Muladelro .
12 _ Area de 45.120m2 (quarenta
e cinco mil, cento e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a
Aurâno Vilela.
13 _ Area de 6.810m2 (seis mil, oitocentos e dez metros quadrados). de
propriedade atribuída a Francisco A.
dos Santos.
14 - Area de 1l.04Gm2 (onz-e mil e
quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Antônio c-oraê

cine.

,

1 - Area de 690m2 (seiscentos e
noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Fazenda Santo
Antônio.
2 - Area de 7. 500m2 (sete mil e quinhentos metros quadrados), de propriedade atribuída ao Dr . Lícínio Sua-

15 - Area de 11.G40m2 (Dure mil e
quar-enta metros quadrados), de pr o priedad-e atribuída a Adolfo B-ernadelli.
16 - área de 4.44Üm2 (quatro mil,
quatrocentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atrrbutda a
Angelo Bernadellí .
17 -r- Area de. 5.5-2(}m2(cinco mü,
quinhentos e vinte metros quadrados).
de propriedade atribuída a Emilíà
Peres Rodrigues,
18 - Area de 19. 200m2 (dezenove
mil e duzentos metros quadrados), de
propriedade atribuída a Leonel Ma-

rez.

seto.

Município de São José do Rio Pardo
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19 - Area de 27. OOüm2 (vinte e sete
mil metros quadrados), de propriedade atribuída a Arturo MiJaD.
20 _ Area de 8.820m2 {oito mil, oi-

tocentos e vinte metros quadrados>,
de propriedade atribuída a João Gam-

oaroto.

21 _ Area de 23.190m2 (vinte e três

mil, cento e noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Alfeu

Rodrigues do Patrocínio.
22 -

Area de

26. 220m2

(vinte e

s€is mil, duzentos e vinte metros quadrados), de propriedade atribuída a
João Gorfní .
23 - Aroo de lL250m2 (onze mil,

duzentos e cínquenta metros' quadrados) _ de propriedade atribuída a Lauro
Vilela.
24 - área de 82.980m2 (oitenta e

dois mil, novecentos e oitenta metros
quadrados), de propriedade atribuída
.a Irmãos Oagnoní .
25 - Area de 15.960m2 (quinze mil,
novecentos e sessenta metros quadrados). de propriedade atribuída ao Dr .
Edgar O. Westin.
26 - Area de 19.980m2 (dezenove
mil, novecentos e oitenta metros quadradosj de propriedade atribuída ao
Dr. Aristides Pinheiro.
27 . . :. . Area de 21.150m2 (vinte e um
mil, cento e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Jácomo Del1a 'I'ôrre.
28 ---.:. Area de 56.J40m2 (cinqüenta
e seis mil, trezentos e quarenta metros
quadrados), de propriedade atribuída
ao Dr. Aristides Pinheiro.
Município de Casa Branca

29 - Area de 51.660m2 (cinqüenta
e um mil, seiscentos e sessenta metros quadrados). de propriedade atribuída a Francisco Exner.
30 - Area -de 74.700m2 (setenta e
quatro mil e setecentos metros quadrados), de propriedade atribuída ao
Dr. Labíeno Costa Machado.
31 - Area de 6. 300m2 (seis mil e
trezentos metros quadrados). de propriedade atribuída a Antônio valtarelli.
32 - Area de 7.680m2 (sete mü.
seiscentos e oitenta metros' quadrados) , de propriedade atribuída ao Dr.
Labieno Costa Machado.
33 - Area de 23. 160m2 (vinte e
três mil, cento e sessenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
Francisco Exner.
34 - Area de 11.160Tn2 (onze mil,
cento e .sessenta metros quadrados) >

de propriedade atribuída a Renato
Ribeiro da Silva e Irmãos.
35 - Area de 16. 380m2 (dezesseis
mil, trezentos e oitenta metros quadrados), de propriedade atribuldaa
Nicolino Gumíeíro.
36 - - Area de 2.910m2 (dois mü,
novecentos e dez metros quadrados) ,
de propriedade atribuída a Antônio
MalagatL
37 - Area de 6.090m2 (seis mil e
noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Riciert Mer-ll .
38 .,-----. Area de 10.890m2 (dez mil, ,)í~
tocentos e noventa metres quadrados),
de propriedade atribuída a Pedro
Gaiardo & Irmãos.
39 - Area de 7. 59{) m.2 (sete mil,
quinhentos e noventa metros quadrados); de propriedade atribuída a
EmDi.o Gaiardo.

40 - Area de 5.730 mg <cinco mil,
setecentos e trinta metros quadrados)
de
propriedade atribuída a Roque
Tornas de Andrade.
41 - Area de lO.MO ma (dez mil,
quinhentos e sessenta metros quadradros) , de propriedade
atribuídaa
Antônio Camargo.
42 - Area de 10.620 m2 dez mil,
seiscentos e vinte metros quadrados),
de
propriedade atribuída a Miguel
José Andrade.
43 - érea de 20.340 mz <vinte mil,
trezentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Oscar .Iunquelro.
44 _ Area de 9.420 mz (nove mil,
quatrocentos e vinte metros quadradas), de prcpríedade atribuída a Antânio dal Bon.
45- - Area de 9.720 r:ri2 (nove mil,
setecentos e vinte metros quadrados),
de
propriedade atribuída a Ernesto
zcntc .
Município de vargeni Grande

4'Ô - Area de 15.690 m2 (quinze
m1i, seiscentos e noventa metros quadrados), de propriedade atribuída à
Romualdo Dontal
47 _ Ares de- 15.~mo ma «iutnze
'mil, novecentos e noventa metros
quadrados). de propríedade atribuída
a Amélio Míssoura & Irmãos.
48 - Area de 28.080 m2 cvínte e
oito mf e oitenta metr-os quadrados),
de propriedade atribuída a Viúva Ernesta LOcat.elli & Filhos
49 - Area de IO.2QO ma (dez mil
e duzentos metros quadrados). de
propriedade atrfbuíde ti Irmãos Maurício de Souza.

Aros

DO PODER EXECUTIVO

50 ~ Area de 5.310 m2 (cinco mil,
quadrados) •
de propriedade atribuída a Marceltna
Maurício de SOUZb
51 - Area de 2.460 ma (dois mil,
ouatrocentcs e sessenta metros quadrados). de propriedade atribuída a
Ai.tônío Baldacns.
52 - Area de 3.600 m2 <três mil
e seiscentos metros quadrados), de
pr cpriedada atl'ibuída. a Benedito
Quirino de Souza.
53 - Area de 25.35f! m2 rvlnte e
cinco mil, trezentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída
a Antônio Baldacín .
54 - Área de 34.050 m2 <trinta e
quatro mil e cinqüenta metros quadrados). de propriedade atribuída a
Elisabeth Rehôer ,
5;5 - Area de 22. 50U mâ (vinte e
dois mil e quinhentos metros quadrados), de proprtedadc atribuída a Júlio Nemi
56 - Area de 4.800 m2 (quatro mil e
oitocentos metros quadrad-Os), depropriedade atribuída a João peua
Liber-a.
57 - Area de 16.500 m2 (dezesseis
mil e quinhentos metros quadrados).
de propriedade atribuída a. Francisco
Mazzcní ,
58 -- Area de 2.700 m2 (dois mil
e setecentos -metros quadrados). de
propriedade atribuída a João plácido
Câmara.
59 -- Area de !l.100 m2 (onze mil
e cem metros quadrados), de propriedade atribuída a João Major.
60 _ Area de 6.510 m2 (seis mll,
quinhentos e dez metros quadradcs) ,
de propri-edade atribuída a Gabriel
Antônio do Prado.
61 - Area de 13. 5'JO -nâ (treze mil
e quinhentos metros Quadrados). de
propriedade atribuída a Antônio Palácios.
62 - Areade 9.150 m2 (nove mli
cento e cinqüenta metros quadrados),
de prCIDrii<!dade atribuída a João PJl._

tre.entos e dez metros

láoíos.

63 - Area de 6.000 mz <seis mil
metros
quadrados}, de propriedade
atribuída a João Roquetto.
64 - .érea de 18.000 mâ (dezoito
mil metros quadrados), de proprie..
dada atribuída a João Roquetto.
65 - Area de 5.250 .mz (cinco mil,
duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Joa.quim Arreá.
66 _ Area de 28.950 m2 (vinte' e
oito mil novecentos e cinqüenta me-
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trcs quadrados), de propriedade atrlbuída a Antônio Dctta
Município de São João da Boa Vista
67 - Area de 8.700. m2 toíto mil
e setecentos metros quadrados) ,de
proprfedade atribuída
a. Joaquim
Moles,
68 - Area de 11.85(J m2 (onze míl,
oitocentos e cínqüento metros quadrados) , de propriedade atribuída a
Aurélio Palméríco .
69 - Area de 5,460 mz (cinco míl,
quatrocentas e sessenta metros QUadrados). de propriedade atribuída a
a Antônio Dotta..
70 - Area de 3.450 mz (três mn,
cuatrocentos e
cinqüenta metros
quadrados) , de
propriedade atribuída a Joaquim Ruy.
'11 - Area de 7,050 m2 (sete mil
e cinqüenta metros quadrados), de
propriedade atribuída a Joaquim Teodoro Mafra.
72 - Area de 13. 0-5«} m2 (treze mil
e cinqüenta metros quadrad-Os), de
prcprtedade atribuída a João Ro-

quetto ,

73 - Area de 24.900m2 (vinte e
quatro mil, novecentos metros quadrados), de propriedade atribuída a
Antônio Gomes Abarca.
74 - Area de 3. 240m2 (três mil
duzentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Luiz

Bernardes.

75 -- Area de 3.750 m2 (três mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
José Dommgues ,
76 - Area de 13.290 ma (treze mil,
duzentos e noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Miguel Martins.
77 -- Area de 19,050 m2 (dezenove
mil e cinqüenta metros, quadrados),
de propriedade atribuída a Joana Bertoluccí .
78 - Area de 19.20;) m2 (dezenove
mil e duzentos metros quadrados) ,de
propriedade atribuída a José Gregório.
79 - Area de 13.200 ma (treze mil
e duzentos metros quadradosj , de
propriedade atribuída a José Paulino.
80 - Area de 24.900 m2 (vinte e
quatro mil e novecentos metros quadrados), de propriedade atribuída a
-Ioâo Duarte.
81 - Area de 8.100 m2 (oito mil e
cem metros quadrados), de propriedade atribuída a. José Nale .
82 - Area de 4.95()m2 (Quatro mil,
novecentos e cinqüenta metros qua-
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dradosr , de propriedade atribuída a
Pedro Zan.
83 - Area de 10.950 m2 <dez mil

novecentos e cinqüenta. metros quadrados), de propriedade atribuída a

Julho Justmo da Rosa.
84 - Area de 6.750 mz (seis mil,
setecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a
J cão Gabríoho .
85 - Area de 2 A(}(} m2 <dois mil e

quatrocentos metros quadrados)

de

propriedade atribuída a João Palácios.
86 _- Area de 21. 300 m2 (vinte e

um mil e trezentos metros quadrados), de propriedade atribuída a Gú-

lia Gomes Martins.
~7 Area de 3.15() mã (três mil.
cento e cinqüenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a .Ioâo Pal-

míerí .
88 -

Area de 7.20'0 m2 (sete mil

e duzentos metros quadrados), de pro-

priedade atribuída a Virgílio palmíerí .
89 - Area de 29. WO m2 (vinte e
nove mil e cem metros quadrados),
de propriedade atribuída a João Cavalheiro.
90 - Area de 15,000 m2 (quinze
mil metros quadrados), de propriedade atribuída a Adolfo Pascuíno .

91 - Area de 19.500 m2 (dezenove
mil e quinhentos metros quadrados),
de propriedade atribuída a João Cavalheiro.
92 ~ Area de 5. 7{}0 m2 (cinco mil
e setecentos metros quadrados), de
propriedade atribuída a Francisco
Belchior,
93 - Area de 10.950 m2 (dez mil
novecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída e.
Oarmelo Alma.
94 - Area de 33.000 m2 (trinta e
três mil metros quadrados), de propriedade atribuída a José Zamparo
e Irmãos.
~5 Area de 14.25ü m2 (quatorze
rmf duzentos e cinqüenta -netros quadrados), de propriedade atribuída a
João Ribeiro de Andrade.
~6 Area de 15. '780 mâ (quinze
mil setecentos e oitenta metros quadradas), de propriedade atribuída a
Sopíl S.A ..
97 - Area de 5.58G

ma (cinco mtl,
quinhentos e oitenta metros quadrados). de propriedade atribuída a Laura otero.

98 - Area de 16.800 m2 (dezesseis
mil e oitocentos metros quadrados),
de propriedade atribuída a João Cardoso.
Art. 3.° A Companhia HidrO€létrice. do Rio Pardo fica autorizada a
promover a desapropriação do domínio pleno das glebas onde tal ee fizer necessário para a passagem da
linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 4.° Quando não rôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
necessária em favor da Companhia
e para o fim indicado, a qual compreende 'o direito atrfbuíd., à emprêsa
concessíonána de praticar todos os
atos de construção, manutenção e
conservação da mencionada linha de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas' ou telefônicas auxiliares, bem oomo suas possíveis alterações e reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área de
servidão a través do prédio serviente
desde que não haja outra via prattcável ,
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terras atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
de praticar, dentro das mesmas. quais-o
quer atos que embaracem ou lhe causem dano,' Incluídos entre êles OS de
erguer construções ou de fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Companhia Hidroelétríca do
Rio Pardo fica autorizada a promover, DO caso de embaraço oposto pelos
proprtetártos ao exercício da servidão, as medidas judiciais neoeseát-ías
ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive. do processo de desapropriação, nos têrmos do art. 40
do Decreto-lei n,» 3.365, de 21 .de junho de 1941.
Art. 5.° Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei n.o 3.365 de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956. a promoção da servidão ou da desapropriação das áreas de terra constantes
dêste decreto, é d-eclarada de caráter
urgente.
Art. 6.° O presente 'decreto entra

em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mâri9 taeneçnettã:

x,c 43.118 - DE 28 DE
ANEmO DE 1958

DECRETO
J

Outorga à Prefeitura Municipal de
SanM RIta de Jacutinga oonoeseão
para o aproveitamento de energia
hidráulica da cachoeira d.o Areal,
existente no curso dágua denominado Bananal, distrito de sosuo Rita
de Jacuiinça, município do mesmo
nome, Estado de Minas Gerais.

o PTesidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o arugo 87, ínc'so I, da Oonstituíção, de
acôrdo com o art. 150 do Código de
A:;uas (Decreto n.o 24.643. de io de
julho de 1934), decreta:

Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura Municipal de Santa Rita de' Jacutínga concessão para o aproveitamenta de energia hídráultca da cachoeira do Areal, existente no curse
dágua denominado Bananal, distrito
de Santa Rita de .Iacutínga, mun.otpio do mesmo nome, Estado de MInas Gerais, respeitados os direitos de:
terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga de
derrvação e a potência.
§ 2.° O aproveitamento destina.
se ao suprimento em alta tensão a03
concessionários na zona ele influência
do aproveitamento.
Art. 2.° A presente concessão
fica sujeita às disposições do Decreto
n.c 41.019, de 2ti de fevereiro de 1957,
que regulamenta Os serviços de energia elétrica.
Art. 3. 0 Oaducará o presente titulo, môependentemente de ato declaratórto, se a conceestonaria não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação d-o Ministr-o da Agricultura, em três tiS]
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêate
decreto, o projeto de aproveitamento

Hl7

hidrelétrico, observadas. as normas
técnicas. relativas às instalações estabelecidas em leis e regulamentos.
II _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo' de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agricultura.
•
III - Requerer à Divisão de Aguas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
de reg'stro do referido contrato no
Tribunal de Contas. dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrfcultura, executandoas de acôrdo COm Os projetos aprovados e com as modtficecôes que forem
autor'zadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos .-ereridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura,

Art. 4.0 As tarifas de fornecimento de energia elétrica serã-o fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 5. 0 Findo o prazo da concessã-o, todos os bens e instalações
que, no momento, existirem em iunção exclusiva e permanente (la produção, transmissão e dístrtbução de
energia elétrica. referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao
Govêrno do Estado de Minas Gerais.
§ ·1.° A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada. med'ante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado de Minas Gerais não se opõe
à utiliza-ção dos bens objeto da reversão. .
.
§ 2.° A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior até se's (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessãO,entenclendo-se,
se o não fizer, que nâc pretende e. renovação.
Art. 6.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
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Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de- Janeiro, 28 de janeiro de
195-8; 137.0 da Independência e '(O.'" da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECREI'O NP 43.119 JANEIRO

DE

28

DE

DE 1958

Art. 3.° A concessionária fica sujei-

ta às demais normas do Decreto nú-

mero 41.019, de 28 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de

eletricidade.
Art. 4.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Al't. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doe Janeiro, 28 _de janeiro de
1958; 137.° da Independência. e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Autoriza a Companhia ,PTada de Eletricidade a ampliar a usina Diesel-elétrica Santana na sede do
MunicíPio de Ponta' Grossa no
)
Estado do Paraná.

o

Presidente da República usando

da e.trib~iç~o que lhe confer~ o artigo 87] inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n.v 2.059,
de 5- de março 'de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n.? ,1.394, a medida,foi julgada con-

vemente pelo Conselho Naciona! de
Águas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Prada de ", Eletricidade a
ampliar suas Instalações mediante a

montagem de um grupo Diesel-elétrico na usina. Santana em 'Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
§ 1.0 As características técnicas do
grupo serão fixadas, oportunamente
pelo.~Ministério da Agricultura, po;
ccasiao da aprovação dos projetos.
§ 2.° A ampliação destina-se ao
refôrço do fornecimento de energia
elétrica aos municípios servidos pela
referida concessionária.
ArL 2·° Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório,
se a concessionária
não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto, as estudos, projetos e orçamento da ampliação autorizada.
II - Iniciar e' concluir as obras
nos prazos fixados pelo Ministério
da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados poÍ' ato do Ministro da
Agricultura.

Mário Meneghetti

DECRETO N.'1 43.120 -

DE 28 DE

JANEIRO DE 1958.

Declara de utilidade pública a touca
de terra destinada à passagem da
linha de transmissão da Companh ia
Hidro Elétrica do São Francisco, de
13.8kV, a operar. [uiuremetite em
66 kV, de Pesqueira a Arccnierâe, no
Estado de Pernambuco.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo 87, inciso I, da 'Constituição, etendo em vista do disposto no art. 151,
letras b e c, do Código de Aguas e no
Decreto-lei 'n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, bem como o requerido pela
Companhia Htdro Elétrica do São
Francisco, decreta:
Art. 1. 0 E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra 'destinada à
passagem. aérea ou subterrânea, da linha de transmissão de energia elétrica de 13.8 kV a operar futuramente
em 66 kV. da Companhia Hidl"o Elé"'"
trica do São Francisco, com 50 metros
de largura, de Pesqueira, no km o, a
Areoverde. no km 37, no Estado de
Pernambuco.
Art. 2. 0 A faixa de terra descrita no artigo anterior compreende as
áreas constantes da planta aprovada
pelo Ministério da Agricultura. no
Processo D, Ag. n,» 3.384-57 situadas
no Estado de Pernambuco de propriedade atribuída às pessoas abaixo relacionadas na ordem em que se encontram ao longo do traçado da linha.
Município

Se

Pesquetra

1 - Area de 18.750 (dezoito mil setecentos e cinqüenta) m2 dos Herdeiros de Raymundo : Pedroso de
Araújo;
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2 - Area de 9.500 (nove mil e quinhentos) m2 de Raymundo 'I'eixeira
de Lima;
3 - Area de 6.750 (seis mil cctc'centos é cinqüenta) m2 de Guílhermino .jjves de Luna;'
4 - Area de 68.910 (sessenta e oito
mil novecentos e dez) m2 de Maria
José Bezerra Cavalcanti;
5 - Area de 121.000 (cento e vinte
e um mil) m2 de Praxedes Didier;
6 - Area de 17.000 (dezessete mil)
m2 do Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas;
7 - Area de 12.150 (doze mil, cento
e cinqüenta) mz de Nelson de Avelar
Alchorne;
8 - Area de 25.850 (vinte e cinco
mil; oitocentos e cinqüenta) m2 de
Mário de Avelar Alchorne e outros;
9 -- Area de 9.250 (nove mil duzentQS e .oinqüenta) m2 do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;
10 - Area de 66.890 (sessenta e seis
mil. oitocentos e noventa) m2 de Clovis Cavalcanti de Freitas:
11 - Area de 27.025 (vinte e sete
mil e vinte e cinco) m2 de Moacir
Freitas de Brito;
12 - Area de 10.300 (dez mil e trezentos) m2 do Departamento Naclonal de Obras Contra as Sêcas;
13 - Area de 1. 960 (um mil, novecentos e sessenta) m2 de Milton do
Rêgc Barros Didier;
14 - Area de 1.700 (um mil e setecentos) mz do Departamento Nacional de Obras Contra as Sécas;
15) - Area de 86.425 (Oitenta e
seis mil, quatrocentos e vinte e cinco)
m2 de Milton do Rêgo Barros Didier;
16 - Area de 98.000 (noventa e oito mil) m2 de Nelson de Avelar AI-

chorne:

17 -' Area de 4.000 (quatro mnj ma

de Milton do R€go Barros

Dídíer ;

18 - Area de 106.500 (cento e seis
mil e quinhentos) m2 de Moacir Freítas de Brito;
19 ....:.. Area de, 66.000 (sessenta e seis
mil) m2 de Sérgio de Brito Oa valcanti;
20 - Area de' 148.700 (cento e querenta e oito mil e setecentos) ma de
Moacir de Freitas dp. Brtto.
21 - Area de 7.750 (sete mil, setecentos e cinqüenta) mã dos Herdeiros de Manoel Tenório da Rocha:
22 e 23 - Area de 24.250 (vinte e
quatro mil, duzentos e cinqüenta) m2
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de José Bezerra Zeca e Manoel Francisco Bezerra, .reapectívamente:
24 - Area de 17.250 (dezessete ma,
duzentos e cinqüenta) m2 de Guilherme Osório dos Santos;
25 - Area de 26.250 (vinte e se18
mil, duzentos e cinqüenta) m2
dos
Herdeiros 'de .Ioaqtnm de Síquená
Cavalcanti;
26 - Area de 5.25{) (cinco mil. duzentos e Cinqüenta) m2 de Olcdoaído
Napoleão Cavalcanti:
27 - Area de 5.250 (cinco mil, duzentos e cinqüenta) m2 de Euclides
Maciel Cavalcanti;
28 - Area de 19.250 (dezenove mil,
duzentos e cinqüenta)
m2 de José
Pedro de Andrade;
29 - Area de 1.75D (mil setecentos
p
cinqüenta) m2 dos Herdeiros' de
Manoela Maria da Conceição;
~O ~ Area de 6.500 (seis mil e qUInhentos) m2 de Miguel Bezerra da.
Silva;
31 - Area de 5.250 (cinco mil. duzentos e cinqüenta) m2 de .rose Alves
de gspindola;
32 - Area de 9.000 (nove mil) ma
de Miguel Bezerra da Silva;
33 - Area de 9.250 (nove mil, duzentos e. Cinqüenta) m2 dos Herdeiros
de Antônio -Alves;
34 ~ Area de 8.000'Coito mil)I11:l
de Cândido pereira da Silva;
35 ~ Area de 129.000 (cento e vmte e nove mil)m2 de Moacir Freitas
de Brito;
36 - Area de 23.250 (vinte e tres
mil, duzentos e cinqüenta) mâ de J0sefa Maria do Nascimento;
Município de Arcoverde
37 - Area de 19.25{) (dezenove mil,
duzentos e cinqüenta) mz de' Olavo
Izidorn da Silva; .
38 - Area de 14.750 (quatorze mil,
setecentos e cinqüenta) mã de Sebastião Ferreira da Silva;
39 - Area de 15.250 (quinze mn
duzentos e cinqüenta) m2 de Manoel
Alexandre Pereira;
40 Area de 4.750 (quatro mil
setecentos e cinqüenta) ma de João
Benvíndo dos Santos;
41' ~ Area de 5.000 (cinco mil) :n2
de João Felix dos Santos:
42 - Area de 11. 000 (onze mil) m2
dos Herdeiros de Benvindo Marques
dos Santos;
43 - Area de 8.250 corto mil. dusentes e cinqüenta) m2 de Cícero
Vieira da Silva;
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mil)

m2

de Anacleto Pereira da Silva;

45- Area de 7.500 (sete mil e quinhentos) m2 de João Lopes de Andrade;
46 - Area de 18.500 (dezoito mil e
quinhentos) m2 de Joaquim Rodrigues de Carvalho;
47 ~ Area de 27.650 (vinte e sete
mil, seiscentos e cinqüenta) m2 de
Antônio Viana;
48 - Area de 29.100 (vinte e nove
mil e cem) m2 dos Herdeiros de Tertuliano de Albuquerque Cavalcanti;
49 - Area de 3.250 (três mil, duzentos e cinqüenta) m2 de Eloi Cavalcanti de Albuquerque;
50 - Area de 11.000 (onze mil) m2
dos herdeiros de Tertuliano de Al-

buquerque Cavalcanti;
51, 52, 53, 54, 55 e 56 - Area de
19.750 (dezenove mil, setecentos e
cinqüenta) m2 de Antônio Siqueira
Leal, Juvenal Gomes, Paulino Gomes
da' Silva, Manoel Pereira da Sil-va.
José de Brito Cavalcanti e Antônio
Gomes da Silva Neto, respectivamente;
57 - Area de 6.500 (seis mil e
quinhentos) m2 de Olívia Ferreira
da Silva;
58 - Area de 98.750 (noventa e
oito mil. setecentos e Cinqüenta) m2
dos Herdeiros de José Diniz Campelo
de Albuquerque;
59 - Area de 25.00{) (vinte e cinco
mil) m2 de Plínio Bezerra de Almeida;
60 - Area de 11. 500 (onz-e mil e
quinhentos) m2 de Manoel Reis dGS
Santos;
61 - Area de 42: 750 (quarenta e
dois mil.isetecentos e cinqüenta) m2
dos Herdeiros de José Bernardo Filho;
62 - Area de 13.750 (treze mil. setecentos e .cinqüenta) m2de Antônio Gomes da Silva;
63 - Ar t de 33.880 (trinta e três
mil, oitocentos e oitenta) m2 de José
Zózimo da Silva:
64 - Area de 24.000 (vinte e quatro mil) m2 de Ernesto Ferreira da
Costa;
65, 66, 67 e 68 - Area de- 23.120
(vinte e três mil, cento e vinte) m2
de Antônio Cícero de Andrade, Autônio Cordeiro dos Santos. Severino
Ramos Cordeiro e Maria Cordeiro dos
Santos,· respectivamente;
69 - Area de 5.750 (cinco mil setecentos e cinqüenta) m2 de Stélio
Ferraz Freire;

70 - Area de 15.500 (quinze mil
e quinhentos) m2 de José Nicotau
Freire;
71 Area de 5.400 (cinco mil e
quatrocentos) m2 de João Francisco
dos Santos;
72 - Area de 11. 750 (onze mil, setecentos e cinqüenta) m2 de Maria
Cordeiro Lins;
73 - Area de 116.850 (cento e dezesseis mil, oitocentos e Cinqüenta)
m2 de Milton do Rêgo Barros Didier.
Art. 3.9 A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco fica autorizada a promover a desapropriação do
r'omínio pleno das glebas onde tal
fizer necessário para a passagem
da linha de transmissão referida no

art. l.0.

Art. 4.9 Quando não fôr necessário proceder-se à desapropriação 6:0
domínio pleno, fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
necessária em favor da Companhia
e para o fim indicado, a qual compreende o díreito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, manutenção e
conservação da mencionada .linba de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações e reconstruções, sendo-lhe
assegurado ainda o acesso à área da
servidão através do prédio .servíente,
desde que não haja outra via praticável.
. § 1.9 Os proprietários .das áreas de
terras atingidas pelo ônus Iimttarâo
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da ~er
vídâo, abstendo-se, em conseqüência,
de praticar, dentro das mesmas, quaisquer atos que embaracem ou lhe causem dano. Incluídos entre êles os' de
erguer construções 'ou de fazer plantações de elevado porte.
§ 2.9 A Companhia HIdro i:1:létrica
fica autorizada a promover, no caso
de embaraço oposto pelos propríerários ao exercício da servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento. podendo utilizar-se inclusive do processo de desapropriação, nos têrmos do art. 40 do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 5." Nos têrmos do art. 15
do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei
n.v 2.786, de 21 de maio de 1956, a

ATOS
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promoção da servidão ou da desapropriação das áreas de terra constantes dêste cdecreto. é declarada de
caráter urgente.
Art. 6.° O presente decreto entra
em vigor na data de -sua publicação,
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 4. 0 Revogam-se
ções em contrário.

as

disposi-

Rio de Janeiro, 28 de janeiro oc
1958; 137.0 da Independência e 7Q.0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhettt

Rio de Janeiro, 28 de janeiro dê'
1958; 137." da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO

DECRETO N. o 43. 122
DE 28
JANEIRO DE 1958

KUBITSCHEK,

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.121
DE JANEIRO DE

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Ibtraçu: a ampliar suas instalações
termelétricas.
DE

28

1958

Transfere para a "Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A," (CEMIG>
os direitos e obriçaçôes decorrentes
da autorizaç.ão dada ao Estado' de
Minas Gerais pelo Decreto número 31.938, de 18 de âezembro tie
1952.

() Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nos termos do artigo 150 do Código de Aguas
(Decreto n." 24,643, de 1'lJ de julho de
1934),
,
Considerando que, pela Resolução
1.247, o Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica autorizou
a transjerêncía dos bens e ínstataçoos
a que se refere a autorizacâc dada
pelo Decreto n. o 31.938, de ís de aezembro de 1952, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidos à
"Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A." (cEMIG) os direitos e obrigações decorrentes da autorização dana
3,0 Estado de Minas Gerais pelo De..
ereto n.o 31. 938, de 18 de dezembro
de 1952, para estabelecer o reservatório de acumulação e regularização
chamado Reservatório de Oajuru, situado no no Pará, a montante da
usina hidrelétrica do' Gafanhoto, no
Estado de Minas .Gerare.
Art. 2.0 A presente transferência
fica SUbordinada, no oue ao caso se
apücar, às normas e pra-Zos estaberecldos pelo Decreto n.c 41.019, de 26
de fevereiro de 1957, que regulamenta
os serviços de energia elétrica.
Art, 3.0 nsto decreto entra em
vigor na data de sua publicação.

n.v

DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos térmos dos arts. 1.0 e 2. ° do
Decreto-Ieí n. o 2.059, de 5 de março
de 1940;

Considerando que pela Resolução
n. o 1. 376, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Prefeitura -Munlcípal de Ibiraçu a ampliar
suas instalações na sede do seu município. Estado do Espirito Santo, mediante a instalação de uma usina.
termelétrica ,
Art. 2.(1 Caducará o presente título, Independente de ato declaratório, se a interessada não satisfizer
as condições seguintes:
I Registrá-lo na Divisão de
Aguas, do Departamente Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da, Agricultura, dentro de trintaf3ú)
dias, a partir de SUa publicação.

TI - Apresentar à mesma Dívisâc,
no prazo de cento e vinte (120) dias, a
contar da data da pubücaçâo dêste
decreto, os pro tetos e orçamentos respectivos.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que terem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura,
Art. 3.0 uste decreto entra em vigor na data de sua 'Publicação.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1!15S; 137." da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
ATt. 3.0 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 4. o Revogam -se as disposições
.em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de
DECRETO N.? 43.123 -

DE

28

DE

d.a República.

JANEIRO DE 1958

Autoriza

a

Companhia

Siderúrgica

Belga-Mineira a construir uma lt~
nha de' transmzssão ligando sua
usina siderúrgica de Monlevade à
subestação de Itabira, da Companhia de

Eletricidade

Doce,

Estado de Minas Gerais.

no

do

Alto

Rio

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constítuiçâo, e'
nos têrmos cdo art. 5." do Decretolei n. 852, de 11 de novembro de 1938,
<)

Considerando que

pela

janeiro de

19'53; 137. o da Independência e 70. o

Resolução

n.e 1.172 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacíonaí de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a OompaSiderúrgica Belga-Mineira a
construir uma linha d-ç transmissão
entre os municípios de Rio Piracicaba
e Itabira, no Estado de Minas Gerais.
§ .1. 0 A linha de transmissão destina-se ao fornecimento de energta
elétrica à usina siderúrgica de MonIevade, pela Centrais Elétricas de Minas Gerais, através da subestação de
Itabíra, da Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce.
§ 2." Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas as características da linha de transmissão.
njua

Art. 2. o Caducará a presente autorização, independente de qualquer ato
declaratório, Se a concessionárta não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de AgUM,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste decreto, 00 estudos, projetos e orçamentos das obras.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O

43.124
1958

DE

28

DE .JANEIRO DE

Dá nova redação, ao art. 1.0 do Decretom" 38.500, de 31 de dezembro
de 1955, que autorizou a Companhia
Fôrça e Luz de Minas Gerais a
construir uma linha. de transmissão ~
e dá, outras prcanâéncuie.

o Presidente da República,· usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de-:
ereta:
Art. 1.0 O art.; Lodo Decreto
n .o 38. 5ÜO, de 31 de dezembro de 1955,
passa a ter a seguíntê redação:
"Art. 1.0 Fica autorizada a Oompanhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
. a ampliar o' seu sistema. elétrico, mediante:
I construção de uma linha ae
transmissão em tôrres de' aço, em
CIrcuito duplo, sob a tensão nominal
de 66. OCO volts e com a extensão aproximada de 5.3{)Q metros, entre a subestação de entroncamento e, a subestação n . o 3, freqüência de eu cicros
por segundo:
II _ instalação de duas subestações
de entroncamento, uma em Sabará e
outra nos arredores de Belo Horizonte, necessárias à Iigaçâode seu sistema às linhas de 66.0nO volts das "Centrais Elétricas de Minas Gerais";
lI! - mstalacão de uma subestação abaíxadora, em Belo Horizonte, de
66.000 para 13.800 volts, com a capacidade transformadora
de
15.000
kVA".
Art. 2.0 zste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.

ATOS, DO,' PqDER' .EXECUTIVO

Art , 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de

1958:' 137.° 'da Independência e :70.°' da.
República,
JUSCELINO KUBITSCHER::

Márb Meneghet,tt
N~ o 43.125
DE JANEIRO DE, 1958

DECRE"TQ

DE

28,

Autoriza a. Companhia ,de Canis, Luz
e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitfi.da, a construir. uma linha de transmissão entre as subestações do roraim Botânico e' a' futura subestação
de Carías Góis, e dá outras prp'q'i.-

üêncuis ,

o Presidente da República" usando
da atribuição que lhe. confere. .<J: artigo 87, inciso ,L da oonsütuióêó, e nos
têrmos do art;5.0 do pecret()':'leinúmero 852, de 11 de novembro', de '1.938,
combinado com o art. '1.0, dq,Decreto-Ieí n. ° 2.059, de 5 de março de

cão .Mineral, do Ministério da Agri·
cultura, ,dentl'o'~de' novénta(90) dias,
a. contar da data da publicação dêste
decreto, os 'estudos, projetos e orçamentos das o bras.
"I:t"',~ I 111diá:-las e concluí-Ias ,nO;5
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo... ' 'único. Os prazos, aos
quais se .rerere êste artdgo, poderão ser
, prorrogados' por ato 'do Ministro da
Agricultura.
Art. 3.° A presente autorização
fica sujeita às demais normas do, Decretou:. ° 4L019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrtca ,

AJ:t. 4.° O presente d·ecretoentra
em vigor na data de sua publlcaçâo.
Art. 5.° Revogam-se as díspostcões cm contrárro .
RIO de Janeiro. 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.

JUSCELINO

KUBITSCH:;<;K

Mario Meneghettt

19,10;

Considerando que, .i.pela Resolução
TI. 01. 3!}3, as medidas' roram rjutgaõas
conveníentes pelo Conselho Nacional
de Águas e El1er.gia, ~,lé~l.'ic[t, _decreta:
P.1't., 1.0 Fíca . a ,coinpánhiá. de
oarrts., Luze Fôrça d-o Rio de Janeiro,
Limitada, autorÍ'zadaa reforçarosuprnnento de energia elétrica na-zona
Sul da Cidade. do Río .de .üanetro.vme.,

diante:
U) Oonstrucão

de uma Imna ue
transmissão,
Circuito duplo, sub-terrânea, .entre a subestacâo do' .rarrrím Botânico, na rua - Visconde da
Graça, e a projetada subeataçãc. em
Carlos G618, 'no Leblorr;
b)" Mon t agem ·.cle
uma subestação
abatxadoi-a . de
132.000/13. 2C:O-6'.6üO
volts em Carlos' de Góis" 'no Leblon,
com a- potência inicial .de 42.000' kVA
e final de 125.000kVA,
Parágrafo -úníco. Por ocasião .da
aprcvaçào dos projetos, serão fixadas
p'éloMinistro .daA,gricultura as demais características técnicas .das',.mstalações ora uutonáadas.
'
Art. 2.° _Caducar~ a ;prese~te.au~
torlaação, .independente de "qualquer
ato declaratórro, se a -ccnceseíoriáría
não cumprir as seguintes condições:
I -'Api'es,entar âDdvlsâo d-e Águas,
do Denartamentajcacíonat da Prouu.,

em

DECRETO N.o 43;i26··..:-··DE·28 DE
JANEIRO DE 19,58.

Declara públicas) de: uso comum, do
âomimío . dq Estado de São Paulo). as
águas üo, Rio "Cacnoeíra ou Cc-

choeirinha".

o Presidente da" República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso, I, da .Oonsütuíçâo, e
nos. têrmos . d-o artíg05.0 do Decretolei n,v 2.281. de ,5 de junho" de 1940, e
Ocnsíderandn que o edital de CÚlS-'
slfícaçào do curso dágua publicado no
Diâl'io Oticict de . 29 de maio de 1957
não suscitou' qualquer contestação ou
i

r.eclamaçâo ;
Considerando que' o Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica
opinou pela classíficação constante do
mesmo edital, decreta:
ArL' 1.0 sao declaradas públicas,
de uso comum, do' domínio do Estado
de São ,Pa 111o. as . águas do curso
dágua denominado "Cachoeira, ou Ca-

choelrtnha" .em tôda .a sua-extensão,
que nasce no"Munkipio de vjracemá.poüs, .percorre .o de Píracícaba e. é. trlbutano pela margem díreítaido Piracicaba.
.
'
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Art. 2.° zste decreto entra em' vígor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 43.127 JANEIRO

DE

28

DE

DE 1958

JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneghetti.

Autoriza o Departamento de
Aguas e Energia Elétrica ao Estado de São Paulo a construir
duas linhas de transmissão: '(ma,
entre as cidades de Votuporanga

e Cosmorama, e a outra entre
Votuporanga e Planalto,
naquele Estado.

II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
Art. 4~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 7{}.0 da
República.

ambas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do Decreto-lei nv 2.059,
de 5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
nv 1.377 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1'1 Fica autorizado o .Departamente de águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo a construir duas
linhas de transmissão: uma, entre
as cidades de Votuporanga: e Coamorama, e a outra entre Votuporanga
e Planalto, ambas naquele Estado.
§ 19 Por ocasião da aprovação aos
projetos, serão fixadas pelo Ministro
<la Agricultura as características teonícas da linha de transmíssâo .
§2 9 A referida linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
energia elétríc . à Cidade de COSI!lOrama.
Art. 2 9 Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório; se o concessionário não -cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data oa publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
'

DEGRETO N.043.128 - o
JANEIRo DE 19,58

DE

28

DE

Dá novei redação ao artigo 1.0 do
Decreto nY 39.993, de 13 de eetembro de 1956, que autoriza a Companhia Nacional de Energia Elétrica a construir uma linha de transmissão.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arttgn 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 O artigo LOdo Decreto
n.v 39.993, de 13 de setembro de 1956.
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica autorizada a companhia Nacional de Energia Elétrica
a Construir uma linha de transmissão
trifásica, entre a usina do salto
Avanhandava e a subestação da C1daüe de Catanduva.
município do
mesmo nome, passando pela sede do
Município de Urupês, 'no Estado de
São Paulo.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão especificadas as características técnicas da linha.
§ 2.°
A linha de transmissão destina-se ao fornecimento de energia
elétrica à zona da concessionária".
Art. 2.0 nstc decreto entra em
vigor na data de SUa publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Mário Meneghetti.

ATOS DO
DECRETO N.o 43.129
J l'l.NEIRO

DE

DE

1958

,28

DE

Declara públicas, de uso comum, do
dominio do Estado do Paraná. as
águas do rio "Bticaclieri";

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8';, inciso r, da Constituição, e ::lOS
têrmos do art ..5.° do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 13 de abril de. 1957,
não suscitem qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opíncu pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio era Estado do
Paraná, as águas do curso dágua dencenínado "Bacachert", em tôda a
sua extensão, que se acha incluído no
município de Curitiba e é tributário
pela margem direita do Atuba.
Art. 2.° ~te decreto entra em vigor na da ta da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSeHEK.

Mário Menoghetti.

DECRETO N.o 43.130 JANEIRO DE

DE

28
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DE

1958

Declara públicas, de uso comum; do
dominio do Estado de São Paulo, as
águas do Rio Bichoró- Aguapeú e
Aguapeú, respectivamente nos. seus
trechos superior, médio e inferior.

o President-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o -artágo
87. inciso 1, da Constituição, e nos
termos do art. 5.° dó Decreto-lei
n,v 2.281, de 5 de junho de 1940 e,
Considerando. que o edital de elasstftcaçâo do cursa dágua, publicado no
Diário Oficial de 7 de novembro de
1956, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;

Considerando que o Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica
opinou. pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas.
de uso comum, do domínío do Estado
de São Paulo, as águas do curso dágua denominado Bíchoró, Aguapeú e
Aguapeú, respectivamente nos seus
trechos superior. médio e ínrcr.or, que
se acha incluído no Mumcipio de ~ta
nhaéem e é tributário pela margem esquerda: do Branco.
AJ:t. 2.° :ÊiSte decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 7Q-.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 41.131
JANEIRO DE

DE

28

DE

1958

Modifica o art. 1. o ao Decreto
n.O 35. 9ü8, de 27 de julho de 1954.

o Presidente da Repúnlioa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstítuíçâo. e
LOS têrmos do Decreto-lei 11.° 2.059·
de 5 de março de 194(),
considerando que, pela Rescluçâo
n. o 1.309, de 18 de julho de 1957, a
medida foi julgada conveniente pelo
Conselho. Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica modificado o artigo
1.° do Decreto n.> 35.908 de 27 de
julho de 1954, na parte relativa
potência da linha de transmissão
que passa de 4.000 kVA para 3.5'00
kVA, mantidas as demais caracterís-,
ticas fixadas no referido decreto.
Art .. 2.° :&ste decreto entra em
vigor na data de SUa publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as -nsposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de janeiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
à

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.O 43.132 - DE 28 ·DE
JANEIRO DE' 1958

Autorizá "Centrais Elêtrtcas de "Minas

Gerais S. A _
a construir uma
linha de trensmiesãc entre.a sabestacão de Nova Lima. e o distrito
de~ Barreiro, no município deBelo
Horizonte, Estado de Minas Gercãs .
H

O Pres.dente vda República, usando
da atribníçâo que lhe confere o artigo 37', inciso r. da Constituição, e
nos ctêrmos do Decreto-lei n." 2.059,
de 5 de março de 1950,
Oonsiderando que, pela Resolução
n.? 1.384, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
.águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. I.c Fica autorizada «Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A." .e
construir uma linha de transmíssâo
Iiaando a subestacâo de Nova Lima
a~ distrito de Barreu-c, Município de
Belo Horizonte. Estado de Minas
Gerais.
~ 1.0 As caractertsttcaa da .Imha
de transmissão serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agrfcultura por ocasião da aprovação do
projeto:

~. 2.0 A linhs.. de transmissão desuna-se ao suoi-ímento de energia
elétr íca à Companbla Siderúrgica
Manllesmann.
Art
:J,_~ Caducará a presente autortzacào. thdependeute de qualquer
ato declaratório, seaconC'8ss 10narlu
nã-o cumprir as seguintes condições:
1 _ Apresentar a Drvisâo de Águas,
do Dó"paJ'tament,a. Nacional da Produção Mineral,. do. Ministério, da
Agricultura. dentro de l:oveElta \9'0:
dias a Contar da pubucaçâo deste
decreto. 0_'< estudos, projetos e orçamentos das obras.
'
11 ,- Imcrar e concluir as obras nOS
pI'aL~GS que forem fixados pelo I\I.Iinlstério cda Agr-ícuttura .
Parágrafo único Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministério da

Agricultura

Art. S." O presente decreto.entrarã
em vigor na data da SUa publicação

Art. 4.° Revogam-se, as disposíçôea
em contrário
Rio de Janeiro. 28 de janeiro de
19b8; 137.0 ela independência e '70.°
ca República.
JUSCELI:l'W' KUBJ_TSCHEK.

MárúJ' Iâeneçhetti;

DEORETO N.o 43.133 JANEIRO DE 1958

DE

29 -DE

OUi'orga à Preteitura ,Mu~zicipal de
Orobó, Estado de Pernambuco, Concessão para distribuir energia el~...

trica,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da .Constítu'cão e nOS
têTIDOS do art. 5,° do Decreto-Ieí número 852, de' 11 de novembro de 1933
combinado com o art , lü do Decretoleí :n." 2.281, de 5 de junho de 19;1~O e
com o art. 3.° do Decreto-lei número 3.763, de 25 de .outUbro de 1941,
decreta:
Art. '1.0 E' outorgada à prefeitura
Municipal de Orobó. Estado de Pernambuco. concessão
para distribuir

energia elétrica no munícípío, ücandc
autorizada a montar uma usina gera.,
dera termoelétrica e a construir as
rêdes de dístrtbuíçâo necessária::;,

Parágrafo único. Em portaría do
Mmistrn da Agricultura, poro'~a"siáo
da aprovaçã-o dos projetos, serão determinadas a potência e. as características técnicas das instalações,
ATt. 2.° A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto número 41.(1'19, de ~6 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços. de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente titule.
Independentemente de ato declaratór-o se a concessionária não satcsfízer
às 'seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias dentro do prazo de cento c oitenta {18'1}) dias, a contar da data da.
publicação dêste Decreto, os estudos,
pro-jetose orçamentos. relativos à
usina e ao s'stema de distr~buição.
Ir·:......:. Assinar o contrato dlscíplinar
da concessão dentro do praao de trinta (S{)) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Min'stro da Agrt-

cultura.

I I I - Requerer à Divisão de .égues,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri-

cultura; mediante o arquivamento da
certidão. comprobatória., a averbação
do registro. do referido contrato no
Tribunal de Contas dentro de sessenta.
dias do registro.
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IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que rôrem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os, prazos referidos neste artigo poderão, ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° As tarifas de 'fornee.m:ento de energia 'elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente -pela referida
Di visão de Aguas.
Art. 5.° Findo o praz-O da .eoncessão, deverá a concessionária, requerer
ao Govêmo Federal que a mesma. seja
renovada, na forma que, no respectívo contrato, deverá estar prev.sta .
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data- do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
1958. 137.0 da Independência e 7'Ü,o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.° 43. 134
JANEIRO

DE

'29 DE

DE 1958

Extingue' a 3.3 Bateria de Artilharia
de Costa e dá outras prouíâéncias,

o

Presidente da República usando

da atrib1.liçoo que .Ihe confere o artigo 87, ínclso l, da Constituição e .de
acôrdo com o art. 19 da Lei TI.O 2.851,

Art. 3.°, :ftste decreto entrará em
vigor_na data .de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .janetro, 29' de j<j.i1eiJ:o de
1958; 137.0 da Independência e 71).°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott,

DEORETO N.o 43.:3'5
DE J ilNEIRO DE, 1958

Art . 2.0 A sede do 1.0 Grupo de Artilharia de costa Motorizado é transferida de Vitória, Estado do ESpírito
santo, para Niterói, EStado do Rio
de Janeiro.

31

Transfere' sem. aumento de aemesa
f1.mção _da Tabela única de gxtranumerário mensalista do Ministerio
do Trabalho. Indústria e comercio,
para idêntica tabela do Ministé?'20
-âa Fazenda.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição decreta:
Art. 1.° Fica transferída com o respectivo ocupante José de Moraes Ca.)"~
valho uma função de Assistente rererência 30 da TabeLa única de :Extra·
numerário Mensalista Parte Permanente do Ministério do 'I'rabafno.
Indústria e Comércio para idênticas
tabela e parte do Ministério da Pázenda ,
Art. 2.° ltste decreto . entr-ará em
vigor na data de sua publicaçã-o.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 31 de janeiro
de 1953; 137.° da Jndependênoia e riD."
da República.

de 25 de agôstr, de 1955, decreta:

IJ't. 1.0 Fica extinta a 3.a Batel;ia
de Artilharia de Costa.
§ 1.0 O arquive da Subunídade extinta será recolhido ao Arquivo do
Exército.
§ 2.° O destino do acervo da 3.a Bateria' de Artilharia de costa <será, regulado pela' V" Regiá.o Militar, mediante entendimento com os órgãos
Interessados.

DE

JUSCELINO KUBITSCHEK;

José Maria Alkmim .
parsifal Barroso.

DECRETO

N,O

43.136
DE 19'58

DE

31

DE

JANEIRO

Abre, ao Ministério da Guerra, o credito especial de, ,Cr$ '17.242.933,60
para ocorrer a despesa que eepe-

ciiica,

o

da

Presidente da República, usando
autorização contída na Lei nú-
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. mero 3,254, de 2 de setembro de 1957
.e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilid-ade Públi-

ca, decreta:
Art. 1.° Fica aberto aro Ministério
da Guerra, o crédito especial de
Cr$ 17.242.933,60 (dezessete milhões,
duzentos e quarenta e, dois mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e sessenta centavos). destinado ao pagamento,
exercício de 1955,_ de salários e à indenização devidos aos antigos servidores da gouthern Brazil
Lumber and Colonlzatíon
Company
transferidos para o Ministério da
Guerra, que têm assegurada estabilidade no serviço público e estão amparados pela legislação trabalhista.
ArL 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na 'data 'íe sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

çâo do novo anexo do Colégio Pedro
II - Externato .

Art. 3.'1 este decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Art, 4,0 Revogam-se vas disposições

em concrárío.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.~ da Independência e 7{).da República.

no

Rio de Janeiro, 31 de, janeiro de
19'58; 137,0 da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO

Henrique

KUBITSCHEK.

t.ot«.

N,'!

43.137 -

Clóvis Salgado

DEORETO N.O 43.138 FEVEREIRO

DE 3 DE

DE 1958

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis e Atuariais da
Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Atuariais "Coração tie
Jesus" .

O

81'.

Presidente

da

República,

usando da atrrouiçâo que lhe contere
o art. 87, item I, da constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n,v 421, de 11 de maio de 1938, de-

creta:

José Maria Alkmim.

DECRETO

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DE 3

DE FEVEREIRO DE 1958

Declara de utilidade pública, para
efeito de desapropriação) Os imóveis que menciona, situados no Distrito federal.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número 1, da constituição
Federal e nos têrmos do art. 6.°, combinado com as letra "k" e "i" do artigo 5.° do Decreto-sei n.v 3.365, de
21 de junho de 19.41, decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de utilidade pública, para efeito de ocsapa-oprraçâo. os imóveis constituídos
pelos terrenos e benfeitorias neles
existentes, situados na rua 'São Francisco Xavier ns.204 e 206, no Distrito Federal.
Art. 2.° Destinam-se os imóveis de
que trata o artigo anterior à amplia-

Artigo único. 11: concedido reconhecimento ao Curso de Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariaís "Ccreçâo de Jesus", agregada
à Pcntlfícia Universidade catôli-ca de
São Paulo, mantida pela sociedade
civil Liceu Coraçâ-, de J esus, e com
sece em São Paulo, Capital do mesmo Estado,
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1958, 137. (o da Independência e
70. 0 da República ..
JUSCELINO KUBI-rSCHEK

Clo'l:is Salgado

DEORETO N.? 43,139 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1958
Altera o nome da Faculdade Municipal de Ciências Econômic~ de
Santo André.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.
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DECRETO N.? 43.140 - DE 3
FEVEREIRO DE 1958

o

Presidente' da República, USan-

do das atribuições .que lhe confere o
art. 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos do art. 14 da Lei n.v 775,
de 6 de agôsto de 1949, decreta:
Artigo único.

E'

DECRETO N.O 43.143 - DE 3
DE FEVEREIRO DE 1958

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Auxiliar de Enfermagem da Escola
de Enfermagem anexa à Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.

concedido reco-

nhecimento ao curso de Auxiliar de
Enfermagem da EsCola de Enfermagem anexa à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
mantida pelo Estado de São Paulo,
e com sede em São Paulo, capital

do mesmo Estado,

119

Concede autorização para o jumciorzamento dos cerscs de Geografia,
História, Letras Neo-íatinae e Letras Anglo-germânicas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, ítem r, ,da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.« 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para. o funcionamento dos cursos de Geografia, História, Letras
Neo-latinas e Letras Anglo-garmânícas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, no Estado
do Paraná.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.'" da Independência e 70.°
da República.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.° da Independêncía e 70.°
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clóois Salgado.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado.
(~)

DECRETo N.o 43.14'1

DE 3 DE

FEVE~EIRO DE 1958

u.

Retifica o, Decreto n.o
781, de 4
de julho de 1957

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 43.142
DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1958
concede reconhecimento ao curso de
Bacharelado da Faculdade de Direito de N ataI.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 43 144
FEVEREIRO DE 1958

DE 3 DE

Ap1'ova o Regulamento, com as especificações e tabelas, para a classificação e fiscalizaçâo da exportação -de frutas citricas destinadas
aos mercados externos, tendo em
vista a sua padronização.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe COnfere o artigo 6.0 do Decreto-lei n." 334, de 15
de março de 1938, e o art. 94 do regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 5.739, de 29 de maio de 1940, d,eereta:
Ant. V' Fica aprovado o regulamento, com as especificações e tabe-

Ias, para a classificação e ,fiscalização da exportàçâo de frutas cítri-

cas destinadas aos mercados externos
tendo em vista a sua padronização,
assinado pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura.

aros
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Art. 2:o , Revogam'. :-se às disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 3 'de fevereiro de
1958,.137.° da Independêncià',e,,70.~ da
República, JUSCELINO KUBl'JSCHEK

Mário Meneghetti.

EspeCificações e tdoetas para. a ciassificoçõoÓe fiscalização

da

expor-

tação ;'àe 'jiuto.:s _cítrscae, baixadas
com'a"Decreto n.o·43:144,"CZe'3 de
fevereiro de, lP58,: em virtude -das
disposições do. Decreto-lei n.o334,
-de' 1~ de "rnnrço q,e 1938, e do reçuZa,me1JtQ aprovado pelo Decrete n,Q
5; 739,;,4e ,29 de maio de 1940.
I

-

Art. 1,0

pomares

POMARES E COU-li!;1TA

o

para

de

exportação,

será precedido, obrlgatóriamente, da
inspeção dos pomares,' pela Drvísáo- rte

Defesa Sanitária Vegetal (D.D.S.V,)
e da análise da-fruta. pelo Serviço de
Economia Rural (S.E.R.).
Art, 2.0 As frutas cítricas caídas
no pomar deverá- ser enterradas,
cabendo êsse encargo ao proprietário
da fruta e não necessàríamente ao
proprietário do pomar.

Art. 3.° De acôrdn com a variedadedafruta e as zonas de produção. _o, S. E. R. dcterminal'áoprazo para, O término' da . colheita dos
citrus destinados à exportacào.

Art. 4.0 Só será permitidava CO~
Iheita de frutas cítricas, para exportação, mediante autorização por escrtto, fornecida pelo S E.R .. desde
que 'as frutas satisfaçam _ Os Indíces
mímmos, ora estabelecidos.

Art. 5.~ Segundo aswnas de produção ficam estabelecidas -, _para as
frutas cítricas - as seguintes relações ácido cítrico aniôro para sólidos solúveis:
Para laranjas:
Planalto' Paulista
SulvBrasíleiro

Litoral Brasileiro . .
Baixada Fluminense. -

1.6,5
'

','"

.
;

Para tangerinas:
Planalto Paulista . .
Sul Brasileiro . .
Litar'alBi·,asileií.'o, . .
Baixada Pluminense

1.6,5
1 ~8,Q

' 1.3,0

.
.
.
.

,

.
.
.

1.5,0
1.5,0
1.6,5
1.6,5

1.5,5
1.5,5
1.6,5
1.6,5

Art. '6Y - O S.·E:' R. baixará, oportunamente, instruções referentes à re-'
laçâo acídez-sólidos' solúveis, dé-eitrus
uroduztdos em zonasiaquí não especificadas.
Art. 7.° As amostras para. determt-

nacãc da> relacâo . de

início da: colheita

cítr-icos,

Para pomelos:
Planalto Paulista
Sul Brasileiro . .
Litoral 'Brasileiro. .
Baixada Fluminense . .

acidez..sólidos

solúveis" deverão. representar a média.
do estado sanitário ,e' de maturação
morfológica em que se encontrar o
pomar, e serão colhidas pelo exportador, avisado o' S.:E.R.
§ L.'' Ao interessado ou seu representante, será permitido assistir à
operação de análise para detemunar a relação acidez..sólidos solúveis
e a percentagem de suco, sendo-Ihe
fornecido pelo S'. E. R, o resultado,
por escrito
§ 2.° O fiscal destacado na casa
de embalagem deverá examinar amostras de todos os tipos.
§ 3.o' As análises podei'ão ser repetidas, apedido doexportadol' e a
juízo do S.E.R.
Art.: 'S-.o Pica proibída a colheita de frutas molhadas, 'quer por orvalho, neblina, chuva ou qualquer outra causa, e conseqüentemente vedada sua. 'entrada nas casas de embalagem.
Art. 9.° As escadas usadas na colheita devem ser dos tipos de 3 ou
4 pés.
'Art'. 10' -'-- Fica prótbída a exportação de- frutas .proveníentes de árvores de "pé franco"
Art. 11. 'Quando 'da reprodução de
qualquer árvore de '~pé franco" por
eneío de enxertfa resultar um clone
com caractertstícas " definidas . e drferente das demais variedades; rec'eberá.rêste um nome próprio para diStínguí-Io dos, .de v'pé.rfranco";

ATOS' DO' PODER, EXECUTIVO

Al't.12. Nâo será permitida a exportação das frutas provenientes dos
clones referidos no artigo' _anterior,
sem que, antes da colheita, seja feita
a inspeção dêsseg pelo S.E.R.
art. 13. Em caso de dúvida quanto à dencmlnaçãoiou classificação de
uma' vartedade, prevalecerá o parecer do 'S.E.R.
.
Art. 11, O uso de alicates -de co':"
lheítavcom pontas tboleadas é obrigatório. devendo o 'operário colherem
dois golpes: o primeiro, 'cortando o
pedúnculo comprtdb: o segunôo.vreduztndo-Ihe o'tamanho,' de -modo'oe
ficar protegido pela cavidade de inserção peduncular.
Art. 15. As frutas colhidas serão cuidadosamente colocadas' em sacosdecolheita.
§ 1.0, Os sacos de colheita-eeráe de
material liso, de modo a_ não ferir a
Casca da fruta e terão um dispositivo
que permitia seu esvaziamento pelo
fundo:'
.
§2.o O esvaziamento dos sacos. se
fará, colocando-og dentro das caíxas .de_colheita e suspendendo-os," depois de aberto o fundo, de modo a
permitir que as .rrutas rolem suavemente.
II . . :. . TRANSPORTES
Art. 16. Em qualquer espécie de
transporte aberto, é obrigatória a
cobertura das caixas de trutas cítricas, destinadas à exportação. com
encerados, lonas 'ou plásticos.
Art. 17. Fica proibido o transporte . de frutas cítricas, para' exportação, por estrada carroçável, Se o
S.E.R. veríficar que' a fruta transportada pela mesma está chegando
em más condições à casa de entoalagem.
Art. 18. As camadas das caixas de
colheita deverão
ohngatortamente
ser sepai·adas, por sarrafos no seu
transporte para as, Casas de embalagem.
Art. 19. Nas estradas 'de ferro as
trutas cítricas destinadas à 'exportacão serão transportadas, de prefe. rêncía ernca1'l'OS especiais -para êsse
gênero de mercadoria,. que, trafegarão à noite" sempre .que possível.
§ 1.0 Fíca vterminantemcnte'<proíbida a utíhzaçâo de vagões, sem ventflação apropriada ouirefrtgeraçâo .no
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transporte de frutas cítricas destlnadas à exportação.
§2.o Todos os desvios ou quaisquer locais em que se fizer carga e
descarga de frutas 'cítricas, destinadas à exportação, deverão vser convenientemente abrigados.
Art. 20. Só será permitido o
transporte de frutas cítrfcas.cprepai-adas para exportação, nas estrs das
de ferro OU em qualquer outro meio
de transporte, quando acompanhadas do "Certificado de Trânsito"
assinado pelo S.E.R., para cada
lote.
Parágrafo único. O .S.E'R negará certificado cuando encontrar o
veiculo já carregado. sem prévia autorização.
Art. 21. Os vagões ferroviários,
caminhões e outros transportes, contendo frutas cítricas destinadas a
exportação, não poderão permanecer nos: pátios das estradas '.:1~ferro
ou nos cais, nos portes de embarque,
por prazo superior a 48 horas, após
a Inspeção do S~E.R.
Parágrafo único. Vencido êsse prazo sem que as trutas sejam embarcadas nos navios, os transportadores, avisado o S E.R., removerão
compuleórta e imediatamente a . fruta para Um frigorífico onde será depositada e, a critério da Fiscalização,
submetida a repasse, correndo .tõdas
as despesas por conta do exportador.
Art. 22. ·Considera-se. lote qualaUI?1; quantidade de caixas preparadas para exportação e _transportadas,
num único veículo, ao porto de embarque.
Art. 23. Considera-se partida o
lote ou g1'upode lotes que o exportador- apresentar rpara um sóembar~
que, enviado par determinada pessoa
ou firma e destmada a 11m só consignatário.
III -

CASAS DE BENEFICIAl\'1E'N'DO E
EMBALAGEM

Art. 24. Nenhuma, instalação de
beneficiamento de frutas. cítricas poderá funcionar sem prévia autorização do S.E.R.
§ L~ Essa .autcrlzaçâo será concedida, mediante requerimentodointeressado com a antecedência minima
de 30 dias dá data prevista para mí-
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do

beneficiamento,

em

petíçâo

acompanhada de planta baixa deta-

lhada do conjunto e depois de verificado por inspeção, que a instalação
preenche as condições estabelecidas

no regulamento.
§ 2,° Em qualquer tempo, essa autorização poderá ser suspensa ou cas-

sada, sem que assista ao proprietário, direito a indenização, uma
demonstrado que a instalação,

vez
OtU'

acidente, desarranjo ou outra causa, deixou de satisfazer às exigênclsa
requeridas pelo S.E.R.

.

3.° Para efeito do disposto TICl
parágrafo anterior, antes devsuspmsa ou cassada a autorização, o proprietário ou responsável pela instalação será intimado a proceder aos
consertos e reparos necessártos. centro do prazo máximo que lhe tôr concedido pelo S.E.R.
S 4.° A verificação da execução
das alterações. consertos ou reparos
determinados pelo S.E.R., será efetivada por inspeção dentro de 8 díae
após o recebimento da comunicação.
que deverá ser feita, pelo interessado, por, escrito, e mediante o pagamento 'prévio da taxa de Crg 500,00
(quinhentos cruzeiros)
~ 5.° A renovaçâc anual da licença para funcionamento das casas de
embalagem será feita mediante simples solicitação por escrito. desde que
não tenham sido alteradas as instalações; caso em que, deverão ser
atendidas as exigências do parágrafo
primeiro dêste artigo.
S 6.° Será obrigatória a apresentação do comprovante de licenciamente, pela D.D.S.V., dos fungístáticos CU fungicidas a serem utilizados.
Art. 25. Para que seja concedida
a a utorízaçâo a que se refere (I artigo anterior as casas de embalagem
deverão preencher as seguintes condições:
a)
estarem localizadas em prédio
apropriado às instalações, com área
suficiente para comportar o macuínárto e as dependências necessárias
- tudo proporcional à capacidade
máxima de produção diária, sendo
obrigatório mencionar esta capacidade na' petição;
b) terem cobertura e pavimentação apropriadas, com observância dos
principias gerais de higiene, ventilação e iluminação e possuírem instalação adequada, de água corrente;
c) terem dependências ou áreas
próprias para descarga, recebimento
§

e fiscalização das frutas que chegam
dos pomares e bem assim das que
ficam em depósito em lotes ou partidas, já embaladas, para a exportaçã(J;
d) possuírem espaço suficiente para
armazenamento das frutas refugo,
produzidas em 12 horas, ou depósitos
anexes para armazenamento das mesmas por 48 horas. à razão de 10 caixas por metro cúbico:
e) pcssuíreen lavadores mecânicos
com emprego de água corrente, escovas, elícnínadores de água, etc., e ínstalacâo para tratamento com tungístátícos ou fungicidas, de acôrdo
com as prescrições técnicas estabelecidas nele S. E. R·:
1) acharem-se dotadas de secadores de ar com dimensões proporcionais, providos de ventiladores ou corrente de ar quente com indicadores
de temperatura;
g) possuírem transportadores para
movímentaoâo das caixas e instalacôes apropriadas à tipificação mecânica das frutas e à seleção manual,
nas bancas de descarte;
h) possuírem instalação mecânica
para polimento da fruta por meio' de
escôvas apropriadas em número adequado.
§ 1.0 O deaverdecimento. quando
necessário, só poderá ser executado
em câmaras especialmente construídas para tal fim, com capacidade
proporcional à produção máxima diária, em número nunca inferior a três,
equipadas com aparelhos de contrôle
de admissão de gás, de temperatura,
de umidade relativa e de sistema
para movimentação e renovação do
ar.
§ 2.° para a adição de côr artificial
as casas de beneficiamento deverão
possuir' aparelhagem adequada,
só
podendo ser artificialmente coloridas
as frutas tratadas nas câmaras de
desverdectmento ou as que se apresentarem CDm coloracão natural uniforme amarelo pálidó.
Art. 26. Nãio serão permítldas alterações nas instalações, no preces&O de beneficiamento e no tratamento das frutas, sem nrévla solicitação
e autortzaçâo do S. E R.
Art, 27. cada casa de embalagem
dev-erá ter um lugar apropriado para
a realização das análises e testes.
servido com água corrente, escoadou:1"0, mesa e luz elétrica; para uso exclusivo do funcionário encarregado
da fiscalização,
Art. 28. Fica proibido
conservar
frutas a granel, tanto nos pomares
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como nas casas de embalagem, devendo aquelas permanecer nas caixas de colheita até o momento de se~
rem manipuladas.
Art. 29. As frutas j-efugo rejeitadas nas bancas de descarte poderão
ser armazenadas dentro das casas de
embalagem pelo prazo máximo de
24 horas ou em barracões contíguosa
para êsse fim destinados pelo prazo
de 48 horas.
Art. 30. A fruta embalada, que fical' na casa de' embalagem por mais
de 72 horas,
Só poderá obter livre
trânsito após novo exame.
Art. 31. As frutas encontradas em
câmaras, quartos.
compartimentos
etc., de modo a contrariar o disposto
nestas específicaçôes serão apreendidas, independentemente de ouaísquer
formalidades. obríganno-se o exportador responsável a dar às mesmas o
fim que c ts. E, R determinar. sem
prejuízo da penalidade aplicável no
caso.
Art. 32. Depois de colhidas as trutas e antes de serem beneficiadas, deverão descançar obrigatoriamente, durante 48 horas, nas casas de embalaeem
'" pa'rágrafo único. Em caso de emergência e desde que a fruta esteja em
boas condições, êsse descanço poderá
ser dispensado ou reduzido, a juízo
do S. E. R.
Art. 33. Constituem, ainda. obrigações dos exportadores eproprietârios de casas de embalagem. além
das demais exigências estabelecidas
neste Regulamento:
a) facilitar os meíos de fiscalizaçâo e fornecer informações que lhes
forem solicitadas pelos fiscais ou pelos supertcres hierárquicos dêstes:
b) manter convenientemente limpos e desimpedidos os pátíoa, não
permttdndc oue dentro e em volta
das casas, permaneçam frutas machucadas. cascas. begacos, detritos e
lixo de qualquer natureza:
C) fornecer e facilitar à Fiscalização,
quando solicitado, . transporte
para a casa de embalagem;
d) indicar diàrtamente à Fiscalizacão o pomar ou Domares, onde se
procede a colheita;
e)
não permitir o beneficiamento
de frutas além da. capacidade máxima da maoulnarta:
t) fazer observar o máximo cuidado no manuseio, transporte. estiva
etc. das caixas den tro das casas de
embalagem, evitando por todos os
modos pancadas ou batidas capazes

de ferir e prejudicar a resistência
das frutas.
IV

CLASSIFICAÇÃO

Art. 34. As trutas cítricas destinadas à exportação deverão ser de boa
qualidade, perfeitamente desenvolvidas e maduras, apresentar todos os
característicos da variedade. livres ôe
doenças, pragas. machucaduras, lesões,
arranhões e cortes, nos têrmos das
especificações que ora se estabelecem.
Art. 35. As frutas cítrtcas serão
classificadas:
a) em g'rupos, segundo a nomenclatura botânica;
'b) em classes. de acôrdo com seu
aspecto comercial;
c) em tipos, de acôrdo com seu tamanho.
Art. 36. Ficam estabelecidcs cinco
grupos de citrus. a saber:
.
Laranjas (frutas do citrus sinensts,
Osbeck) ;

pomelos (frutas de otrrus paradísl,

Mací) :

Limas doces (frutas do Citrus aurant.ífobs Swingl€);

Limões (frutas

do oitrus

Limon

Burman) .

Art . 37. A detsrmínaçâo das Classes baseia-se na DJ-rcenta.!Iem doe "refugos" admitida, por tolerância, em
cada uma.
Parágrafo único. Entende-se por
"refugo". para efeito desta classificação. tôda a fruta que se apresentar
com qualquer dos característicos adiante especificados:
1.0 Fruta contundida, perfurada ou
rachada - qualquer causa:
2.0 Fruta com vestígios de ter sido
apanhada no Solo - qualquer vestisno:
"'3.°' Fruta cem pedúnculo saliente,
comprido - (mais de 0,(102 m) ;
4.0 Fruta sêca na região pedun~
cular:
5.0 Fruta sem a roseta
(cálice),
quando não desverdecída ou colorida
artificialmente:
6.0 Fruta com veias;
7.0 Fruta com ecnfcrmação aberrante:
8.0 Fruta em desacordo com o tipo
(tamanho) ;
9.0 Fruta com mancha deprimida,
de Clorose Zonada;
10.0 Fruta com mancha estilar ;
11.0 - Fruta com mancha de Phoma ou mancha preta tPhoma putenmansi Bem) - qualquer área;
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12.0 Fruta com. mancha de oteoee-

losedeprimida - qualquer área';
13.0 Fruta com mancha' de oieoce10&8 rasa ,.- mancha de mais de um
centímetro dediâinetro ou 4 de qualquer tamanho;
14.° Fruta: CZlrn "lesâo degl?-fanhoto,
pedra .ou urapuá ~_mancha' demais
de um centímetro, d,e diâmetro 'ou 'mais

de uma mancha .de uuálquerv.taiua-

nho:

-

15.0 Fruta; com ,mancha de "Lenrose
mais de uma, mancha;
16.0 Fruta com mancha:
Antrac~,mais

de

de uma mancha;
17. Fruta com mancha parda .,. . ,-, .5
mancha ou mais;
18,0 Frutacórncolônia' 'de cocnont-

Dose

0

lhas ou cocotdecs - 5 'escamas 'ou
mais:
19.0 Fruta revestida de Feltro OU
(gectobaeidium sp .p)
1110 da superfície- ou mais:
20.0 Pruta revestida de Fulig-em

camurça

(Stomopoltía cttrt Bit) - 1/10 'de superfície ou mais:
'
21.0 " jrrutn revestida de Fumagínà
roapnocíum cttrf -1/-1'1) .da. superfície ou mais;
22.o Fru ta com Acaros,. ferrugem -r-1/8 da superfície ou 'mais;
23 o Fruta 'com Melancse (Díapcrthe citrí Wolf) - 118 da superfície
ou mais;
" .
24.° ;Fiuta com çerrugose (Elsínoe
austrahse Elsinoe tawcettr Bit e aens
- 118 di superfície ou mais;
25.° Fruta com nrtps """""71/8 da superfície ou mais.
Art. 38. As .rrutas verdes ou as
queimadas por excesso de coloração e
as que se apresentarem com qualquer
espécie de podridão, serão computadas separadamente, no julgamento
do .jcte ou partida:
§. 1.0 Admitem-se, conjuntamente, as
seguintes percentagens de frutas verdes ou queimadas ror. excesso .de 00loracão :
na classe Extra wancv - 1%,
5% ..
C) na classe padrão -'- 10%.

a)

b) na classe Pancv -

§ 2.° Nã-o se admite, nas Casas de
Beneficiamento e Embalagem, nenhuma percentagem' de .rrutas com qualquer podridão, ao se proceder ao. primeiro exame' dos lotes 'ou .partidas,
admitindo-se por sohcítaçâo escrita
do embalador,' no. caso de . aparecer
alguma fruta com início de podrfdão,
- que: não seja podridão. peduncular
- um segundo exame que será .realízado com truta retirada de, todo o

lote, inclusive das caixas já fechadas
e empilhadas.
§ . 3.° .Admite-se, depois de 120.horas de permanência nas casas de embalagem ate 0,5% d-e trutas com podridão, conjuntamente" sendo obrigatório.cneste easo, um novo exame.
§ 4.° . Admitem-se, aos portes, . as
percentagens de frutas com podridão.
mencionadas na seguinte tabela de
tolerâncias máximas, para tôdas as

classes:

Podridão neduncular -

1 %.

Podridão por mosca ou mariposa
1,5%.
Podridão pOl' díplódia ..,.. 1,5%.
Pcdrfdào ver-de ou azul - 1,5%.
podridão amarga
1,5%.
Pcdi'Idâo por antracrose ..,.. 1,5-%.
L.

§ ... 5.° Em conjunto admite-se, nos
exames portuartos; o. máxim-o de2 %
de frutas com podridão, em cada
lote.
Art. 39. Ocorrendo que um l-ote de
frutas cítrtcas esteja dentro dos limites. estabelecidos para determinada
classe e, todavia. apresente oetc conjunto aspecto comercial impróprio
para essa classe - a tuízo do S. E. R.,
poderá o lote ser rebaixado para
qualquer classe, ou até desclassiflcada.
Parágrafo único, As frutas cítricas
que. pelo seu aspecto comercoal. nã-o
alcançarem qualquer das classes éstabelecidas nestas especificações, serrã-o desclassificadas para avexportacão e só poderão ser aproveitadas,
para o consumo interno.
Art , 40. Entende-se por tipo o número de frutas contidas em cada
caixa padrão, de acôtdo com o seu
tamanho e arrumacáo .
Parágrafo único. Nas meias-caixas
o número de frutas corresponde à
metade do. número índícador do tipo.

Laranjas:
Art , 41.
As laranjas serão classificadas segundo o aspecto comercíal, em três classes a saber:
Especial - (Extra Fancyr.:
Superior - (F'ancy);
Padrão - (Standard) .
§ 1.0 A classe especial

será cons-

tdtuída vde laranjasPçrfeitamente desenvolvidas, uniformes, limpas, sãs,
de contextura firme, maduras, com
todos os .característicos da. variedade,
tratadas com fungístáticos ou, fungicidas, enceradas quando coloridas arrtificialmentee polidas: apresentando,
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no mínimo 80:%, (oitenta por :.'cent o)
de coloração natural, alaranjada ou
amarelada; ou ·colóraçãb. artáficíat perfeita 40% (quarenta por cento) de
sllco'em 'relação ao pêso e em -relaçâo
c acIdez-sólidos, solúveis . de acôrdo
C'uril' as zonas de produção, apresentando no máximo até ,5% '(cinco pc>r
cento>, de "refugo".
.,
§ 2.° A classe superior. ,Será.C()ris'tituída de laranjas ,perfeitamente desenvclvidas, uniformes, limpas, .sâs,
de contextura firme, maduras, com
todos Os caràcterístíoos de variedade,
tratadas com fungistaticosou. Iúngicídas, enceradas quando coloridas
artérícíalmente e polidas, apresent-ando, no mínimo - 50~ (cinqüenta
por cento) de coloração.natural, alaranjada ou amarelada, ou coloração
artífioal pe~·feita,. percentagem de
suco é relação 'aci-dez-sólidos solúveis
idênticas às da classe anterior; apresentando, no máximo até, 10% (dez
por cento) de "refugo".
§ 3.° A classe padrão será constituída de laranjas perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs, de contextuea firme, maduras, como os caraoterístécos de variedade, tratadas com
Jungistátícos ou fungicidas, enceradas quando coloridas .artdfícialrnente
e polidas: apresentand.; no .. mínimo
5-D-%(cinqüeúta por cento) de coloraçâovnatural, alaranjaqa.,~)ll amar~,:"
Iada ou coloração artificial perfei
ta, percentagem de suco e relação acidcz-sólíd.,s SOlúveis idênticas às das
Classes anter.otes: apresentando, no
máximo, até 15% (quinze .rcr cento)
de "refugo".

Art. 42. As lara.njassel·ão dístrtbuidas, segundo o seu tamanho (COmprimento do eixo. transversal). em (15)
quinze tipos:
Díâmetr., do

menor eixo
80
96
100
112

.......

'

.;

'

..

.
,','.

126

150
176
200
216
226

252
288
324
344

360

(),092 f i
-o,087m
0.085 m
O,~82 m
O,079m
0,075 f i

:

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

Pom,elOs:
43.. Os pomelos serão classificados segundo o seu: aspecto ocenercíal, em duas classes:
Art~

Espeoial - (Extra-Paneyr ;
Padrão. - (Standardr.:
§ 1.0 A .classe especial será constituída de pomeles perfeitamente desenvolvidos uniformes, limpos, sãos,
de contextura- firme; cem, todos os característicos da vari-edade, tratados
com fungístátícos ou fungicidas e' polidos; apresentando,n() mínímo.. 50~/0
(cinqüenta por .,cento):·de coloração
natural uniforme própria da variedade32% (tdnt~ e dois por cento)
de suco e relação .a,cidez'-sólidüs solúveis d-e acôrd., com a zona de produ.
ção, apresentando no máximo ,~té 5%
(cinco por cento) de ,"refugo ,
§ 2.° ,A :classe'padrão será consti.tuída de pcenelos perfeitamente -ôesenvolvidos, uniformes.' limpos; sãos .. d-a
contextura firme CGm ,OS característicos da, variedâde.tmtados com fungtstátícos ou tungtcidas e pouôos ;
apresentando. no mínimo, 50 0/'-:, ço:nqüenta por cento) devcor.iraçâo naturaJ uniforme. própria da' va "ic0ade,
percentagem de suco e relação acidezsólidos solúveis idênticas as da classe
anterior; apresentando, no máximo,
até 15% (quinze por c-ento) de "ref t mos".
Art. 44, Os
pomelos serão distribuídos segundo o seu tamanho (CC1111primento do eixo transv0rsa~) em 12
(doze) tipos assim estabeleetdos:
Diâmetro do
Tipos
menor eixo
28
0,133 m
3D
0,127 m
46
54
64
0,108 m

~:ii~ ~

0,.104m
0,101 m
0,085 m
O.082m
0,079 m
0,077 m
0,073 m

72
80

96

O,07~ m

112
126
150
176

0,068 m
0,067 m
0,064 f i
0.062·m
O,057rn
0,055 m
0,054 m

As limas, doces serão classificadas, segundo o seu aspecto comercíál em duas classes, a saber:
Especial .,-,- tExtra-Pancyj,
Padrão - '(Stand<ird) ..

O,069ni

..................... ....
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§ 1.0 A classe
especial será constituída de .Iimas doces perfeitamente

desenvolvidas, uniformes, limpas, sãs,

de contextura firme, maduras com
todos os oaractertst'cos da variedade,
tratadas com tungístátícos ou fungicidas e polidas; apresentando,
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de

no

coloração uniforme, 32% (trínta e dois

por cento)

de suco em relação ao

pêso, e, relação acidez-eólídos solú-

veis de acôrdo com as zonas de produção; apresentando. no máxirno5%
(cinco por cento) de "refugo'.
2.° A classe padrão será consê

tituída de limas doces perfeitamente

desenvolvidas, l'mpas sãs, maduras.
de contextura firme, com os car actertstícos da variedade. tratadas com
fungicidas e polidas; apresentando no
mínimo 40% (quarenta por cento) de
coloração natural, uniforme. percentagem- de SUCo e relação acidez-sólidos
solúveís udêntccas às da classe antertor ; apres-entando, no máximo, 15%
(quinze por cento) de "refugo".
Art. 46. As Emas dOC'8S serão distrt-

:~~~t:~~nde1~s~~~;:~l~s~fo~~o~õ
(dez) tipos:

Diâmetro do

Tipo

menor eixo
0,085 m
0.082 m
0,079 m
0.075 m
0;072 m
0.070 m
0,068 m
0,066 m
0,063, m

100
112
126
150
176
200
215
226
252
288

O,()59 rn

Tangerinas:

AJ:t.. 47. As tangerinas seda elasaífloadas, segundo o seu aspecto Comercial. €~uas classes:
Especial --'«Extra Fancyr ;
Padrão - <Standard).
§ Lo A classe especial será cons-

tituída de

tangerinas

perfeitamente

desenvolvidas, tropas. sãs. maduras,
com todos 08 característicos da variedade. tratadas com fungrstátãcos
ou fungicidas. enceradas e polidas;

apresentando, no mínimo.

~5%

<vinte

e cinco Por cento) de coloraçâo natural uniforme; 40% <quarenta por
cento) de suco .em relação aJO Pêso e
relação acidez-sólidos solúveis de acôrdo com as zonas de produção; apre-

sentando, no máximo, até 5% (cinco
por cento) de "refugo".
§ 2.° A classe
padrâo será constituída de tangerinas perfeitamente
desenvolvidas, limpas, sãs, maduras,
com as caraoterístioos da variedade,
tratadas com tungístáticos ou Iungtcíd as, enceradas e polidas: apresentando, no mínimo. 25% <vinte e cinco
por cento) de coloração uniforme:
percentagem de suco e relação acidezsólidos sclúveís ídentícas às da classe
anterior;
apresentando. no mínimo
até 15% (quinze por cento) de "reJugo".
Art,

acôrdo

48.

Em casos especiais e de

com

as

características

dos

navios, as tangerinas poderão se! exportadas cem o mínimo de 5% (cinco
por oentoj de COloração natural uniforme, contanto que satisfaçam as
demais exigências quanto à maturação
Art. 49 As tangerinas serão dístribuídae, segundo o seu tamanho, em
oito tipos, os seguintes:

Diâmetro de menor eIXO

Ttpc -

0,083 n
0.080 m

60
76
90
106
120

0,075 m
0.069 m
0,062 f i
0,056 m
0.051 f i

144
168
216

0,047 m

Limões:
Art. 50.· Os limões serão classificados. segundo o aspecto comercial, em

duas classes:
Especial - (Extra Irancy) :
Padrão § 1.0 _

(Standard) .

A classe especial será cons-

tituída de limões perfeitamente desenvolvidos, limpos, sãos, com todos os
característicos da variedade, tratados
com Iungístátícos ou fungicidas e polidos; apresentando DO mínimo, :38%
(trinta e oito por cento: de suco-em
relação ao péso e, no máximo. até 5%
(cinco por cento) de "refugo".
§ 2.° A classe
padrâo será constituída de limões perfeitamente desenvolvidos, limpos, sãos com ')S característicos da variedade, tratados
com fungístátícos ou Iungtcídas e polidos: apresentando., no mínimo 38%
{trinta e oito por cento) de SUCo em
relação ao pêso e, no máximo, até 15%
tqumze por cento) de "refugo".
Art. 51. Os limões para a exporta.
ção deverão ser colhidos "doe vez" isto
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é, ainda com a sua côr verde caracríatíca..
Art. 52. Os limões serão classificados, segundo o seu tamanho, em nove
tipos:
Tipos - Diâmetro do menor eixo
210
0.067 m
240 .•..•.....•......•....... 0,063 m
250
27Q ....•...•........•.••....
300
360 .............•..••••.••..
420
490 •......••••.•.•........•.
54Q

v -

0.062 f i
0,061 f i
0,Q57 f i

0,055 m

0,051 m

0,046 m
0,043 f i

COLORAÇÃO ARTIFICIAL

Art. 53. A coloração arttticíal será
permitida, para as frutas cítricas que
satisfaçam os Indíces mínimos de maturação.
Art. 54, Só s-erá permitido o emprêgo de corantes inof-ensivos e próprios
para alimentos, mediante certificado
do S.E.R" ouvido o Instituto de Quimica Agrícola do Mmístérío da' Agricultura.
Art. 55. Para obtenção do certificado referido no artigo anterior. 05 Interessados na aplicação de corantes
apresentarão as amostras dos produtos,
fornecendo indicações quanto as fórmulas químicas, a descrição completa
do processo, lista das demais drogas
usadas no tratamento da fruta descrição~,equipamento e indicação da
temperatura e tempo de aplicação,
Arte 58 A autorização que fôr expedida pod-erá em qualquer época, ser
cassada se Iôr verificada alguma írregularidade ou que a fruta está sendo prejudicada.
Art. 57, A coloração artrfíclal visará
a obtenção de frutas com tonalidade
atraente, próprias da espécie e variedade, quando completamente maduras,
art. 58 Não poderá ser usado nenhum corante que continue a avivar
a cor da fruta além de 30 minutos
após a sua aplicação.
. Art. 59. Nenhuma fruta colorida devera ser misturada com fruta .nâo colorida,
Art. 60. As caixas que contiverem
frutas colorida artrnctalmente serão
marcadas com as palavras "cõr adícicnal" de modo claro e visível, sempre
que os países importadores assim o
exigirem.

Art. 61. De acôrdo com as exigências dos mercados externos as frutas cttrtcas poderão ter estampadas
na casca a expressão «oôr adicional"
em português ou em idioma do pais
importador, em tamanho adequado e
b-em visível: e se houver outra marca, esta deverá vil' depois das palavras
"Cor adicional".
~ 1.o O corante para a marcação
referida neste artigo deverá ser certificado como inofensivo -e próprio
para uso em alimentos.
~ 2.° As caixas que contiverem fruta cítrica colorida artificialmente, nas
condições dêste artigo, tendo em vista. os mercados externos, deverão, aínda. trazer em lugar adequado. com
caracteres visfveís e legíveis a declaração de que o corante usado é inofensivo e próprio para uso em alimentos, de conformidade com as exigências regulamentares dos países importadores.
VI

~

ACCNDICIONAMENTO
ENVOLTÓRIO

~'

PAPEL

Art. 62. O acondicionamento ou arrumaçâo das frutas cítricas nas caixas, para exportação obedecerá às
seguintes disposições:
Para laranja:

4 filas
4 caTipo 80
3 x 2
madaa.
4 ca~
4 filas
3 x 3
Tipo 96
martas.
Tipo l(JO - 2 x 2 -- 5 filas - 5 camadas.
4 filas - 4 caTipo 112 - 4 x 3
madas .

5 filas - 4 caTipo 126 - 3 x 2
madas sendo a 1. a, 3,a e 5. 11 camadas
com 13 frutas e a â." e 4.° com 12
frutas.
5 filas
3 caTipo 150 - 3 x 3

madas .

Tipo
madas,
tas e a
Tipo
madas.
Tipo

176 _ 4 x 3
5 filas
5 casendo a l.a e õ.e com 13 n-ua
2,ll e 4.
com ri frutas.
200
4 x 4
5 filas - 5 ca216 -

3 x 3

6 filas -

6 ca-

rnadas ,

Tipo 226 - 5 x 4 - 5 filas - 5 camadas. sendo a t.", 3. a e õ." camadas com 23 frutas e a 2. ll e 4. a com
22 frutas.
Tipo 252
6 filas
6 ca3 x 4
madas ,

Tipo 288
madas.
Tipo 324 madaa.

ca-

4 x 4

6 filas

6

4 x 5

6 filas

6 ca-
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Tipo 344 ...:.... 4 x 3 '~7
madas, sendo a 1.R S.«,
madas 'com 25' frutas e a
com 24 frutas.
Tipo 360 -' 5 x 5 - 6

madas.

filas --: 7 ca5. a e 7. a cu..
2. a,4. 3 e 6. a
filas --'.., 6 ca-

'Para -pomelas:

Tipo 28 -

2 x 1 madas sendo a La
00m 5 frutas e a 2. 11
Tipo 33
2 x 2
aladas.
Tipo 46
3 x '2

âfãlas -

3 ca-

eS. a camadas

com 4.
3 filas

3 ca-

3 filas

3 ca-

madas, sendo a 1. a e 3. a camadas corri
8 frutas e-a 2. a com 7. '
.
Tipo 54
3 x 3
3 filas - 3 camadas.
Tipo 64
2 x 2
4 filas
4 ca~

madas.
'rtoc 72
madaa.
T~po

madas .

80

3 x 3

3 filas

4 -ca-

3 x 2

4 filas

4.ca-

Tipo 96
3 x 3
4 filas
4 C2.mndas ,
Tipo 112 - <1 x 3 - 4 filas - 4 camadas.
Tipü 126 - .3 x2 ---,.5 filas - 5 camadas, sendo a l.", 3,.H e ô." camadas
com 13 frutas e a 2. a 4: a com 12 trutas
Tipo 1~{) - 3 x 3 .- 5 filas
5 camadas.
Tipo 176 - 4 x 3 - "5 filas
5 ca111<,-c1a5, sendo a 1. a 3. a e 5. a camadas com 18 frutas e 2. a e 4. a com 17

e

frutas.

Para limas:

Tipo

niadas ,

ieo

'I'ipo 112

madas .

2

x2

ex3

5 filas -

5 cn-

4 filas

4 ca-

Tipo 126
3 x 2
5 filas
5 camadas sendo a La, a.e e 5. a camadas
C0m 13 frutas e a 2. a e 4. a com 12
frutes ,
Tipo 150 - 3 x 3 ~ 5 filas
5 camacas.
Tipo 176 - -1 x 3 ~ 5 filas _ õca-

martas, sendo a 1. a 3. a e g.e camaCU~S COm 18

frutas,

Tipo 2DD
macias.
Tip0216

frutas e a 2. a e 4.0. com 17
4 x 4

5 filas

5 ca-

3 x 3
6 filas
6 ca ..
rnadas ,
Tipo 226
5 x 4
5 filas,--- 5 cemadas, sendo a l.''. ã.« e 5. a camadas
com 23 frutas, e a .2. a e 4. a com' 22

frutas.

Tipo 252 ,-,- 3 x. 4 ---.,. 6 filas '_ 6' camadas.

Tip-o 288 -

4 x 4 -

madas.
Para tangerinas:
Tipo 60
2 x 3
madas.
Tipo 7G
3 x 2
madas.
Tipo 90
3 x 3

6 filas -

6 ca-

4 filas

3 ca-

5 filas

3 ca-

5 filas

3 ca-

madas.

Tipo lD6 - 4x 3,- 5 filas- - 3 camadas. sendo a 1. a e 3. ti camadas
VOln 18 frutas e a2. a con1 17 frutas.
TIpo 120 maüas ,
Tipo 144 -

4 x 4 -

5 filas' -

3 ca-

3 x 3 -

6 filas -

4 ca-

madas ,

Tipo 163 - 3 x 3 - 7 filas - 4 camadas.
Tipo 216---.,. 4 x 5 - 5 filas - 4 camadas.
Para limões:

Tipo 21D "" 4 x S - 6 filas - 5 camadas cada camada com 21 frutas.
Tipo 240 ~ . 3 X·2 - 8 filas - 6 càmadas, cada camada com: 20 frutas.
Tipo 250 - 5 x .5 ----'- 5 filas - 5 camadas, cadavcnmada com 25 frutas.
Tipo 27'Ü - 5 x4 - 6 filas - 5 ca-

madas, cada camada com. 27 frutas.
Tipo 3'00 -----'"6 x 6 - 5 filas -r- 5 camadas cada camada com 25 frutas.
Ti-00360 - 6 x 6----'-

ê

füaa

c-

üca-

cada camada com 30 frutas.
42,0- :7 x ,7 - 5 filas - 6cacada camada com 35 frutas.
49-0 --'-- 7x 7 -,- 7 tuas - 7ca~
'cada camada com 35 frutas.
Tip-o' 54-0 ---'---- 8 x 7.---' 6 filas - 6 camadas,cada camada com 45 frutas.
Art. 63 Com exceçãc das frutas embaladas em caixas de pap-elão e das
tratadas com substâncias que cdtspeneam o envoltório, as demais frutas cítrfcas destinadas aos mercados externas serão oorígatórrarnente envolvidas em papel flexivel,Gom as seguintes características: põso de uma res-

madas
Tipo
madas,
'I'íoo
madas,

ma de 5CÜ Iôlhas medindo
O,BOm x O,90m -:- 4,540 k -

.
5,540 k

resistência ao rompimento, 6. pontos
no mínimo.
Ai."t. 64 As dimensões· do papel envoltórto perão,prop0l'cionais a,üs. diversos tamanhos ou. tipos das frutas,
conf-orme a -tabela seguinte:
Tipos -

Dimensões do', papel

36-'46.:., .......••. ,.
54-64
,'
,.,
72..106 ....•.••••••.•
112-15D

O;4{){) x:O.400 m
0.350 x 0.350 m
O,3{)O
0.300

x

0.300'

m

x 0,250 m
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168-200

210-252
270-324
360-42Q

490-540

0,250 x 0,250 m
0,225 x 0,225 m
0,200 x 0,200 f i
0,200 x 0,150 m

0.15ü x 0)50 m

Art. 65.· Deverão ser uniformes a
côr, o desenho e os dizeres do papel
envoltório usado na mesma caixa.
Art. 66. Serão admitidos dois modeles de papel envcltórto: o modêlc
padrão e o privativo do exportador.
§ 1. U O modêlo padrão, que poderá
ser usado com rótulo de qualquer exportador.constará de um desenho representando o contôrno do mapa da
América do Sul em que se destaca
Brasil, em fundo claro, com um dos
seguintes dizeres: -ourus do Brasil"
- "Laranja do Brasil" - "Pomelo
do Brasil"
"Tangerina do Brasil"
- "Lima do Brasil" e "Limão do
Brasil" .
§ 2. o Os dizeres referidos no parágrafo anterior poderão também' aparecer em outro idioma desde que figurem ao lado ou abaixo dos dizeres
em português.
§ 3. o No mcdêlo padrão poderá ser
gravada uma contra-marca, devidamente registrada, desde que não prejudique o .desenho e dizeres do referido modêlo .
§ 4.° O modêlo - padrão com contramarca é de uso exclusivo do exportador que o registrar e nâo poderá ser
utilizado por terceiros.
Art. 67 Não será permitido, sob pretexto .algum, para o comércio internactonal de frutas cítricas o USo de
papel envoltór-io com marca ou dizeres
diferentes dos constantes das marcações externas, salvo o modêlo padrão.
. Art. 68 Os papeis envoltórios e rótulos de frutas cítricas, nos quais esteja gravada a procedência das mesmas,
não poderão ser utilizados para frutas de outras zonas, nem poderá
constar mais de uma procedência no
mesmo rótulo e papel envoltório.
Parágrafo único. A transgressão do
disposto neste artigo importará na
rejeição total do lote ou partida" por
parte do S.E.R.

°

vn ,

CAIXAS DE COLHEITA E
EXPORTAÇÃO

Art. 69. As caixas de colheita' serão de construção - resistente, de boa
aparência limpas e, pràticaenente H·
vres de qualquer defeito capaz de
prejudicar a fruta.
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Art. 7{) A6 caixas de colheita terão
as características fixadas na legisla-

ção vigente.

Art. 71. Nas vésperas das safras
as caixas de colheita serão submetidas a rigorosa limpeza e desínfeção,
Art. 72 Para efeito do disposto nos
artagos anteriores, o exportador deverá, em cada safra, requerer ao S.E.R.
a inspeção de tôda a caíxaría existente.
§ 1.0 As caixas, cujo uso tenha sido
autorizado, serão marcadas Sob a
orientação do S.E.R.
§ 2.° As caixas que o S.E.R. en ..
centrar sem a marca -a que se refere
o parágrafo anterior, ou mesmo _ as
que, apesar da marcação, contranem
o estabelecido neste Regulamento. serão sumàríamente apreendidas e inutilizadas.
§ 3.0 O exportador deverá pôr à
disposição do S. E. R. o número de
operários que êste .julgar necessário
para preceder à deslnfeção das caixas de colheita e sua marcação.
AI·t. 73. As caixas de cojheíta deverão conter frutas até unia altura
em que, paesendo-se uma, regun sôbre os seus bordos, nenhuma fruta
seja tocada.
Parágrafo único. Tôdas as carxae
de colheita que o S.E.R. encontrar
com frutas além do limite acima eS
tabelecído serão apreendidas e condenadas .as frutas para a expor taçáo,
independente de qualquer formaliR

dade.

Art. 74. As caixas para aconoício-'
namento de frutas cítricas destinadas à exportação, poderão ser de madeira ou de papelão, nos têrmos destas especificações.
Art. 75 As caixas de madeira serão
de construção resistente, de boa aparência e qualidade, limpas, claras, leves e pràtícamente livres de nós.
Art. 76. serão admitidos três tamanhos de caixas de madeira para
exportação de frutas cítricas:
t - tamanho maior ou acima do
padrão roversízer :
II ~ tamanho médio ou padrào ;
lU - tamanho menor ou abaixe do
padrão.
§ 1.0 A caixa do tamanho maior
será utilizada, eventualmente, na embalagem dos pomelos e outros ottrus,
a juizo do S.E.R., que, em cada safra, quando necessário, baixara instruções regulando o seu emprêgo:
§ 2.° A caixa acima referida terá
as seguintes dimensões externas.
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0,680 x 0,3:32 x 0,332 m e será consti-

tuída pelas seguintes peças:
reeteíroe e centros (3 peças) -

com

0,320 x 0,320 x O,ü18 m. cada uma,
2'ampu~', fundos e lados (8 peças)
_ COm 0,680 x 0,145 x 0,006 m cada

uma, sendo que as tampas poderão ter
até 0,006 m mais d-e comprrmento .
§ 3.0 A carxa do tamanho médio
destma-se à embalagem normal dos
cm-us, obedecendo às dimensões externas de 0,.660 x 0,312 x 0,312 m e

constituída pelas seguintes peças:
Testeiras e centros (3 peças) com
0,300 x a,3DO x 0,018 f i cada uma.

Tampa~, fundos e lados (8 peças)
com 0.660 x 0,140 x 0,066 f i cada uma,

sendo que as tampas poderão ter
até 0,006 m mais de c-omprimento.
§ 4.° As caixas do tamanho menor.
consideradas abaixo do padrão, terão
três modalidades, a saber:
a)

para embalagem

de citrus

~

meia caixa padrão cem dimensões externas de 0,340 x 0,312 e constatuldas
pelas eegumtes p-eças:
Testeirae (2 peças) com 0,3M x
0,300 x 0.018 cada uma.
Tampas, [unâos , e lados (8 peças)
0,300 x 0;15D x 0,018 en cada uma.'
b)

para embalagem de tangerinas

- caixa rasa _ com as dimensões externas de 0,660 x 0,312 x 0.162 e constituída p-elas seguintes peças:
Testeiras e centros (3 peças) com
0,300 x 0,150 x 0,018 m Cada uma
Tampas. fundos e lados (6 peças
com 0,660 x 0,140 x 0.006 m cada uma,
podendo as tampas atingir até 0.006
mais de comprtmente que os fundos
e lados.
C)

para embalagem de timões -

caixa rasa, com as dimensões externas de 0,670 x 0.342 x 0,267 m e constituída pelas seguintes peças:
Testeiras e centro (3 peças) com
0,330 e 0,255 x 0.018 cada urna.
Tammas e fundos (4 peças) com
0,670 x 0,155 x 0,006 m cada uma, podendo as tampas ultrapassar até
mais de 0,006 m de comprimento.
LadofJ (4 peças) com 0,670 x 0,115 x
0,006 m cada uma.
§ 5.° As arestas, de qualquer" tipo
de caixa, que ficam em contacto com
a fruta, serâo chanfradas. Isto é, terâo
as quinas mortas ou boleadaa.
§ 6.° As testetras da "caixa padrão"
poderão ser lisas ou de moldura. As
testeíras lisas serão formadas por uma
ou por duas tábuas justapostas. neste
último caso presas uma a outr,.::!. por
3 grampos de modêln aprovado, não
tendo nenhuma delas menos de 0.100
de largura e 0,020 m de espessura.

AG testeíras de moldura serão forma-

das por uma tábua de
0,300 x 0,300 x 0,006 m '5obre a qual
serão pregadas 4 peças QU'8 formam
a moldura, não podendo ter estas
menos de 0,050 de largura e O,018m
de espessura. Para a formação das
molduras serão empregados 12 pr0gos deO.030m de comprimento de
. cabeça de () {105m em cada testeira .
Art . 7-1. E' expressamente proibido
aumentar a capacidade das caixas de
exportação com o emprêgo de palitos,
sarrafos ou outro qualquer artdficío.
Art. 78. A tampa de cada caixa de
madeira, para exportação de cítrua.
levará obrigatoriamente, sõbre as l/esteir-as, um palito OU sarrafo com 0.020
de largura por 0,018 de espessura.
sendo o comprimento. menos O,015m
que de largura da testeíra..
Art. 79. Para a pregação das caixas
padrão e acima do padrão, serão -rtíIlzados 44 pregos, sendo 36 de 13x18
para colocação dos fundes e iados e
8 de 13x21 para os palitos conjuntamente com as tampas. Antes da pregação das tampas nas caixas, os palitos serão fixados com pregos de 6x6.
~ 1.° Na pregação das meias caixas
padrão, de citrus. serão utilizados 32
pregos, sendo ~4 de 13x18 para 00:0cação dos fundos e lados e 8, de 13x21
para as palitos conjuntamente com as
tampas.
§ 2.° Na pregação das caixas rasas,
de tangerinas (mexericas e tangerinas
"cravo"), com divisão central, ser âo
utilizados 32 pregos, sendo 24 de 13x18
para a colocaçã'Ü dos fundos e lWC3
e 8 de 13x21 para os palitos conjuntamente com as tampas.
§ 3.° Na pregação de caixa rasa de
limões, com divisão central, serão utilizados 38 pregos, sendo 30 de 13x18
para colocação dos fundos e lados €
8 de 13x31 para os palitos conjuntamente com as tampas.
/
§ 4.° Os pregos terão a cabela larga,
não estando lncluidos ::10S números
referfdos acima. os utilizados 'para a
formação das teateíras de moldura.
Art. 80. As caixas de madeira deverão estar bem cheias e a dispoalçâo
das frutas, firme, de modo a permitir
boa e suficiente arqueação da tampa.
Art. 81. A flexas do arco formado
pela tampa, na divisão central ia caixa, terá maior ou menor altura, de
acôrdo cem o tipo da fruta, Bem ultrapassar, entretanto, o Ilnüte máximo
de 3 centímetros nem acusar menos
de 10 milímetros.
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ainda, a declaração referente ao corante empregado, conforme o ,;:specificado na parte dêste regulamento
que trata da coloração ar';if1ci::tl.
§ 1.0 'rodes os caracteres formando
marca, número de registro, no?':' de
consignatários, classe, tipo, variedade
da fruta e localidade de origem. não
deverão ter menos de 25 milímetros
di' altura.
§ 2.l> Nas meias caixas constare o
número mínimo de frutas que ae mesmas contêm, em caracteres de 25 míümetros e, em caracteres de 12,5 mtlimetros ao lado, em seguida, o nümero correspondente ao tamanho da
fruta, isto é, o tipo.
§ 3.0 E' facultado aDS, Estados exigir
em s-eus regulamentos que, numa das
partes laterais da caixa, seja Indíeado _o Estado de origem da fruta.
§ 4.° Os rótulos, nos quais esteja
gravada a procedência das trutas cttrtcee, não poderão ser utilizados para
caixas com frutas de 01l~r8.1S zonas,
não podendo figurar no mesmo rótulo
mais de uma procedência.
Art. 86. Poderão ser usados nas
caixas, para qualquer grupo de citrus,
rótulos contendo os segu~t',t-es dizeres: "Citrus do Brasil", "La-anjas do
mento 0,420m' - largura O,270m -' alBrasil", "Lim a do Brasil". "Pomelo
tura O,266m.
do Brasil", "Tangerina do Brasil",
§ 1.0 O fechamento da caixa gerá
"Lim.ã<J do Brasil".
feito com papel gomado, devendo
Parágrafo Único. Os dizeres -eteconstar em uma das testeíras - na
r-idos neste artigo poderão também
seu terço superior - instruções para
aparecer em outro Idioma, desde que
abrir sem cortar
figurem ao lado ou abaixo -tce dizeres
§ 2.° Constará, .na tampa e em uma
em português,
das testeíras, o número mínimo de
frutas que a caixa contém e, em caArt. 87. A marcação das firmas
consignatárias e dos portos de destiracteres menores - ao lado e em seno das partidas de frutas será feita
guida - o tamanho da fruta, tsto é.
na testeira oposta à do rótulo ou num
o "tipo.
doe lados da caixa.
~ 3.0 Será admitido, nas caixas de
papelão, o acondicionamento das tC\.1Art. 88. O S.E.R. fará remarcar
tas cítricas, sem papel envoltório e
por conta dos responsáveis interessasem arrumação especial. exígmco-se.
dos, as caixas qUe estejam marcadas
porém, garantia da quantidade mí-ude modo diverso do estabelecido na
Iegtslaçâo. sem prejuízo da penalidade
ma de frutas e plenitude de enchimento, de modo a obter conveniente
cabível no caso,
firmeza do conteúdo.
Art. 89. Os rótulos e marcas .serâo
registrados no Ministério do TrabaVIII MARCAS E RÓTUL{lS
lho, Indústria e Comércio, obedecendo
às especificações por êles estabeleciArt. 85. Em uma das testelras de
das, de acôrdo com as disposições lecada caixa será obrigatória a rotulagais em vigor.
gem com declaração do número do
registro do exportador, bem 00mo do
IX INSPEÇÃO EMBARQUE ESTIVAgrupo, variedade, classe, tipo e proceGEM E FISCALIZAÇÃO
dência da fruta: nome do tungtstár íco
ou fungicida empregado no seu trataArt. 90. fu5 casas de embalagem,
mento; a expressão «côr adicional"
quando em funcionamento, ficarão
quando colorida artdfíclalmente. E, sob fiscalização percnanente do S.E.R

Art. 82. 'I'ôdas as caixas. de madepois de fechadas, l-evarão
nas extremidades - um pouco atastadas da face interna das testeiras como medida de maior segurança,
cintas, preferencialmente de arame
de ferro galvanizado n.c 16.
Art. 83. As caixas de papelão, para
exportação de frutas cítrtcaa, seráo
doe construção resistente, aproprtadas
à espécie do produto, de boa qualidade
e aparência, claras, leves, novas, com
R3
superfícies externas Usas, tendo
como refêrc.{) pelo lado de dentro quatro paredes, correspondentes às testeiras e lados, constituídas de quatro painéis de madeira extra leve oU papelão
de resistência equivalente cem a espessura de 3 milímetros mais OU menos, revestidas pelos dois lados com
papel colado, de modo a formar' uma
só peça articulada que se justapõe mternaenente na embalagem cujas tampas e fundos são também de papelão
resistente e articulado com o invólucro, formando um só conjunto. com
dispositivo para ventilação.
Art. 84. Será admitido um modélc
úniC(} de caixa de papelão, para exportaçâo de frutas cítrtcas, com as
seguintes dimensões internas: compri(~eira,
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Art. 92.

Só será permítíaa a saída

das frutas das casas de embalagem
depois de examinado pelo S.E.R., no
mínímo 1% da partida, nodendo o

exame ser feito no decorrer do preparo

da fruta para o que

o S.E.R.
mandará separar as caixas" já emba-

ladas, antes do pregamento aO.G tampas.
Art. 93. As frutas acondicionadas
em caixas de pap'clão deverão aguardar embarque no pôrto, em frlgorffíco.
Art. 94.

embarque

x-

Todos OS lot-es de frutas

enoamínhados para. exportação, de:"
pois de beneficiados, deverão ser obrígatõrlament-, analisados, tanto no tnício como no fim da safra.

O S.E.R. 66 permitlrá .o

das

quando, após

partidas

de

citrus

a inspeção; no pôrto,

ficar evidenciado estarem as mesmas
de acôrdc com as especificações .ora
estabelecidas.
Art. 95. As partidas rejeitadas
pelo S.E.R. poderão ser repassadas
e apresentadas para novo exame,
quando a rejeição não tiver sido mot i v a d a pela podrtdâo peduncular
(Dlapcrthe citri Wolf).
§ 1.0 Caso uma partida seja repassada e condenada num segundo
exame. fica-rá a critério do S.E.R.
permitir ou não um segun-to repasse.
§ 2." A fruta condenada deverá ser
repassada imediatamente e não poderá apresentar qualquer percentagem
de frutas podres.
§ 3.° O repasse só será permitido,
excepcionalmente, nos portos de embarque, e, ainda assim. quando êstes
estiverem aparelhados para êsse fim.
. Art. 96. Caberá ao S. E. R, ms "}r.<cíonar as câmaras e máquinas "rigorifio3.s hem como fiscalizar os trabalhos de estiva no costado e a bordo
AIt. 97. Não será permitido o careegamento de frutas para exportação,
com chuva ou neblina cerr-ada, sem
estarem as mesmas devidamente protegidas.
Art. 98. No carregnment., de frutas
cítricas, será obrigatória a estdvage-n
cunhada e não [astreada, e do emurêgo de sarrafos horizontais de caixa em
caixa, e de caibros vertfoaís, de 6· em
6 caixas, a fim de formar canais para
a circulação do ar.
Art. 99. Fica proibido o carreaamente de frutas no tronc-o, sem que
fique lugar para apôio do tabuieíro.
quer na carga quer na descarga.

CERTIFICADOS

Art. 100. Os cerãífícados de classi-

ficação de frutas cítricas serão válidos
por 120 horas.
parágrafo único. Do certificado de
classincaeáo constará obrigatoriame::lte
a hora, além da data em que fôr emitido.
Art.lOl.

E'

permitido, a

requeri-

menta da parte Interessada e,· mediante a devolução de tôdas as vias que
lhe foram fornecidas, o desdobramento dos certificados de classificação,
para a composição de novos lotes de
frutas cítricas,
parágrafo único. No\S novos certtftcados, emitidos na forma estabelec-;da
neste artigo, e que receberão .J número de ordem correspondente, constará, obrigatoriamente, o número de
certificado original e a declaraçâo

-aeeaooroao- .

Art. 1(}2. Os certificados emitidos
em virtude de desdobramento substítuem e invalidam os anteriores referentes ao lote desdobrado.
Art. 103. APÓS a. inspeção será 0mItddo pelo S.E.R. o certificado de ftscalízaçân da exportação.
Parágrafo único. Só mediante a
apresentação da 2.a via dêste cert.ttcada, poderá a polícia aduaneira permitir o embarque da partida.
XI

-

DISPOSIÇÔ~S

GER~S

Art. 104. A juizo e com autorização
do S.E.R. poderão, em casos r-soeciais, ser exportadas partidas de frutas cítricas que não satisfaçam às
exigências dêste Regulamento, quando provada mente se destinem a fíns .
exper ícnentaís.
Art, 105. Quandú os mercados externos o exigirem e assim o requeiram
os interessados, poderá o S.E.R, a-provar o uso de novas embalagens e de
outras modalidades de acondicionamenta para as frutas cítricas destinadas à exportação.
Art. 106. As taxas dos serviços, de
classificação, reclassífteação, nsea.tençâo, arbitragem etc. serão cobradas
d'e acôrdo ' com o que estabelece o
Decreto n,O 38.860, de 13 de março
de 1956.
Art. 107. Ai; infrações ao presente

regulamento serão punidas com multa-s de ora 5.000,00 a ors 50. OOI),DO e
as fraudes com o dôbro.
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Art. 108. OS 'CMOS omissos seráo resolvidos pelo S.E.R., com a aprovação do Ministro da Agri~l_t1tura.

Mário Bâeneçtietti

. DECRETO N.o 43.145 - DE 3
VEP..EIRO DE 1958

DE

FE-

Autoriza o cidadão brasileiro Lourival
de A.zevedo Costa a pesquisar
'quartz o no rnunic-ípio de Araguatins,
Estado de Goicís.

O Presidente da República, usando
da, atrfbuicâc oue lhe confere o artego 87, n.o" I da Oonstdtuição e nos
têrmos do Decreto-l-ei n.e 1. 985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas),

decreta:
Art . 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourival de Azevedo Costa
a pesquisar quartz-, em terrenos devolutas no lugar dencminad-, Monchão Branco, distrito de Ohambíoazinho, município de Araguatins Estado de Goiá-s. numa área de vinte e
cinco hectares (25 ha) delimita-da por
um quadrado que tem- um vértice no
final da poligonal que partindo da
confluência do córrego Cristal com. o
rio Lontra, seus lados têm OS segt;-ll?tes comprimentos e rumos magnéttcoa: novecentos quarenta e dois met.r-os (942 m) , dois minutos noroeste
(;i' NW); duzentos e cinqüenta mesros
(25·1) m: oitenta e nove -graus e cinqüenta e oito minutos nordeste (89°
58'

NE)

e cs lados

do quadrado a par-
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DECRETO N.O 43.146 - DE 3 DE
VEREIRO DE 1958
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FE-

Autori,'?a o cidadão brasileiro Fernando Ferreira Reis a pesquisar diamantes e associados no município
de Dicmamtima, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo 87, n.c I, da Oonstituíçâo e nos
têrn.os do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pemand-, Perreu'a Reis a
pesquisar diamantes e associados em
terrenos de sua propriedade no imóvel
denomínad., Fazenda do Palmital. distrito de Datas, município de Diamantina. Estado de Minas Gerais. numo.
área de' quarenta e um hectares e sessenta e oito ares (41;68 ha) delimitada por um polígono irregular, que
tem Ui'TI vértice na confluência de corrego Pasmarra com o rio Andrequicê
e as lados a partir dêsse vértice OS
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e dez metros (110 mr .
-trtnta e seis graus quarenta e cinco
minutos noroeste (36°45'NW); duzentos e vinte e cinco metros (225 m)
-trínta e um graus nordeste (31°NE):
setenta e cinco metros (75m) dezenove graus noro-E',ste (l9°NW); duzentos e quinze metros (215 rm . setenta e
seis graus trinta mmutos sudoeste
(76°30'SW); cento e quarenta e sete
metros (147 m) , quatro graus nordeste
(4°NE); noventa e cíuc., metros (95

ti! do vét-tiee considerado têm OS s~:'
guintes comprrmentns e rumos magnem) . 'quarenta e cínc., gTRUS noroeste
ttcoa: quinhentos metros (50'Ü~),
(45°NW); cento e trinta e dois me:-oitenta e nove graus cinqüenta e Olt? ,tros (132 rm . dezesseis graus, nordeste
minutos sudoeste (89° 58' SW); qui(16°NE); duzentos e vinte e sete me.nhentos metros (500 m) , dois minutos
tros (227 rm dezesseis graus tr-inta
nordeste (2' NE) ,
minutos n.u-oesta ilG03'O'1\rv.n: duzentos e trinta e cinco metros (235 nn
Ar,t. 2,° O titulo da autorização de
Oeste (w); mil tresentns e noventa
pesquisa que será uma via autêntica
'G cinco metr.çs 11.395 m)
Sul (8):
dêste Decreto. pagará a taxa de trecinqüenta metros (5'~ rm : Leste (E);
zentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
duzentos metros (2D'O rm trinta e seis
transcrito no livro próprio da Divisão
g"!'2.US trinta minutos nordeste (36°30'
de Fomento da Produçã-, Mineral do
NE): cento e vinte metros (12{) rm .
Ministério da Agricultura.
tr-inta e cinco g-r'J-US trinta mínut.cs
Art. 3.° Revogam-se as disposições TI0roeste
(35°30'N'W): quatrocentos e
em contrário.
oitenta e cinco metros (485 m) cinqüenta
e
um
graus nordeste (51 0 NE) .
Rio de. Janeiro 3 de feverei,ro de
19'58, 137.° da Independência e 70.°
Arb , 2.° O titulo da autorização de
da República.
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de qu.aJUSCELINO KUBITSCHEE:.
trocentos e vinte cruzeiros 101'$ 420.00)
Mário. Meneghetti,
e será transcrito no livro próprio da

ATOS DO PODER EXECUTIVO

134

DIVisão de Fomento da Produção Mineral ri{) Mínísterto da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 3 de fevereiro de
lS58, 137.° da Independência e. 70.0
da República.
JUSCELIN'O KUBITSCHKK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N." 43.147 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cuuuuio bmsüeiro Armando Angelini a pesquisar calcário,
dolomiJta e associados no municlpio
de Santana de PaTnaíba, Estado de
São Paulo

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artígo
87, n. o I, da Oonstttuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.9'85, de 29

de janeiro de 1940

(Código de

(6. c 44' SW); cento e dois metros
cínquenta e omco cennmetros (102,
55m), dezesseis minutos sudoeste (16'
SW); duzentos e oitenta metros e no,
venta e CInco centímetros (280,95m),
oitenta e nove graus e oito minutos
sudeste (8&0 08' SE); quatrocentos
vinte e seis metros e quarenta e três
centímetros (426, 43m) , trinta e um
graus trinta e cinco minutos nor-teste (31 0 35' NE).
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntíva dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.aO) e será
transcrito no livro próprio da Drvísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958, 137.° da Jndependêncía e 7{l° da
República.

Mi-

JUSCELINO KUBITSCHEK

nas) > decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cídadào
brasüeír., Armando ángeliní a pesquisar calcário, doíomíta e associados em
terrenos de propraedade de Alfredo
Angelíní Il() lugar denominado Sítio
Itaquert ou Voturina,· distrito de pirapara do BOm Jesus, município de San-

tana de parnaíba, Estado de S. Pautreze hectares €
cmquenta e cinco ares U3,55 na) delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a mil setecentos
cínquenta e um metros cmquenta e
quatro centímetrcg (1751,54m), no rumo magnético de quarenta e cinco
graus e quarenta minutos sudoeste
(45° 40' SW) do centro geométrico
da ponte da estrada de rodagem São
Paulo-Baruert.Pírapora do B::Jm Jesus,
aproxímadamente a oitenta metros
(80m) do marco qunometrrco cínquenta e um (km 51) da mesma rodovia
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos trinta e oito
metros quarenta e cinco centímetros
(438,45m), oitenta e nove graus e vinte e nove minutos sudoeste (89° 29'
SW); noventa e quatro metros e dez
centímetros (94,10m) , vinte e oito
graus e trinta minutos sudoeste (230
3{}' SW); cento setenta e um metros
dez centímetros (l71,lOm), seis graus
quarenta e quatro minutos sudoeste

lo, numa área de

Mârio Meneghetti

DECRETO N.o 43.148
DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1958
Autoriza o Cidadáo brasileiro Jose
Bento Junqueira ele Andrade a pesquisar q,,{urtzito no municipio de
Baepenâi, Estado de Minas Gerais.

o Presidente -da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87,

n.v

I, da Oonstítuíçâo e DoS têr-

mos do necreto.iei n.» 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Bento Junqueíra de
Andrade a pesquisar quartzito em ter.
reno de sua, propriedade no lugar denominado õempo da serra, distrito e
município de Baependí, Estado de
Minas Gerais, numa área de cento e
treze hectares ortenta e cinco ares
(113,85 ha) delimitada por um parareIoga-ama que tem um vértace a mil
e dez metros (1. 010m) e no rumo verdadeiro de quarenta e cmco graus
nordeste (450 NE) do canto norríesre
(NE) da sede da Fazenda de Secas-
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tião de Andrada e Os Lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumo-s verdadeiros: mil e rnnta
-e cinco metros (1.035m) , quarenta
graus nordeste (40 0 NE); mil e cem
metros O.lcom), quarenta e oito graus
sudeste (48° SE).
Art. 2. ° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil cento e quarenta cruzeiros (Cr$
1. 14Q,OO) e será transcrrto no livro
próprio da Divisão de Fomento de
produção Mineral do Mirustérto da
Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Río de .raneíro, 3 de fevereiro de
195-8, 137. o da Jndependêncía e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DEORgrO N.o 43.150 - DE 3
FEVEREIRO DE 1968

DE

COncede à Promotora de Mineração
t rao, Autorização para funcionar
como emprêsa de mineraçãiJ.

O Presidente da República, usando
da atribuição q lle Ine confere o arttgo 87, n.? I, da Oonstituíção e nos
télIDOS do Decreto -Jeí n.s 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi1'3S), decreta:
Arr"tigo úníco. lt concedida à PrOmotora de Mineração Ltda., constituída por ínetrumence particular de
23 de dezembro de 1957, cem sede nesta Capital, autorízação para tuncionar como emprêsa de mlneracâo, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regu.amentos em vigOr ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da rererida autortsaçâo.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.° da Indeoendêncla e 'W.o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.O 43.149 _

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1958

conceae à Mineração Santa ROsa Limitada autorização para tuncíoncr
como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. ° I, da Constituição e nos têrmos do Decreto_lei n . o 1. 985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. ~ concedida à Mineração Santa Rosa Lmutaua, soctcdade por quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capítat e
constituída por instrumento particular de 11 de novembro de 1957, autorização para funcionar como emprê.
sa de mineração, ficando a mesma 80cíedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar- sôbre
o objeto da referida autorização.

Río de Janeiro,. 3 de fever-eiro de
1958, 137. ° da Independência e 70° da
República.
J USCELlND

KUBITSCHEK

MtÚio Meneghetti

DECRETO N." 43.151 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1958
Concede à Mineração Solçema Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aa-tígo 87, n.? 1, da Constitutcão e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Artigo único. É concedida à Míneração Salgema Limitada, sociedade
por quotas de responsabilidade limitada com sede nesta Capitar e oonstdtuída por instrumento par-ticular de
11 de novembro de 1957. cutotízaçâe
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade
obriga-ria a cumprir íntegralmentg as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorraacâo ,
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de

1958; 137. 0 da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DEC'REITO N." 43.152 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro. Pedro
Junqueira Filho a pesquisar quartzito no município de Luniiná.'·iaS,
Estafto de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere D artigo 87, n.v X, da Constituição e nos
têrmoa do Decrete-lei TI,O 1.985, de 29
de janeiro de 19~O (Código de Manas) ,

decreta:
Art. L" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro .Junqueíra Filho

a

pesquisar

quartzito em terrenos de
sua proprtedade no lugar denominado

Campo do Cipó e Serra do Gavião,
distrito e município de LUminárias,
Esta-do de Minas Gerais, em duas
áreas no total de duzentos e nove hectares sessenta e cinco ares (209,ô5ha)
descritas do seguinte moco- a primeira- (1. a ) com 'setenta e sete hectares e quarenta ares ("76.4011a), delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a cento e quinze metros
(115m), no rumo verdadeiro de quatorze graus sudoeste (14° SW) do
marco "MOrTO Grande" cto Serviço
Geográfico do Exército, e OS lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
novecentos € quinze metros
.
(915m) , oeste (W); oitocentos e trinta.
e cinco metros (335m), sul ,(S); e, a
segunda (2. a ) com cento a f.reze hecteres e vinte e cinco ares (113,25 ha.r ,
delimitada por um retângulo qUe tem
um vértiCe a mil e oitenta metros
(1.080m) no rumo verdadeiro de sessenta e dois grau6 nordeste
.
(62° NE) do marco "Pedro .Junqueira" e os lados divergentes dêsse vértice, 05 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e vinte e cinco
mtros (1.025m), dezenove graus nordeste (19 0 NE); mil e trezentos metros (1.300m), setenta e um graus
sudeste (710 SE).

Art. 2. 0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma vía autêntica dêste decreto, pagará

taxa de
.
(Cr$ 2.10.0,00) e será transcrito no
livro próprio da Drvísâo de Fomento
da Produção Minera] do Mmistérlo
da Agricultura.
dois mil e cem cruzeiros

f)

Art. 3.0 Revogam-se as díspcsdções
em. contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137,° <la Independência e 70.0 da
República.

.
JUSCELINO KUBl:TSCHEK

Mário Meneghctti

DECRETO

N,~

43.153 - DE 3
DE 1958

DE

FEVEREIRO

Autoriza a Mineração de Ouro de Jacobina Li'.i'a. a pesquisar minério de
ouro e associados no município "de
Jacobina, Estado da Bahia.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.91:l5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 1. ~ Fica autorizada a Mineração de Ouro de Jacobina Ltda, a pesquisar minério de ouro e associados,
em terrenos de propriedade da Ora.
Minas de Jacobina no lugar denominado Serra do Córrego - Cana víeira
de Dentro, distrito e município de Jacobina, Estado da Bahia, numa área
de cento e sessenta hectares (160 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice na Confluência do córrego
da Massa com o ribeirão Oanuan e os
lados, divergentes dêsse vérttce, QS
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: oitocentos metros (300m),
oitenta e um graus noroeste" (81:<'
N"V); dois mil metros (2-.000m), nove graus sudoeste (9. 0 SW).
Art. 2.~ O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mü
e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1.600,00) e
será branscrttc no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.' 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958, 137.9 da Independência e 70,'1 da
República,
JUSCELINü KUBITSCHEK.

Mário Meneçlietti
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DF<CRETO N.o 43.154 _
FEVEREIRO DE 1958

DE

3

DE

DECRETO N.'" 43.155 - DE 3
FEVEREIRO DE 1958

137
DE

Autoriza União lruiustrui e Comérctc
Bocizdade Anônima
a pesquisar
conchas calcárias na Lagoa de Aranwma, Estado do Rio de Janeiro.

Autoriza o cidadão brasileiro Mozart
Bretos a pesquisar minério de
manganês e associados no município de tuunríto, Estado de Mina.s
Gerais.

o Presidente da Repúbnca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códígn de Minas),
Decreta:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe' confere o artago 87, n.v I, da, oonsututcêc e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas),
Decreta:
.I ut. 1.'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mozart Eretas a pesquisar
minério de manganês .e associados,
em terrenos de propriedade d.e Otávio
Augusto Eretas, na Iooaltdade Sitio
Oapâo dos Oarumbés, distrito e município de Jtabirtto, Estado de Minas
Geraís.. numa área de dezoito hectares {l8 ha) , delimitada por um poligano irregular que tem um vértice. a
oitenta e oito metros (88 m) , no rumo magnético setenta e cinco graus
nordeste (75.<; NE) da casa de Otávio
Augusto Bretas 'e os lados, a partir
dêsse Vértice, os seguintes comprtmentes e rumos magnetacoa: quatrocentos metros (400 m j , trinta e dou;
graus. trinta minutos nordeste
.
(32.<; 30' NE); quatrocentos e trinta e
três metros (433 mj , oitenta e um
graus nordeste (81.'" NE); cento e noventa e nove metros (199 m) , doze
graus sudeste (12° SE); cento e aovellta e um metros (191m). quarenta e
seis graus vinte minutos sudoeste ....
(46 U SW); cento e noventa e oIto
metros (198 m) , setenta e sete graus
sudoeste (77.'" SW); duzentos e setenta e sete metros (277 m) , sessenta
e dois graus sudoeste (62.'" SW); cento e trinta e 'seis metros (136 mj ,
cinqüenta e dois graus noroeste ....

Art. 1.9' Fica autorizada UIllâo Indústria e Comércio Sociedade Anônima a pesquisar conchas calcárias entre as pontas da Bananeira, do Inga
e das Oorcínhas, na Lagoa de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, numa área de quatrocentos e noventa e
quatro hectares e trinta e' sete ares
(494,37 ha) , delimitada por um poligono mtstíhneo cujas extrermuades
da base maior distam três mil duzentos e cinqüenta metros (3.250 m). e
oito mil e novecentos metros . . ...
(8.900 m) , no, rumo verdadeiro oitenta e sete graus sete minutos sudoeste
(87° 07' SW) da ponta da Acaíra.
Dessas extremidades, partem os allnnamentos retilíneos de mn setecentos e cinqüenta metros <l.750 mj , e
cinCO mil e seiscentos metros
.
(5.600 m j , nos rumos verdadeiros doze graus noroeste (12. v NW) e setenta
e sete minutos nordeste (70° 07' NR),
respectivamente, em direção a ponta
da Bananeira, alcançando a margem
da Lagoa de .àraruama . O lado místdlíneo da poligonal é a mesma margem da Lagoa de Araruama e compreendida entre as extremidades dos
alinhamentos acima mencionados.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro' mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 1.950,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958, 137. v da Independência e 70.'" da
República.

(52.'" NW).

Art. 2.\' O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mtneraj do
Ministério da Agricultura.
f\..rü. 3.° Revogam-se as dispcstçôee
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958, tav.v oe Independência e 70.'" da
República.

JUSCELINO KUBITSC'fmk

JUSCELINO KUBITSCHEk

Mário Meneçhetti

Mdrio Meneghettt
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DECRETO N.o 43.156

FEVEREIRIQ

DE

DE

3

DE

19'58

Concede à Mineração Secador Limitada autorização paTa funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87\ n. ° I, da Constítutção e nos
têrmos do Deoreto.Ieí n.c 1,985, de

29 de janeiro de 194.0 tC'ódigo de Minas), decreta:

Artégo único. É c-oncedida à Mineração Secador Limitada, sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital e cons-

. tituída por instrumento particular de
onze (11) de' novembro de mil nove-

centos e cinqüenta e sete (1957), autúrização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mes-

ma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da referida autorização.

em

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 70 o
da Repúblíea..

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Iâeneqhetti,

DECRETO

N.O

43.157
1958

DE

3

DE

FEVEREIRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro reão
Rimsa a pesquisar ardósia e associados no Municipia de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 37, n.? I. da Oonstitulção € nos
tênues do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1, ° Fica autorizado o cidadão
brasHeiro J08,O Rimsa a pesquisar ardósia e associados, em terrenos de
sua propriedade, de Matheus Kubischewski. Alfredo wohanka e Carlos
Victorío Heggestrem, numa área de

noventa e cinco hectares e quarenta
e dois ares (9G,42 ha) , no jugar dencmlnad-, Potreíro Grande, Distrito
de Barra do Ribeiro, Município de
Guaíba. Estado do Rio Grande do
Sul, delimitada por um polígono írre-

gular que tem um vértice no maJ'CO
de pedra, divisa das propriedades d-a
João Rímsa. Matheus Kubíschewskl
e Antônio Ambos e os lados, a partil' dêsse vértice, os seguintes comprámentoa e rumos magnéticos: trezentos metros (300m), oitenta e cinco
graUs quarenta e cinco minutos noroeste (85° 45' NW); quatrocentos e
noventa e sete metros e cinqüenta
centímetros (49"7,50 m) , quatro graus
quinze minutos nordeste (4° 15' NE) ;
trezentos metros (300 m) , oitenta e
cinco graus quarenta e cinco minutos sudeste (85" 45' SE); quatrocentos
e cinqüenta metros (450 rm, quatro
graus quinze minutos nordeste (4 1l
15' l'TE); mil quatrocentos e dezessete
metros (1.417 rrn , cinqüenta e oito
graus sudeste ('58° SE); oitocentos e
quarenta e quatro metros (844m),
sessenta e nove graus sudo-este (69Cl
SW); cento e quarenta m-etros (14ü
metros), onze graus trinta minutos
sudoeste (11° 30' SW); quinhentos e
seis metros (5-06 m) , sessenta e dois
graus quinZe mmutos noroeste (62Cl
15' xw: ;
Art. 2.° O título da autor-ízaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a, taxa de
novecentos e sessenta cruzeiros ....
(0-1$ 960,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da produção Mineral do Ministério
ria Agricultura.
Art . 3.° Revogam-se as disposições
em contrá,rio.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1953; 137.0 da Independência e 70.°
da Repúbli-ca.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK:.

Iâeneçnettt,

DECRETO N. ° 43,1'58
FI>I1EREIRO

DE

3

DE

DE 1958

Autoriza a Companhia Paulista de
Mineração a lavra?' argila e associados) no Município de M agi das
Cruzes) Estado de Sâo Paulo.

O. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da constituição e nos
tôrmos do Decreto-lei n.v 1.985, doe
29 de janeiro de 1940 rC'ódigo de Mi-

nas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Companjna. Paulista de Mineração a lavrar
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argila e .assoclados, em terrenos de
propriedade de Cerâmica São Caetano S. A., no Distrtto de BírttíbaMirim, Município de Mogf das CruZ'8S, E-stado de São Paulo, numa área
de setenta e sete hectares cinqüenta
ares (77,50 ha) , delimitada por um
IPolígc·no mlsttlíneo que tem um vértice na confluência dos rios Parai-tdnga e Tietê e os lados, a partir
dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e treze metros (413 m) , doze
graus noroeste (12° NW); quatroeentos e trinta e quatro metros (434 m) ,
trinta e três graus trinta minutos
nordeste (33° 30' N,E); quinhentos ,e
cinqüenta metros <5·5'0 m) , setenta e
oito graus, vinte minutos nordeste
(78° 20' NE); quinhentos e oito metros (508 rm , trinta e três graus que.renta minutos sudeste (330] 40' SE) .
O lado místüíneo da poligonal é a
margem direita do rio, Paraitinga e
compreendida entre a extremidade do
último lado acima descrito e o vértice de partida. Esta autorização é
outorgada mediante, as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
dos seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas- nes,te Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao nstccc e ao Município, em cumprimento do disposto no art , 68 do
Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações quo lhe incumbem, a autorização de lavra será d-eclara-da caduca ou nula, na forma dos arta. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
serão suj-eitas às servidões do solo
e subsolo para OS fins da lavra na
forma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O eoncessionárío da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Pro-dução
Mineral e gozará dos favores discrímínados no art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autortaaçâo de lavra
terá por título êste Decreto, que será
.transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil quinhentos e
sessenta cruzeiros rcrs 1.560,00).

Art. 7. 0 Revogam-se as disposlçôes
em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fev-ereiro de

13'7. o da Independência e 70. °
da República.

1958;

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário tâeneçtietu,
N.O 43.159 DE
FEVEREIRO DE 1.958

DEGRETO

3

DJl:

Autoriza o cidadão brasileiro Tootilo
Badin (J, pesquisar minérios de co.
bre e associados no muniCÍpio d(J
Martins. Estado ào Rio Grande do
Norte.

o Presidente da República. usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artig-o 87, n.v I, da Constituiçã-o e nos
têrmcs do Decreto-lei n.v 1.985. dt"
29 de janeir-o de 1940 (Código <1-'"
Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
braaileíro Teófilc Badín a pesquisar
minério dFl cobre e associados em
terrenos de propriedade d-os herdeiros de Francisco Rodrigues da1"onseca e Anaela. Maria da conceição
no lugar denominado sitio Mantçcna
ou Pico Branco, distrito e município
de Martins. Estado do Rio Grande do
Norte. numa área de cinqüenta heoteres (50 haj delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos 'e noventa metros (3900m) . :10 rumo
magnético de oitenta graus sudoeste
(ROO swi da confluência dos córregos Mantçcba e Pico Branco, e os
lados divergent-es dêsse vértice, 0'3 seguintes comrmmentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) ,
trinta graus noroeste (30 0 NW); mil
metrcs <1.000 m) , sessenta
graus
nordeste (60° NE).
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca deste. Decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 5{l{}.OQ) e
será transcrito no Uno próprio da
Div são de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 1.37.° da Independência e 70.Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário

tãeneçnetti,

14Q
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DEORETO N.o 43.16{}

DE

3 na

FEVEREIRO DE 1958

AutoriZa a Sociedade Extrativa Santa Fé Limitada a pesquisar argila
e associados no município de Tre. memoé, Estado de São Paulo.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 10. v
da Repúbl.ca..
JUSCELINO

KUBITSCHEK .

Má."ioMeneghetti.

o Presidente ela República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Socíedaue
Extrat.va Santa Fé Limitada a pesquisar argila e associados, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Padre Eterno, distrito e
município de Tremembé, Estactode
São Paulo, numa área de um hectare e oitenta e oito ares (l.88 ha) ,
delírmtada por um polígono irregular
que cem um vértice a mll oitoC8!ltos
e noventa e cinco metros _6 oitenta
. centímetros (1.895,80 m) no rumo
magnético quarenta e seis graus e dez
mínutcs nordeste (4'1)0 lO' NE) da
tõrre esquerda da Matriz de 'I'remembé e os lados, a partir dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e dezesseis
metros (U6m), trinta e cinco graus
nordeste (35 0 NE), oitenta e quatro
metros (84 m) , quarenta e cinco
graus sudeste (450 SE); cento e quatro metros e cinqüenta éentímeirce
004,50 m) , quarenta graus SUdeste
(41{)0
SE); noventa e nove- metros
(99 mj , vinte e um graus quarenta
minutos sudoeste (210 40' SW); setenta e quatro metros (74 m) , sessenta e oto graus quinze minutos noroeste (68 0 15' NW); oitenta e um
metros
e
cinqüenta
centímetros
(81,50m), vinte e- um graus quinze
minutos nordeste (210 15' NE); trinta e oito metros e trinta centímetros
(38.30 m) . quarenta e quatro graus
quarenta e cinco m.nutos noroeste
(44° 45' NVi1); cinqüenta e dois metrcs (52 m) , trinta e seis graus quinze minutos sudceste (360 15' SW); setenta e seis metros (76 mj , cinqüenta
e um graus noroeste (51 NW).
Art. 2.° O 'título de' autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será transcrito no livro próprio da
Dív.sâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

DECRETO N.o 43.161

DE

3

DE FEVEREIRO DE 1958

Autoriza a Scciecuuie de Mineração
Oeramite Limitada a lavrar cuuUm e associados no município e
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Oonstituíçâo, e nos
t€TmOS do Decreto-lei n." 1.985, de
29 .de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Sociedade de Mineraçâr, Oeramite Límítada a lavrar caulím e associados, no
imóvel denominad-, Sítio Campanário, 110 baüTo do Taboão,' distrito
de Saúde, munícípi-, e Estado de São

Paulo, numa área de doze hectares
02 ha.j , delimitada por um políg-ono irregular, que tem um vértice
no cruzamento das
estradas do
Cursín-, e do Obs-ervatóri o e OS lados,
a partir dêsse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e oitenta e três metros
(283 m.) , sessenta e sete graus e
trinta minutos sudoeste (6'7° 3D'
SW); noventa e um metros (91 m.j ,
trmta graus e trinta minutos sudoeste (3:()o 30' SW); cinqüenta e oito
metros (58

m.) ,

sessenta e oito graus

e trinta minutos sudoeste (68° xü'
. SW); quarenta e um metros e cinqüenta centímetros
(41,50 m) , três
graus e dez minutos sudoeste (3° 10~
SW); sessenta e três metros e cinqüenta centímetros (63,50 m) , sul
(8); s-etenta e três metros (73 m.) >
dezoito graus e trinta minutos sudeste (18° 30' SE); cento e, dois
metros (102 m.) quarenta e doi"
graus e quarenta minutos sudeste
(42° 40' SE); cento e sessenta e I)tto
!TI e t r os
e cinqüenta centímetros
(168,50 m.) , cinco graus e trinta e
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cinco minutos sudoeste (5° 35' SW);
duzentos e cinqüenta m e t r o s (250
m.) , quarenta e sete graus e cinqüenta minutos nordeste (47° 5(}'
NE); cento e quinze metros e cinqüenta centímetros 015,50 ml, um
grau e trinta e cínc-, minutos U0rdeste (10 35' NE); duzentos e sete
metros (207, m.) , vinte e três graus
e trinta minutos nordeste (23° 30'
NE); cento e cinqüenta e sete metros (157 m.) , seis graus e dez mtnutos nordeste (60 10' NE). Esta
autortzaçâ-, é outorgada mediante as
{:ondições constantes do parágrafo
úníc-, do art. 28 do Código, de Mina.s
e dos arts. 32, 33, 34 e. suas altneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código. não
Expressamente mencionadas neste
Decreto.
Art. 2.° O conceslonárlo da autor~zação fica obrigado a recolher aos
cefres públicos, na forma da lei, OS
tributos que forem· devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento ao disPoSto ne art. 68, do
Código de Minas.
Art. 3. o Se o concessionário da
eutorizaçâ., não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a
autorfeaçâ-, de lavra será declarada
caduca OU nula, na forma dos arugés 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estã'Ü SUjeitas às servidões de Sol.) e
subsolo para os fins
de lavra, na.
for'ma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De.,
partamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores d.s·criminados no art. 71 do mesmo CÓCi'l'0.
Art. 6. o A autorização 'de lavra
terá por título· és-e Decreto, 'que será
transcrtt-, no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
após o pagamento da taxa de seíscentos cruzeiros (Cr$ 60D.OO).
Art. 7. o Revog::tffi-se as disposições
em contrárro .
Rio de Janeiro, 3 de rever-erro
de- 1958; 137. Q da Independência .e
:;0. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghettt

DECRETO N.? 43.162 - DE 3
DE FEVERE:.."RO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Moreira Curimboba a pesquisar bauxita, argila refratária e associados no município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que Ihe: confere o art.igo 87, n.? I, da Constítuíçâo, e noS
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985. de
29 de janeiro de 194'0 (Código ae
Minas), decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão
t;rasileiro Benedito Moreira Col'lmbaba a pesquisar bauxita. argila te·
frutáría e associados, em terrenos de
propriedade de Benedito Ferreira de
Oliveira e outros no lugar'. denominado Morro das Arvores, distrito e
município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e dez hectares e cínquenta e
oito ares (110,58 ha.) , dehmttada
1)01' um polígono irregular que tem
um vértice a duzentos e vinte metroS (220 m.: no rum., magn êticgríe
quarenta graus sudeste «o- SE), do
marco quilemétrrc., número sete
(Km . 7) da antiga rodovia Poços de
Caldas-Caldas e as lados: a partir
dêsse vértice, oS seguintes comprtmentes e rumos magnéticos: quatrocentos e oitenta e cínc., metros
(485 m.) , vinte graus e trinta mlnu1-08 sudeste (20° 30' SE); quatrocentas e cínquenta e cinco metros
(455 m.j , seis graus sudoeste (B0
SW); mil trezentos e quarenta metros (1.340 m.) cínquenta e quatro
rrraus sudoeste (54° SW); quinhentos e setenta e cinco metros (575
m.), vinte e cínc-, graus nor0'9ste
(25° NVV); quinhentos e quarenta
metros (540 m.). vinte e um graus e
trinta minutos nordeste (210 30' NE) :
.qulnhentos e noventa e nove metros
n;99 m.) , setenta e quatro graus e
trmta minutos nordeste (740 30' NE) ;
(660
seiscentos e sessenta metros
m.) , trinta e nove graus nordeste
J

(39' NE).

Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de mil cento e dez cruzeiros
(Crg 1.110,00), e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.

f:,.TOS
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Art. 3. c, Revogam-Soe as disposições

Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 19B8; 137. o da Independência e
7D.o da República..

contrário.
RIo de Janeiro, em 3 de fevereiro
ele 1958; 137.° da Independência e
70. ° da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mário Meneghetti

Mário Men.eghetti

DECRETO N.

(O

43.163

DE FEVEREIRO DE

DE

3

1958

Autoriza o cidacilio brasileiro Açenor

Leme dos Santos a pesquisar caicária no musucvpic de Salto do
PirapQra, Estado de São Paulo.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conf-ere o, ar-

tlgo 87, n:» I, da Constituição. e nos
târmos. do Decreto-lei n.> 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

Mínas) , decreta:

Art. 1.° Fica autorlzado"o cidadão

brasileiro Agenor Leme dos Santos
a pesquisar calcário, em terrenos de
prr priedade de Lauro Magno Cezar,
110 lugar denominado Sítio Olival,
di.strito e munícípi-, de Salto do Pi-

rapora, Estado de São Paulo, numa
área de vinte e seis hectares e emqüenta ares (26,50 ha) , delimitada
Dor um Pol1gono mlstüíne., que {em
vértice na -confluência dos ribetrôes Oaburé e Santo Antonio e as
lados, a partir dêsse vértice, oS seguintes comprimentos e rumos verda-deiros: quatrocentos e quarenta e
cinco metros (445 m.) , quarenta e
seís graus sudeste ;46° SE); trezentcs e vinte metros (320 m.}. CÍEqüenta e dois graus nordeste (52!"
NE); duzentos metros (200 m.v ,
quarenta graus noroeste (40" NW);
seíscentxs € dezoito metros (618 m.),
cinqüenta graus e trinta minutos
noroeste (50° 3()' NW); trezentos e
noventa metros (390 m.j , trinta e >
seis graus e trinta mínutna sudoeste
(36° 30' SW); o lado místntne., da
poligonal é a margem do ríbeirâo
Santo Antonio e compreendida entre
a extremidade do último lado acima
descrito e o vértice de partida.
Art. 2.° O títUlo da autorização
de pesquisa, que será uma :via autêntica dêste Decreto, pagará a roxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00),
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Prnduçâo
Mineral do Ministério da Agricultura.

um

Art. 3.° Revogam-se as disposições
E:In

em Contrário.

KUBITSCHEK

DECRETO N.O 43.164
VEREIRO DE

~

DE 3 DE FE'"

1958

Concede a Mineração Sctuuuia
Limitada autorização para tumcionor
como eníorêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c 1, da consütutçãc e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida a MIneracâc Sallnada Limitada, sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, 'constituída por
Instrumento
particular de 11 de novembro de 1957
e sede nesta
Capital, autortaaçâo
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

1vIário Iâeneçnetti,

DECRETO N.o 43.165
VEREIRO

DE

~

DE 3 DE FE-

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Moreira Curimbaba a pesquisar bauxita. argila retratórui e associados, no municipio de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,e I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Oódígo de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasfleíro Benedito Moreira Ourfmbaba a pesquisar bauxita, argila 1'E\..
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Iratárra e associados em terrenos de
propriedade de João Ferreira de Oliveira Sobrinho e outros, no lugar denommado Morro das Árvores, distrito
e mumcípío de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e noventa hectares e quatro
ares (100,04 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice na extremidade nordeste (NE), da
ponte da rodovia Poços de CaldasCaldas, sôbre o córrego Morro das
Arvores e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e dezesseis
metros e
cinqüenta
centímetros
(116J50m~, vinte e dois graus trinta
minutos noroeste (22° 30' NW); cento e doze metros 012m) , doze graus
noroeste (12° NW); duzentos e quarenta. e dois metros cinqüenta centímetros (242,50m), quarenta e um
graus noroeste (41° NW); cento e
sessenta e -cínco metros (165m) , vinte
graus trinta minutos noroeste (20° 30'
NW); oitenta e sete metros (87m) ,
trinta e nove graus trinta minutos
noroeste (39° 30' NW); cento e oitenta metros <l80m) , cinqüenta e
nove graus noroeste {59° NW); duzentos e dezoito metros e cinqüenta
centímetros (218,50m), trinta e cinco
graus noroeste (35° NW); cento e
trinta e quatro metros (134m>, vmte
e três graus sudoeste (23° SW); duzentos e dezesseis metros e cinqüenta
centímetros (216,50m), dois graus
trinta minutos sudoeste (2° 30' SW);
setenta e três metros e cinqüenta
centímetros (73,50m). onze graus sudoeste (11° SW); duzentos e oitenta
e sete metros 287m), sessenta e _quatro graus trinta minutos SUdoeste (64°
30 SW) duzentos e oítenta e três
metros (283m), sete graus trinta minutos sudoeste (7° 30' SW); cento e
quarenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (146,50m), quarenta e
quatro graus sudeste (44° SE); qui..
nhentos e dez metros C510m). oitenta e cinco graus sudoeste (85° SW);
mil cento e setenta e dois metros e
cinqüenta mentlmetros (1. 172,50m) •
dois graus trinta minutos noroeste
(2° 30' NW); cento e. sessenta e cinco
metros (165m), quinze graus trinta
minutos nordeste (15° 30' NE); mil
trezentos e cinqüenta metros (1.350m),
cinqüenta e quatro graus nordeste
(54° NE); duzentos e sessenta e cinco
metros
e
cinqüenta
centímetros
(265,50m), quarenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (44° 30' SE),;
seiscentos e dez metros (610m), vinte

e um graus trinta minutos sudeste
(21° 30' SE); quatrocentos e cinqüenta metros (450m), oito l',,'TRUS trinta
minutos sudeste (80 30' SE); quatrocentos e quarenta e cinco metros
(.445) m) , cu.qúenta e quatro graus
trinta minutos sudoeste (54° 3'0' SW) ;
duzentos e dez metros (210m), dezessete graus trinta minutos sudeste
(1"70 30' SW); quatrocentos e quarenta metros (440m), trinta e dois
graus trinta minutos sudeste (32° 30'
SE); noventa e cinco metros (95-m) ,
cinqüenta e dois graus trinta minutos sudoeste (52° 30' SW).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a' taxa de mil
novecentos e dez cruzeiros cr$ .....
1. 91(),OO) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as díeposlçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JU3CEI.!NO KUBITSCHE'"rl:.

Mário Iâeneçtietti,

DECRETO N.o 43.166

DE 3

DE

FEVEREIRo DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro
Waldernar Pereira Duarte a pesquisar agalmatolito e associados no
municipio de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artIgo
87, n.v 1, da Constituição e nos têrmos d.o Decreto-lei n.« 1.9'8-5, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Waldemar Pereira Duarte a
.pesquisar agalmatolitc e associados, em
terrenos de prcpriedade ne CeS31' \ma.rante de Menezes no lugar denominado Serra dos Macacos, distrito e munlctpíc de Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais, numa área de um hectare sessenta e oito ares e cinqüenta
centáares (1,6850 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vértic-e a
quatrocentos e cinqüenta e seis '11."tl'0S
(456m), I1Q rumo verdadeiro de trinta
graus trinta minutos noroeste (300 30'
NW), da confluência dos córregos Pa-
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ciência e da Serra e os lados, divergentes désse vértice, os seguintes com.
prímentos e rumos verdadeiros; trezentos e trinta e sete metros (337m), trínta e seIS graus cinqüenta e quatro rmnutos noroeste (36 0 54' NW.) ; cinqüenta metros (-50m) cinqüenta e três graus
seis minutos sudoeste (530 06' SW).
Ar,t. 2.0 , O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntáea
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3'Ü:(),OO) e será
transcrito no li'VTO próprio da Divisão
de Fomento da' Producâo Mineral do

Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 R·evogam-se as dlsposicôes
em contrário'.
Rio de Janeiro, 3, de fevereiro de
19·58, 137.° da Independência e 70.0 de.
República.
JUSCELINIO KUBITSCHEK.

N.O 43.167 ~ DE
FEVEREIR{) DE 1958

19'58, 137.° da Independência e 70. 0 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 43.168
VEREIRO DE

~ DE

3

DE FE-

1958

neaaru

de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
- Município de Magé, Es.tado do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere
artdgp 87, inciSo I, da Constituição. e nos
termos do Decreto-lei n,c 3.365, de 21
de junho de 1941 modificado pela -Lei
n.? 2.786, de 21 de maio de 1956, de-

°

Mário Meneghctti.

DECRETO

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrá.rto.
Rio de J aneiro, 3 de fevereiro de

3

DE

Autoriza o oaaaõo brasileiro
Geraldo Dirceu Oliveira a pesquisar diamante, carbcauuio minério
de ouro e associados no municipw
de Andaraí. Estado da Bahia.

o Presidente <ira República, nsàndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos 001'mos do Decreto-lei n.s 1.98-5, de 29 de
janeiro de 1940 (Oódígo de Minasl. de.

creta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Dirceu Oliveira a.
pesquisar diamante, carbonado, mmérto
de ouro e associados em terrenos devolutas. no distrito e município (I", Andaraí, Estado da Bahia, numa área
de cem hectares (100 nso. delimitada
por uma faixa de vinte mil metros
(20.00Qm) de comprimento medidos no
eixo médio do rio São José, a partir
da sua confluência COm o rio paraguaçu e a largura de otnqüenta metros (50m), sendo vinte e cinco metros (25m) para cada lado do referido
eixo médio.
Art. 2.°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
cruzeiros (Cr$ 1.0:00,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministérêo da Agricultura.

creta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departement-, Nacional de Estradas de Rodagem a área de terreno
com cêrca de 149.175,ÜO ma (cento e
quarenta e nove mil cento e setenta e
cinco metros quadrados), situada no
Município de Magé. Estado do Rio
de Jane:i,To. de propriedade de Osvaêdo
Correia e Enilda F. Correia representada 'na planta que com éste baixa
devidamente rubricada pelo' Diretor
da Divisão de Orçament-, do Departemente de Administraçã-o do Ministério da Viaçã-o e Obras Públicas neccssáría à construção da rodo'vi~ Rio
de Janeiro-Frtburgo, trecho Parada
Modêlc-Oachoeíras de Macacu.
Ar·t. 2.° Nos têrmos do art. 1"5 do
Decreto-lei n.c 3.365. de 21 de junho
de 1941, moditícado pela Lei n." 2.786,
de 21 de maio de 1956. ficardeclaa'ada
a urgência da desaproprtaçâo.
Art. 3,0 Este decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação. revegadas as disposições em

contrário,
Rio de Janeiro 3 <te fevereM'o de
1958, 137.° da Independência e 70.°
<ia República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira,
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!DECRETO N.o 43.169 -

DE 3 DE FE-

VEREIRO DE 1958

REGIMENTO INTERNO DA DIVISA0 DE EDUCAÇÃO EXTRAESCOLAR

Retifica O Decreto n.o 42.493, de 23
de outubro de 1957

° Presidente da República, tendo
em vista o que consta do processo
n.o MVOp:. 44.508-57, decreta:
.A1't. 1.0 Fica retificado O art. 1.°
do Decreto n.c 42.493. de 23 de oueubro de 1957, pata o fim de declarar
que a área aproximada do imóvel a
ser desapropriado pela Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro é de
157.300m2 (cento e cinqüenta e sete
mil e trezentos metrxs quadraõos) , e
não de 24.200 m2 (vinte e quatro mil
e duzentos metros quadrados), como
constou do mencionado decreto.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor ne. data de sua publicação, revogadas as disposiçõ-es em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Lúcio Meira.

DEC'RETO N. o 43.1-70 -

DE 4 DE

FEVEREIRO DE' 1958

Aprova o Reçimento da Divisão de
Educação Extra-Escolar do Departamento Nacional de Educação, do
Ministério da Educação e cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Divisão de Educação Extra~Escolar, do Departament-o Nacional de
Educação, do Ministério da Educação
e cultura, que, assinado pelo respectivo Ministro de Estado, com êste
baixa.
Art. 2.0 ~te decreto entrará em
vigOr na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro; em 4 de fevereiro
de 195-8; 137.0 da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

CAPíTULO I

Da
Art.

1.0 A

tmouaaõe
Dívísâo

de Educação

Extra-Escolar, (D.E.E.), órgão ínte-

grante do Ministério da Educaçã.o e
cultura, diretamente SUbordinado ao
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação, tem por fínalidade:
I - promover e orientar, em rodo
o país, as atividades educativas
e
culturais de natureza extra-escolar;
II coordenar. em conexão com
outros órgãos públicos ou privados,
as atividades ligadas ao campo da
educação e da. cultura e relacionadas
com as suas finalidades;
II! _ prestar às coletividades estudantis a assistência material e técnica, que se fizer necessária ao seu
desenvolvimento e progresso, e promover as medidas tendentes à melhoria das condícôes de vida dos estudantes em geral, notadamente no
que concerne aos problemas de alimentação e moradia;
IV - estimular, entre as orgamízaçôes estudantis, as iniciativas de natureza
cívica, artística e cultural,
prestando-lhes apoio e concorrendo
para o seu êxito;
V - promover a criação e auxiliar
o desenvolvimento de associações para - escolares de estudantes, em
tôdas as suas modalidades: artísticas,
literárias, cientificas, de pesquisa, as~
sistêncía, e outras, subentendidas nos
objetivos expressos.
CM?íTULO II

Da orçoauzaçõo
Art. 2.° A Divisão de Educação
Extra-Escolar <D.E.E.), compõe-se
de:
seção de Assistência- (D.E.E.~l)
Seção de Estudante tD.E.E.-2)
Seção de Cultura (D.E.E.~3)
Seção de Administração (D. E.
E.-4)
Ar,L

3.° A Divisão de Educação
Extra-Escolar (D.E.E.), será dirígtda
por um Diretor, nomeado em. comissão pelo presidente da República, pGT
indicação do Mínistro de Estado.
Parágrafo único. O Diretor da D.
E.. ,E. terá, um Secretário e um As-
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sístente
escolhidos, de preferência,
dentre os servidores do Ministério.
Art. 4.0 As seções terão chefes designados pelo Diretor da D. E. E.,

escolhidos, de preferência, dentre os
servídcres do Mtnistérlo .
Art. 5.°

Os órgãos da Divisão de

Educação Extra-Escolar funcionarão
perfeitamente articulados, em regime
de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor.
CAPÍTULO UI

Da competência dos órgãos

Art. 6.° Compete à seção de Assistência (D.E.E.-l):
I - instituir, obter e coordenar a
dístribuíção de bolsas de estudo.. bem
como. promover estágios para treinamento profissional em atividades oficiais ou particulares;
II - coordenar e auxiliar os empreendimentos públicos e particulares
destinados a proporcionar alimento:
habitação, livro e outros benefícios
materiais aos estudantes.
Art. 7.° Compete à seção de Estudante (D.E.E.-2):
I - estabelecer e manter relações
com organizações e entidades estudantis, dando-lhes orientação, estfmulo e asststência;
II - anímar, coordenar e auxiliar
a formação de associações, grêmios e
clubes Iíteráríos, teatrais científicos,
artísticos, recreativos e' esportivos,
úteis à formação moral, intelectual e
física dos estudantes e ao desenvolvimenta do seu espírito de organização,
cooperação e fraternidade;
lU - assistir as organizações de
estudantes em seus programas de viagens, excursões, congressos e competições estudantis, auxiliando e coordenando a sua realização;
IV _ promover e orientar a formação de círculos de pais e p-oressôres, com a finalidade de estreitar aIS
relações entre a comunidade doméstica e o grupo educativo, de modo
que se estabeleça, entre ambos, urna
atmosfera de cordial comnreensãn e
de entendimento favorável ao bom
êxito dos trabalhos escolares.
Art. 8.° .Compete à seção de cultura (DEE3) promover o aperfeiçoamento cultura] da coletividade estudantil, através de 'medidas destinadas a:
I - estimular, coordenar e auxiliar
a realização de exposições permanentes ou transitórias, fixas ou ambulantes, de ínterêsse artístico e culturaa,

assumindo, inclusive a iniciativa de
realizá-las;
II· - incentivar a formar o desenvolvimento de instituições particulares que objetivem estudos e atividades
de interesse para progresso cultural
do país;
UI - patrocinar, coordenar e,· bem
assim, programar cursos, conterênctae,
exposições, certames e outras realizações de interêsse para a difusão
artística e cultural;
IV - apoiar e coordenar a realízação de espetáculos teatrais, concertos musicais, exibições cinematográficas e transmissões radiofônicas ou de
tel-evisão que apresentem valor oulturalou educativo;
,
V - promover concursos e inquéritos de ordem científica, Iíterána ou.
artística de ínterêsse para o desenvolvimento das ativídadesvculturals no
país;
VI - incentivar publicações úteis à
formação e à difusão da cultura.
Art. 9.° Compete à Seção de Administração (D.E.E.-4):
I - promover as medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo do Departamento
de Administracão do Ministério da
Educação e cultura, com o qual deverá tunoíonar perfeitamente articulada,
observando as normas e métodos de
trabalho preseritcs pelo mesmo;
!I - executar todos os serviços mecanográficos da Divisão;
III - ter sob sua guarda e distribuir
o material necessário ao expediente
da Divisão'
IV - recolher diàríamente os livros de ponto das Seções e promover
o levantamento geral da freqüêncía
dos servidores;
V - ' preparar os Bcletms de freqüência encaminhando-os à Divisão
cio Pessoal do M.E.C.;
VI - executar todo o expediente
relativo ao contrôte contábil das dotações aplicadas peua D1;7;sã/).
CAPITTJ1..() IV

Das atribuições do pessoal
Art. 10. Ao Diretor da Divisão in-o
cumbe:
I _. dirigir, coordenar e fiscalizar
as atividades da Divisão;
II - despachar, semanalmente, com
o Diretor do D.N.E., OU encaminharo expediente, .se fôr. o caso;
lil - expedir portarias, Instruções.
e ordens de serviço;
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IV - assegurar estreita colaboração
dos órgãos da D.E.E. entre si e dêstes com entidades públicas e privadas
que exercerem atividades correlatas;
V - reU::ir, periodicamente, os chefes de Seção e o Assistente, para assentar providências ou discutir assuntos de ínterêsse do serviço;
VI - propor .ao Diretor do' O.N.El.
quaisquer medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento do serviço:
VIl - comparecer às reumôes para
as quais seja convocado pelo Diretor
do D.N.E.;
VIII - designar Os chefes de Seção, o Secretário e o Assistente bem
como os respectivos substitutos eventuais;
IX - movimentar o pessoal totauo
na D.E.E., de acôrdo com 8.S necessidades do serviço;
X ~ encaminhar ao ôrg~ competente do D.A., as comprovações da
aplicação dos auxtlíoa e contrmuições
entregues por intermédio da, Drvisáo.
após o devido exame peles seus órgãos
técnicos;
XI - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho da D.E.E.;
X~ organizar, conforme as necessrdades do serviço, turmas de trabalho, em horário especial;
XIII - determinar ou autorísar a
execução do serviço externo;
XIV - expedir boletins de merecimento dos servidores que lhe forem
diretamente subordinados;
XV organizar e alterar a ·::;88a(:1
de férias dos chefes de seção. do secretário e do Assistente e aprovar a
dos demais servidores da D.E.E.:
XVI - elogiar e aplicar penas díscíplínares, inclusive -a de suspensão
até 15 dias, aos servidores lotados na
D.E.E., representando ao Diretor do
D.N .E., no caso de aplicação de pena-lidade maior;
XVII - determinar a ínstauraoão
do processo administrativo;
~
~II , - apresentai, anualmente,
00 DIretor do D.N .E. relatório das
atividades da D. E. E. ;
Art. 11. Aos Chefes de Seção mcumbe:
I - dirigir as respectivas Seções
TI - prestar informações e emitir
pareceres, submetendo-os à apreciação
do Diretor;
III - orientar a execução dos serviços a cargo da seção sob sua chefia,
determinando normas e métodos de
trabalho;
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IV - distribuir tarefas peles seus
subordinadas e coordenar trabalhes;
V - tomar as provírtências neaessà,
rias ao andamento dos, traria U10:) e
propor ao Diretor do D. E. E. as que
excederem de Sua competéncía.
VI -

reumr, perrodicamente, os seus

subordinados para ti-oca de sugestões
sôbre o aperfeiçoamento das normas
.ç métodos de trabalho:
VII ~ propor ao Diretor o elogio ou
a punição dos servidores que lhes fOM
rem subcrdmados ;

VIII - expedir OS boletins de merecímentc dos servidores que lhes forem diretamente subordinados;
IX _ propor ao DIretor a anteorpação ou a prorrogação do período
normal de trabalhe;
X - organizar e submeter à aprovação da autoridade imediata as escalas de férias do pessoal que lhes
fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
Xl - apresentar, pe-riodicamente.
relatório do movimento da Seção;
XII - organizar e manter atuaü,
zada uma coleção de leis, regulamentos, circulares, portarias, ordens e tnstruçôes de serviço que digam respeita
às atividades das respectivas Seções.
Art.· 12. Ao Assistente do Diretor
incumbe:
1 - auxiliar o Diretor no exame dos
assuntos que forem submetidos à sua
decisão ou parecer, bem como no pre.,
paro de despaChos relativos ao expediente de rotina;
Il - analisar as atívldades educa...
tívas e culturais. de natureza extraescolar para o fim de lhes conhecer
as falhas sugerindo provídêncías que
visem a seu melhor rendimento;
IH - colaborar na elaboração dos
relatórios da Divisão.
Art. 13. Ao secretário incumbe:
a)
receber as pessoas que c...a sejarOO1 falar ao . Diretor, encaminhado-as
ou dando-lhe COnhecimento do assunto
a tratar'
tn redigir a correspondência pessoal do Diretor;
c)
representar o Diretor, quando
para isso designado;
d)
manter atualizado o contrôle do
movimento dos papéis encaminhados a
despachos do Diretor.
Art. 14. AOB servidores. sem atribuições especificadas neste Regimento,
incumbe executar os trabalhos que lhes
forem determinados pelos seus superiores hierárquicos.
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Art. 15.

CAPITULO V

CAPr.IULO VI

Do horário

Das substituições

O horário normal de tra-

balho da D.E.E. será fixado pelo
Dtretor , respeitada a legislação socre

a matéria em vigor no serviço oublíco

civil.

.

Art. 16. O Diretor, seus georetá,
rto e Assistente, os chefes de Seção
não ficam sujeitos a ponto, devendo,
porém; . observar o número de horas
semanais estabelecido em lei.
Art. 17. O horário e a freqüência
do pessoa] em exercício fora da sede
serão apurados mediante boletim diário de produção, verificado pelo Chefe
da Seção respectiva.

DECRETO· N. Q 43. 171 -

Art. 18. S-2rãosubstituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais até trinta (30)
dias:
a)
O Diretor da Divisão iJ0I' um
Chefé de Seção de SUa indicação, designado pelo Diretor 0..1() D. N . E. ;
tn os Chefes de seção, por servidores designados pelo Diretor, mediante indicação do respectivo Chefe.
parágrafo único. Haverá sempre servidores previamente designados para
as substituições de que trata êste ar . . .
tágo,

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
1958. - Clovis Salgado.

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1958

Concede subvenção a entidades desportivas.

O Presidente da República, usando da autorização que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 3.199, de 14
de abril de 1941, e 7.332, de 20 de fevereiro de 1945, decreta:
Art. 1.<,> Ficam concedidas às entidades desportivas adiante indicadas
as seguintes contribuições relativas ao exercício de 1957:

c-s

Acre

Federação Acreana de Desportos

.

75.000,00

.
.

200.000,00

.
.

60.000,00

.

225.000,00

.
.
.
.
.
.
.
.
.

20.000,00
20.000,00
50.000.00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00

Alagoas

Federação Alagoana de Desportos
Federação Alagoana de Desportos Universitários

25.000,00

Amapá

Federação de Desportos do Amapá
Federação Amapaense de Basketball

15.000,00

Amazonas

Federação Amazonense de Desportos Atléticos
Bahia

Federação
Federação
Federação
Federação
'Federação
Federação
Federação
Federação
Federação

dos Clubes de Regatas da Bahia
Baiana de Natação
Baiana de Atletismo
Baiana de Basketbal1
Baiana de Volleyball
Baiana de Pugilismo
Universitária Baiana de Esportes
Baiana de Desportos Terrestres
Baiana de Futebol de Salão
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Ceará

Federação
Federação
Federação
Federação
Federação

Cearense de Desportos
Cearense de Basketball
Cearense doe Tênis .
Acadêmica de Desportos
Cearense de Futebol de
o

...
..

o

o

•••

o

•••••

•••••

••••••

o

••

o

o

o

o

o

•••••

o

••••

•••••

o

o

o

o

o

••

o

••••••

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

•

,

••••••••

o

o

•

o

•••

do Ceará ...
Salão .

100.000.00
100.00000
40.000.00
20.000.00
40.000,00

••••••••

o

Distrito Federal

Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação

Metropolitana de volleyball ....
Metropolitana de pugilismo .
Metropolitana de Atletismo
Metropolitana de Natação
Metropolitana de Basketball
Metropolitana de Tênis ....
Metropolitana de Halterofilismo ....
Metropolitana de Ciclismo ..
Metropolitana de Remo
Metropolitana de Mctonáutica
Metropolitana de Vela
Metropolitana de Esgrima
Metropolitana de Xadrez
Atlética de Estudantes ....
Metropolitana de Futebol de Salão
o

o

•••

o

•

o

•

o

•

o

••••••

,

•

o

••

o

o

o

•

o

o

'

•

o

o

o

•

o

•••••••

o

•

o

o

•

o

••••••

•••••

,

o

••••••

o

•

o

o

••••••••••••

o

o

o

o

o

•

o

o

•••

o

o'

•

o

•

.0

o

••

o

•••••

o

o

o

o

•••

o

••••

•••••

•••••••••••

••••

o

o

o

•

o

••••••

o

o

o

o'

o

o

•

o

o

o

••

-'

•••

••

••••

•••••••••••••••••••

o

o"

o

o

•••••

o

o

o

o

o

••

o

o

••

o

•

20.000.00
20.000.00
50.000,00
30 000.00 _.
15 000.00
15.00000
15.000.00
20 000.00
25.000,00
15.000.00
15 000.00
:::lO 000,00
13 eoo.oo
15.000.00
10.000,00

Espirito Santo

Federação
Federação
Federação
Federação

Desportiva Espírito-santen se . .
Desportiva Esptrttosantense ....
Universitária de Esportes Capixaba ....
Amadorista Capixaba de Esportes ..
o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

•••

o

•

••••••

o

o

••••

o

••••

o

•

o

o

o

o

100.000.00
100.000.00
25.000,OD
100.000,00

Goiás

Federação Goiana de Futebol .

o

o

o

•

o

•

o

o

•••

o

o

••••••••••••••

Federação Goiana de Basketball ..
Federação Goiana de Desportos Universitários
o

,

•

o

••••• - ••••••••••••

o

.

125.000.00
80.000.00
20.000,00

Maranhão

Federação Maranhense de Desportos ...

o.

o.

o

•••••

Federação Maranhense de Basketball ..
Federação Acadêmica Maranhense de Esportes
o

Mato Grosso

o

•••

o

••

o

•

o

o

o

o, • • • • •

••••••••

.

95.000.00
60.000,00
70.000.00

. --

Federação Matogrossense de Desportos

o

•

o

•

o

o

•

o

•••••

225.000,00

Minas Gerais

Federação Mineira de Atletismo - Belo Horizonte
.
Federação Mineira de Basketball - Belo Horizonte
Federação Aquática Mineira - Belo Horizonte
Federação Mineira de Voleibol - Belo Horizonte
o.
Federação Universitária MIneira de Esportes - B. Horiz .
Federação Mmeíra de Tênis de Mesa - Belo Horizonte
Federação Mineira de Halterofilismo - Belo Horizonte ..
Federação Mineira de Futebol de Salão - B Horizonte
o

o.

o.

o

o.

o

o

"

50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00

o

20.000,OfJ

o

20.000.00
20.000,00
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Federação Mineira de Tênis - Belo Horizonte
.
Federação Mineira de Xadrez - Belo Horizonte
.
Federação Mineira de Tiro ....,.... Belo Horizonte
.
Federação Mineira de Dama
.
Federação Mineira de Ciclismo e Motociclismo - B. Horiz.
Liga de Desportos de Juiz de Fora
.
Liga de Voleibol - Juiz de Fora
.
Liga de Basket-ball - Juiz de Fora
.

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00

Pará

Federação Paraense de Desportos
Federação Paraense de Basketball

.
.
.

145.000,00
00.000,00
20.000,00

.
.
.

100.000,00
100.000,00
25.000,00

.
.
-' ..
.
.
.
.
.
,', .

55.000,00
55.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

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

50.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
50 000.00
50.000,00
20.000,00

,.

225.000,00

.

75.000,00

.
.
.

180.000,00
100 000,00
20.000,00

Federação Norte Riograndense de Desportos
,
Federação Norte Riograndense de Basketball
,
Federação Atlética Acadêmica da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Natal
"
.

145.000,00
60.000,00

Federação Esportiva Universitária do -Pará

-

Paraíba

Federação Atlética Paraibana
Federação Paraibana de Futebol
Federação Paraibana de Desportos Acadêmicos
Paraná

Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação

Desportiva Paranaense
Paranaense de Ba.'5ketball
Paranaensa de Volleyball
Paranaense de Ciclismo
Paranaense de Tênis
Paranaense de Vela e Motor
Federação Paranaense de' Tiro ao Alvo
Federação Paranaense de Tito ao Vôo·
Pedcraçâo Parànaense de Xadrez
,

,

,

pernambuco

Federação
Federação
Federacâo
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação

Pernambucana de Desportos Amadores
Pernambucana de Desportos
,'
Aquática Pernambucana
Pernambucana de Ciclismo
Acadêmica Pernambucana de Esportes
Pernambucana de Basketball ,
Pernambucana de Futebol
Pernambucana de Futebol de Salão

Piauí

Federação Piauiense de Futebol
Rio 'Branco
Federação Rlobranquense de Desportos
Río de J aneiro

Federação Fluminense de Desportos
Federação Fluminense de Basketball
Federação Universitária Fluminense de Esportes
Rio Grande do Norte

20.000,00
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l-lio Grande do Sul

Federação Rio Grandense de Esgrima
Federação Rio Grandense de Futebol
Federação Aquática do Rio Grande do Sul

.
.
.

100.000,00
100.000,00
100.000,00

Federação de Desportos do Guaporé ...................•..

75.000,00

Rondônia

Santa Catarina

Federação
Federação
Federação
Federação

Atlética Catartnense
.
Catarinense de Tênis ...............•..........
de Esgrima de Santa Catarina
.
Aquática de Santa Catarina
.

São Paulo
Federação Paulista de Basketball
Federação Paulista de Baseball e Softball
;
Federação Bochófila Paulista
Federação Paulista de Ciclismo
Federação Paulista de Caça e Tiro
Federação Paulista de Esgrima
Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo
Federacâo Paulista de Handball
Federação Paulista de Hockey e Patinação
Federação Paulista de Malha
:
Federação Paulista de Motociclismo
Federação Paulista de Natação
Federação Paulista de Pugilismo
Federação Paulista de Tiro ao Alvo
Federação Paulista de Tênis
_
Federação Paulista de Tênis de Mesa
Federação Paulista de Volleyball
Federação Paulista de Vela e Motor
Federação Paulista de Xadrez
Federação Urríveraitárra Paulista de Esportes
Federação do Remo de São Paulo
Federação Paulista de Atletismo
Federação Paulista de Hipismo
Federação Paulista de Futebol de Salão

70;000,00
40.000,00
15.000,00
100.000,00

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

.
.

20.000.00
20.000,00
15.000.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000.00
20.000,00
20.000.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000.00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000.00
20.000.00
20.000,00
15.000.00
15.000,00
15.000,00

.
.
.

105.000,00
100.000.00
20 000,00

.

6.000,000,00

.
.

.
.
.
.

.

Sergipe

Federação Sergipana de Desportos
Federação Sergipana de Basketball
Federação Atlética de Estudantes de Sergipe

Total

_ Art. 2.\' A despesa será atendida pela Verba 2.0.00 - Transferência,
consignação 2.1.00 - Auxílios e Subvenções, subconsígnação 2.1.02 .
Subvenções ordlnártas, inciso 7 - Outras entidades, alínea 1 - Entidades
desportivas, nos têrmos do art. 3.\' do Decreto-lei n.v 3.199, de 14 de abril
de 1941, da unidade orçamentária 04 Conselho Nacional de Desportos, anexo
4.13 da Lei n.v 2.996, de 10 de dezembro de 1956.

ArL 3.\'
blicação.

O pr-esente decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Rio de <Janeiro, em 4 de fevereiro de 1958; 137.\' da Independência e
7Q. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
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DEO:REI'O N. o 43.172 _

DE

4

DE

DECRETO N.'; 43.173 -

Concede reconhecimento aos cursos
de Letras Anglo-Germânicas e de
Didática da Faculàade de Filosofia,
Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item 1, da constnurcao. e nos
têrmos do ar t . 23 do Decreto-lei 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. 11: concedido reconhecimento aos cursos de Letras AngloGermânicos e de Didática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
do Sagrado Coração d-e Jesus, mantida pela Associação das Irmãs Mlssíonáríaa Zeladoras do Sagrado COração de Jesus, com sede em Bauru, no
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
195'8; 137.° da Independência e 70.°
da República.

DE

4

DE FEVEREIRO DE 1958

FEvEREIRo DE 1958.

Substitui a Tabela e a relação nominai a que se referem o artigo
1. e seus parágrajos do Decreto
n» 40.077, de 8 de outubro de
1956, e dá outras providências.
O)

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam substituídas, na
forma dos anexos a Tabela e a relação nominal a que se referem o
art. 1.0 e seus parágrafos do Decreto n.c 40.077, de 8 de outubro de
1956.
Art, 2.° Continuam em vigor as
demais disposições contidas no Decret., n.c 40.077, de 8 de outubro

de 1956,
Art. 3,° J1:ste decreto entrará em

vigor na data da sua publicação.
Art , 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1958; 137, o da Independência e
70. o da República.

JUSCELINO KUElTSCI-IE:~

JUSCELINO

Clovis Salgado

Parsifal Barroso.

KUBITSCHEK.

MINISTÉlRIO

Comissão

DO

TRABALH O,

Federal
Tabela

de

INDúSTRIA E COMÉRCIO

Abastecimento -e

Preços

Numérfc a de Mensalistas

SITUAÇÃO ANTERIOR
I

Número

de

cargos

r

I

I
I

I

I
I
i

:

I
I

I

Carreira OU cargo

I
I
I Classe I
I ou I Exc.
I Padrão I
I
I
I
I
I
I
I
!

,

II
I

II

II

I

I

I
I

I
I
I

~

SITUAÇÃO NOVA

I

I,

I
I
I Vagos
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
funções :
I

Número I

de

;

29
1G
3

1
4
33
3

I

Funções
de referência

única

Aj,~~t,nte

Ajr~~t~nte

Ajuda-nte

rlsta
Al'tífice
Artífice
Artífice
Artífice

.. de...

~o:~:1

.. ~:... ~~~: \

de

Moto-

................
Especializado
Especializado
Especialízadr,
Especializado

o

I
I Ref.
I
I

I

iI

"'

·8
Exc.

Vagos

I

i

I

-

21

I

20

I[

-

23

27
26
25
24

I -

I

II -- I

-

i

i

-

-

7
~

~

'"

.

t;; .
SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número II
de

cargos

1

I
1

Carreira ou oargo

II Classe
II Exc. I! Vagos
ou
1

Padrão

_ _---'-I

I

I

1

1

I

i

I

1

[

1

1

I

I

Número
de

1

funções I

II

i
I

I
I
I
1

I

t
1

I.

Admín!

a~..... ::~.~~

105

A li x i 1 i a r Administrativo
.
Escrevente - Dactiló-

trativo

113

.. " ·

1

grafo

35
20
20

.

.

Estafeta

I

15

Estafeta

1

14

Estafeta
Estafeta

5

Estafeta

I

19
51
2

Motorista
Motorista
Motorista

I

2

Servente

11
8
16

Servente
servente

I

I

1

3

I Exc. II Vagos
I
II - I
1

Servent~

'I'eleíonista

~

"

'1

.

.

[

I

1

i
1

1

.

~

m

22
21

i

20

l:J

19

I

18

17
16
15
24

\

1

g

17
21

.

I

23

H

grafo

4

25
24

Escrevente - .Daütflóg~afo
.
Escrevente
Dactilógrafo
.
Escrevente ~ Dactilógrafo
.
Escrevente - Dactiló-

2

I

26

Auxiliar Admínts-]

Escrevente - Dactilógrafo
"
.

I
I

II

68

4

1
1

ReL

1

64 I A rr~t~~ol

164

I

I

Funções
de referência
única

I

1

I

I

23
22
23
22

21
20
20

~
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DECRETO N·o 43.174
FEVEREIRO

DE 4 DE

DE 1958

Institui Grupo de Trabalho do Departamento Nacional de Endemias Rurais, do Ministério da Saúde, para
erradicação da malária 'no país.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
. 37, item I, da Constttuíçâo, decreta:

Art. 1..0 'Fica constituído no Dopartemente Nacional de Endemias Ruraís ,do Ministério da
Saúde, de
acôrdo com o art. 31 do Regimento
aprovado pelo Decreto n.v 40.870, de
7 de fevereiro de 1957, um Grupo de
Trabalho, incumbido das atividad-es
de planejamento e execução de Erradicação da Malária no país, as quais
serão daqui por diante _denominadas
de "Campanha de Erradícacâo da
Malária".
.
Parágrafo único. A Campanha de
Erradicação da Malária será executada de acôrdo com o plano elaborado
pelo Grupo de Trabalho em áreas
previamente sel'ecionadas' e gradatívamente ampliadas, à base dos recursos disponíveis destacados para
ês..c:e fim, nos têrmca do art. 4.° dêste
Decreto.
Art. 2.°0 Grupo de Trabalho a
que se refere o artigo anterior será
composto dos seguintes membros:
a) Diretor-Geral do Deoart.amento
Nacional de Endemias Rurais:
b) Coordenador da Caml'8nh~ 0011.tra a Malária do Departamento Nacíonal de Endemias Rurais'
.
c) Representante brasHei'rb do Ponto IV no Brasil.
§ 1.° Poderão participar das reuníôes
do Grupo de Trabalho o Recresentante da Internatíonal Coouerat.ion Ao.
mímstration, e da Reparjtcào Sanitária Pan - Americana (R. S ? A.) bem
como os de outras orgamaações cacionaís e Internacíonais que assíuarem
convênios COm o Ministério da Saúde
para a Campanha de Erractícacão da
Malária.
~
§ 2.° O Grupo de Trabalho será
presidido pelo Diretcr-Geraí do Departemento Nacíorsal de Bndemias
Rurais, que designará um Secretárro
nos têrmos do art . 31 do Decret,;
TI.O 40.870, de 7-2-57.
§ 3.° A campanha de Erradicação
dr Malária será executada pelo Coordenador da. Campanha Contra a
Malária.
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Art.. 3.0 O Grupo de Trabalho de
que trata o presente Decreto terá as
seguintes atribuições:
a)
Planejar, -organizar e executar,
nas áreas especificamente indicadas
no plano aprovado, a Campanha de
Erradicação da Malária:
, b) Elaborar o Plano de Trabalho e
de Aplicação de recursos, submetendo-o anualmente, à aprovação do
Presidente da República, por Intermédio do Ministro da Saúde.'
Art. 4.° Constituem recursos .orõprios do Grupo de Trabalho:
a)
Dotações oroamentártas destacadas. da rubrica de Combate à Malárta e destinadas aos trabalhos de
erradicacâo:
b) créditos adicionais que venham
a ser abertos;
c) Contribuição resultante de convênio firmado entre o Brasil e a
Internaticnal Cooceration Admmístration (I.C.A.);·
d)
Contribuições de outras entddades.

Art. 5.° Aprovado o Plano meneionado no art. 3.° dêste Decreto, o
Ministro da Fazenda, nos têrmos do
art. 17 da Lei n.v 2.743, de 6-3··56,depositará, no Banco do Brasil SI A,
em conta especial, os recursos consígnades no orçamento da União, Anexo
4:.19 Ministério da Saúde, 09 D.N.E.Ru. ~ Combate à Malária, a
terem movimentados pelo Grup-o de
Trabalho, referentes ao destaque a
que se r-efere o item a do art. 4.°.
§ 1.0 Das dotações consignadas no
Orçam-ento da União, para combate
à malária. uma vez destacada a parDela da Campanha de Erradicação, a
parte restante destinar-se-á ao custeio
de eontrõle da malária nas demais
áreas não compreendidas inicialmente
na refertda Campanha, de acôrdo com
o Plano de que trata o art. a.o ôêste
Decreto.
§ 2.0 As contribuições a que se referem os itens.O e D do art. 4.° serão movimentadas pelo Grupo de Trabalho, sendo sua aplicação comprovada, anualm-ente, perante o Ministro
da Saúde.
§ 3·° A execução dos trabalhos de
contrôle da malária, nas áreas não
compreendidas no programa de erradícacão, continuará a cargo dos respectivos Chefes de Circunscrição, nos
têrmos do art. 12 da L-ei n.c 2.743, de
6 de março de 1956.
Art. 6.° O Diretor-Geral do DJpartamento Nacional de Endemias
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Rurais, deacôrdo com solicitação do
Coordenador da Campanha de Erradicação da Malária, destacará o pes-

soal técnico, administratdve e de campo, dentre o lotado nas áreas compreendidas no programa de erradicação, especificamente para êsse fim,
bem como as viaturas, equipamentos
e outros materiais existentes nas
mesmas áreas, necessárias à boa oxecuçâo dos trabalhos, nos têrmos do
art. 31, do Decreto n.? 40.870, de
1957.
Art. 7.° Fica o Grupo de Trabalho autorizado a baixar Portadas,
Instruções e Ordens de Serviço necessárias ao fiel cumprimento do presente Decreto.
Art. 8·° Fica extensivo à Campanha de Erradicação da Malária, no
que couber, o Decreto-Ieí TI,o 3.672,
de 1.0 de outubro de 1941.
Art. 9.0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1958, 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK·

Mauricio Medeiros.

DECRETO N.» 43.17'5 FEVEREIRO

DE

4 DE

DE 1958

Cassa o reconhecimento e proibe o
funciOnamento do curso de ciências
econômicas da Facclclade de Ciências Econômicas e comerciais de
Santos.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87. item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n. ° 421, de 11 de maio de 1938, decreta:

Artigo único. E' cassado o reconhecímento e proibido o funcionamento do curso de ciências econômicas da Faculdade de Ciências EC<J~
nômicas e
Comerciais de Santos,
mantida pela Assoíaçfço Instrutiva
José Bonifácio e situada em Santos.
no Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1958; 137.0 da Independência e
'10. ° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N.? 43,176, -

DE

4

DE

FEVEREIRO DE 1958

Dispõe eôbre a realização de Cursos
de Administração Geral no D .: A.
S. P., em regime de acôrdo com oJI.'.linistério de Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0,
art. 87, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os Cursos de Administração Geral, instituídos pelo Decreto-lei!
n.? 2.804, de 21 de novembro de 1940,
visando à formação profissional de
servidores públicos, bem como aotreinamento e aperfeiçoamento de
pessoal, em diferentes níveis, passam a constituir a Escola de Serviço
Público, vinculada aos Cursos de Administração do D. A, S. P.
§ 1.0 A Escola do Sel'viçopública
funcionará em regime de acôrdo _com'
o Ministério da Educação e Cultura.
§ 2.° O Ministro da Educação e
Cultura designará um representante'
junto à Escola do Serviço Público,
Art. 2.0 Os cursos da Escola de
Serviço Público serão obrigatoriamente complementados por uma parte prática, de aplicação ministrada.
diretamente no ambiente de trabalho
das repartições públicas.
§ 1.0 Para a formação de pessoal
qualificado de nível médio, a Escola
d-e Servíco Público manterá o CUl'SO
técnico de administração e adequados cursos de aperfeiçoamento. a que
se refere o Decreto-lei n.c 6.141, de
28 de dezembro de 1943. além de curscs avulsos e de especialização.
§ 2.° A duraçâc dos cursos avulsos,
dos de aperfeiçoamento e de especíaIízaçâo, bem como 8,S disciplinas e
regime didático serão
fixados por
Portaria. do Diretor-Geral do Departamento Administrativo do serviço
Público,
~ 3.° No caso dos cursos de formação e de aperfeiçoamento prevístos pelo Decreto-lei n.c 6.141, de 1943,
a Escola de serviço Público enviará
à Diretoria do Ensino Comercial do
Mimstérto da Educação e Cultura relatório pormenorizado de sua realiz~
çâo, para efeito de registro dos díplomas € certificados de conclusão de
curso que expedir a alunos regulares.
§ 4,° Ao aluno que concluir. com
aproveitamento, o curso de administração será conferido diploma
as-sistente de administração, o qual va-.

de
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lerá como

título ponderável. entre
ingresso em
carreira afim daquele CUl"SO.
§ 5.° Para o preparo de técnicos
de alto nível, serão organizados our:SOs de especialização em grau superior correspondentes aos de. pós-graduação, valendo o respectivo certificado como titulo ponderável, entre
outros requisitos, para Ingresso 11a.
carreira afim daqueles cursos.
§ 6.° Ao aluno que terminar cursos
avulsos, com notas de aprovação prevístas, será expedido um certificado
de conclusão com a indicação das
notas finais obtidas, e ao aluno Ouvinte dos demais cursos será conferido certificado de freqüência.
Art. 3.° A Escola de Serviço Público poderá realizar cursos em qualquer parte do território nacional diretamente ou por intermédio de ou'tras instituições próprfas para sua
realização, mediante convênio.
Art. 4.° Compreende-se, também,
nas atividades da Escola de serviço
Público, o aperfeiçoamento de servidores nc exterior, assim como a concessão de bôlsas para estágio de 001'vídorea zíos Estados e Municípios nos
órgãos da Administração Federal.
Art. 5. 0 • Os cursos serão ministra'dos per especialistas nacionais ou esürangeíros designados, na forma da legislação em vigor, pelo Diretor Geral
do Deuartamento Adminlstratívo do
Servíco Público.
§ 1.0. Funcionários o-u extranumerários poderão, também, ser designados urofessores ,
§ 2.°. Em casos especiais e com expressa autorização do Presidente da
República, os servidores designados na
forma dQ § 1.0 dêste artigo poderão
ser -dlspensados dos trabalhos da re~
partição em que estiverem lotados.
Art. 6. 0 Os cursos terão professores
coordenadores, professôres e professôres auxiliares.
Parágrafo únioo. Além dos professores de que trata êate artigo, poderão ainda ser designados professores
conferencistas dentre 08 especialistas
de renome.
Art. 7,°. A parte de administração
da Escola de Serviço Público. será reaJizado pelos Cursos de Administração
<10 Departamento Administrativo do
Serviço Público.
§ 1,0. sempre que se fizer necessário,
o Diretor dos CurS'08 de Admínísbracão do Departamento Administrativo
outros requisitos, para
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do serviço Público designará auxiliares de professores e da Secretaria, pae-a a correção e fiscalização das provas,
bem Como para os trabalhos de coordenação dDS cursos.
§ 2. 0 • Essas funções serão remuneradas de acôrdo com a tabela que,
para êsse fim, o Diretor dos Cursos
de Administração submeterá à aprovação do Diretor Geral do Departamento
Administrativo do Serviço Público.
Art. 8.°. Os professores perceberão
nos têrmos da legislação vigente, honoráríos fixados, para cada disciplina,
pelo Diretor Geral do Departamento
Adminístratdvo do Sarvico Público. para pagamento dos seguintes trabalhos.
Por trabalho de coordenação didática de cursos.
Por hora de aula dada ou conferência cronuncíada ,
Por elaboração de súmulas de aula.
Por preparação e correção de provas.
Parágrafo único. A forma de pagamente das atividades escolares previstas no artigo 4. 0 será arbitrada por
Portaria do Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviva Público, mediante proposta do Diretor dos'
Cursos de Administração do Departamenta Administrativo do SeT'v~ço PÚblico ~ do Representante do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 9.°. O Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviço
Público ouvido o Diretor dos cursos
de dministracâo e Representante do
Ministério da Educação e Cultura,
baixará nortartas, instruções e ordens
de serviço Que se fizerem necessários
a-o funcionamento dos cursos de que
trata êste Decreto.
Art. 1Q. As despesas de qualquer
natureza e proveniência com o custeio
da mencionada Escola correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente, Subanexo 4.14 - Ministério da Educação e Cultura 09,04.02 Divisão do Orçamento
(Encargos Gerais), Subconslgnacâo
1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programe, serviços e
trabalhos específicos.
1) Despesas de qualquer natureza
e providência em regime de acôrdo
corri os Ouraos de Administração do
D. A. S. P. para manutenção da Escola de Serviço Público Cr$ .•.••.••
é

10.000.000,00.

ATt. 11. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
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Mt. 12. Revogam-se as disposições
em contrário.

. Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar

sauoe,

Clóvis Salgado.

DECRETO N,? 43.177 -

DE

5

DE

FEVEREIRo DE 19'58

Institui a Campanha
Educação Física.

Nccictuü de

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe conrere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica instituída a Campanha Nacional de Educação Física (O.
N. E. F.). a cargo "da Divisão de
Educação Física
do Departamento
Nacional de Educação do Minístérío
da Educação e Cultura.
, Art.
2,° Caberá à C. N. E. fi',

promover as medidas necessárias ao
desenvolvimento da Educação Fiaíca
à SUa difusão, ao
aperfeiçoamento
dos especializados bem come à insta__
laçâo de Centros de Educação Física.
~.rt.' a.v Para a consecução de seus
obJetIVOS, a C.· N. E. F. deverá:
a) estabelecer convênios com entidades públicas ou privadas para
construção de Centros de Educação
Písica
proporcionando_lhes,:..la fase
de organização e instalação, a assas,
têncía de técnicos;
b) dar', por intermédio de especdalístas, assistência técnica e orientação
pedagógica aos Centros e às Escolas,
de Educação Física e aos estabelecimentos de ensino situados em locaís
distantes das grandes cidades;
c) realizar cursos
intensivos para
treinamento e orientação do magistério, da Educação Física, nem como
cursos de atualização, estágtos semi.
nártos, simpósios congressos nadonads e internacionais, festivaís ginás.,
ucos e desportivos e certames de na,
tureza congênere;
d) promover o intercâmbio de escc,
las e de educadores nacionais e es.,
trangeíros especializados em -Educa_
'çáo Física;
e) auxiliar os licenciados em Edu_
cação Física, inscritos no Registro de
Professor da, Divisão de Educação
Física do Departamento Nacional de

Educação na realização de cursos ou
estágios de especialização e aperfeiçoamento;
j) prestar assistência aos especiaIízados em Educação Física que estejam exercendo sua profissão em zonas
pouco desenvolvidas;
g) realizar estudos e pesquisas que
visem determinar
as
necessidades
ec-istentes, vertncar as atividad-es rísicas, 06 métodos e processos de enSIno que mais soe ajustam às condições
e exigências do meio: IJ!2m C01TIO dar
sotucão aos assuntos com êle relactonados, divulgando os seus resultados
mediante a publicação das conclusões
obtidas.
Art. 4.° A C. N. E. F. será su,
períntendida pelo Diretor da mencío.,
nada Divisão de Educação Física, assjstid.J por um Conselho composto de
cinco membros, sendo três escolhidos pelo Mtrnstro de Estado da Educacão e Cultura, um representante da
Federação das Associações de PTofes_
sôres de Educação Física e um re-rre.,
sentante da Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Uníver-

stdade do 'geasíl ,
Art. 5." Para custeio das -atdvídades
da C. N. E. F. haverá um Iun.íc es-

pecial que será constituído de:
a)
dotações e contrrbuíçôe, que
para íaos forem consignados no" orçamentos da União. dl'<.~' Estados. dos
Municíp'cs e de entidades paraesta.,
tais e sociedades de economia mtsta.:
b) contribuições de entidades públicas e privadas;
c) donativos. contribuições e Iega.,
dos de particulares;
d) contribuições à conta do 'Fundo
Nacional do gns-no Médio e de outros
recursos orçamentários ou adicionais;
e) renda eventual do seu patnmô,
nío: e
fi renda eventual dos seus servt.,
ços.

Parágrafo umco. Os recursos que
fôrem atribuídos ao fundo- especial de
Educação Fís'ca serão depositados
no Banco do Brasil S. A.
Art. 6.° O Ministro de Estado da
Educação e Cultura baixará as íns;
truções necessárias à organização e à
execução da C. N. E. F.
Art. 7.° :tste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e 'i0. 0
da República.
Jrrsc·><::r.':No KUnITSCHEK.

Clóvis Salgado
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DECRETO N.? 43.178 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1958
Institui a Campanha de Defesa
do Fol'clore Brasileiro

O Presidente da República ~10 USo
das atribuições que lhe cônfere o
artigo 87, irem I, da Constituição,

decreta:

Ar-t. 1.0 ,Fica
ínstdtuíde,
diretamente subordinada ao Ministro de

E-stado da

Educação

e

Cultura

a

Campanha de Defesa do Folclore Bra-

sileiro <O.D,F.B.),
Art. 2,° Caberá à Campanha promover, em âmbito nacional, o estudo
.a pesquisa a davulgaçâo e a u€.fes~
do folclore brasileiro.
Art. 3.° A Campanha terá por finalidades precípuos':
a) promover e incentivar o estudo
e as' pesquisas folclóricas;
b)
levantar documentação relativa
às diversas manifestações folclóracas:
9). editar documentos e obras fol~
clórícoa;

d)
cooperar na realização de congressos, exposições, cursos e festivais
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b) donatévos contribuições e legados de particulares;

c) contrtbuíçôes de entidades públicas e privadas;
d)
renda eventual do património e
d,-lS serviços da Campanha.
Art. 6.° A Campanha poderá firmar convênios com Estados, xrcmcíPIoS. e entidades públicas e privadas
para a consecução dos seus objetivos:

Art . ].0 O Ministr? de Estado da
Educação e Cultura nca autorizado a
requisitar de outros Mínístértos e de
entidades para-estatais oU autároui~s. funcionários para prestar '3erviços
a Campanha bem como podará designar para o mesm-, fim. funcionáríos dos diferentes órgãos do MinistéYi c da Educação e Cultura.
Art. ~.o O Ministro de Estado da
Educaçao 8 Cultura baixará as instruções necessárias à organíaaçâo e
execuçâ-, di) Campanha.
Art. 9.° ârste Decreto entrará em
vígor na dat~ da sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereirv, de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.

e outras atívídades relacionadas com

JUSCELINO KUBITSCHEK,

folclore;
e) cooperar com instituições públfcas e privadas congêneres;

Clóvis Salgado.

Q

f)
esclarecer a opinião pública.
quanto à significação do folclore;
g)
manter intercâmbio com entidades afins;
h)
pro-por medidas que assegurem
proteção aos folguedos e artes populares e respectivo artesanato:
i)
proteger e estimular os grupos
folclóricos organiZ>3.dos;
j) formar Q pessoal para a pesquisa folclórica.
Art. 4. 0 Dirigirá a Oampanha um
Conselho. presidido pelo Ministro de
Estado da Educação e Cultura e
constituído doS seguintes membros:
a)
o secretário Geral da Oomíssão
Nacional do Folclore. COlllQ membro
nato;
b) quatro especialistas designados
em portana miniaterlal, sendo um
dêles o Diretor Executivo da Campanha.
.
Art. 5.° Haverá um Fundo ,Especíal para o custeÍú das atfvídades
da Campanha e que será Constituído de:
a)
contribuições que forem prevístas nos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e de entidades
para-estatais e sociedades de economia
mista;

DECRETO Nv 43.179 FEVER'Emo DE

D'E

5 DE

1958

Transfere junção de Tabela Numérica
Especial de Extranumerário Mensalista de repartição do _"dinistério da
Aeronáutica, que mencion(!"
L) Presidente da R,epública, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0. Fica transferida uma função vaga de Mestre Mecânico, referência 22, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do
2.0 Grupo de Transporte para a do
Parque de Aeronáutica de São Paulo.
Art. 2.°, A transferência a que se
refere o artigo anterior se destina a
atender à reversão de Ernesto Macarronto ,
Art. 3.°. :&ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõea em contrário.
Rio 00 Janeiro, 5 de fevereiro ue
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de I lIielo
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DECRETO N,? 43.180 -

DO PODER EXECU:rIVO

DE 1) DE

FEVEREIRO DE ]958

Transfere. junções das Tabelas Numé-

ricas Especiais de Bxtramunerâmo.:
mensalista do Ministério da Aero_
náutica. que menciona.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas as se-

guintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista abaixo indicadas:
I - uma função de Artífice, referêncía 19, OCUpada por Argemiro da
Silva Mello, da Tabela Numérica Es-

pecial de Extranumerário-mensalista
do Parque de Aeronáutica dos Afon80S para a do Hospital de Aeronáutica
do Galeão;

II_ uma função de Fundídor, re.,
Ierência 22, ocupada por Arael de
Alarcã.o Nicolích da Tabela Numérí.,
ca Especial de ExtTanumerário_men_
salista do Parque de Aeronáutica dos
Aronsos para a do Núcleo de Parque de Aeronáutica de Lagôa San-

ta;
HI - uma função de Apontador
referência 20, ocupada por Ely João
Guimarães Pmheíro, da Tabela Nu_
méríca Especial de Extranumeráriomensalista do Parque "de :Aeronautíoa
dos Afonsos para a da Diretoria de
!Rotas Aéreas;
IV -' uma função de Copeiro, referência 18, ocupada por Josino Soares
Cardoso da Tabela Numérica Espe~
cial de 'Extranumerário-mensalista do
Depósito de Aeronáutica do Rio de
Janeiro para a da Base Aérea do Re.•
cife;

uma função de Apontador, referência 21, ocupada por Floriano
Boxiça, da Tabela Numérica Espe.,
cial de Extranumerárto.mensaltsrg do
Quartel General da 5.a :~ona Aérea
para a do Quartel General da 4.a go.,
na Aérea;
VI - uma função de Mecânico, referêncía 19, ocupada por Luiz cesar
Inímá de Miranda, da Tabela Numérica Especial de Extranumerártc;
mensalista da Diretoria de Rotas Aé~
reas para a de Diretoria de Aeronáutica oívn,
V -

Art. 2.° nstc decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRETO N.o 43.181 -

DE

5

DE

FEVEREmo DE 1958

Abre ao Ministério das Relações Exteríoren o crédito especial Ôâe
.
c-s 90.000.000,00 (noventa milhões
de cruzeiros), .destinado a atender
as despesas com a construção da.
ponte sete-c o Rio Granae.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.145, de 21 de maio de J957, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública,
decreta:
Art. 1.°. Fica aberto, ao Mírrísnerro
das Rela-ções Exteriores, o crédito especial de ors 90.000 000,00 (noventa
milhões de cruzeiros) . destinado a
atender às despesas com a construção da ponte sôbre o Rio Grande.
Parágrafo único - O crédito -especial de que trata êstc artigo será
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e dísbrtbuído ao Tesouro Nacional.
Art. 2.°. ~stedecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de .Ianeiro, 5 de fevereiro de
'1958; 137~0 da Independência e 70,Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jose
Soares

carto«

de Macedo

rcee Maria Alkmim

DECRETO N,o 43.182 - DE 5
VEREIRO DE 1958

DE FE-

.

Abre ao Poder Judiciário - Supremo
Tribunal Federal - o crédito especial de Cr$ 93.000,00 (noventa e
três mil cruzeiros) para o fim que
especijica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 1.0
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da Lei n.s :3.335, de 10 de dezembro
-de 1957, após a audiência do Mmís'térto da Fazenda e do Tribunal de
Contas, nos têrmoa do artigo 93 do Re.gulamentc Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Artigo .ümco . Fica aberto ao Poder
-Judíciário -Supremo Tribunal Pedera] - o crédito especial de .....•
Cr593000,OO (noventa e três mil cruzeírosr , para ocorrer ao pagamento
de diferença de gratafícaçàe, adtcíonaí e abono de emergência a run.cíonários doa Secretaria do Supremo
Tribunal Federal nos exercícios de
1953 a 1955,
IDo de Janeiro, 5 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70/'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico 'de Aguiar salles
José Maria Alkmim

DECRETO N.? 43.183 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1958
Abre) pelo Ministério da Viação e
obras Públicas) o crédito especial
de Cr$ 764.912,50, para o fim que
menciona,
O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 1.0
-da L-ei n.? 3.071, de 22 de dezembro
de 1956, e tendo ouvido o Mínisté-ío
da Fazenda e o Tribunal de Contas, em cumprimento ao determmado
no artigo 93 do Regulamento Geral de
'Contabilidade Pública, decréta ~
Art. 1.0 p'íca aberto, p-elo MínístéTio da Viação € Obras Públícas, o
credito especial de ors 764.912,5'Ú (se'teoentos e sessenta e quatr<o mil :10ve.centos e doze cruzeiros e cinqüenta
centa.vosj , para atender ao paga.mento do débito da Viação Férrea Fe,dera] Leste .arasüetr., à Caixa de
Aocsentadoría e Pensões dos Ferrovúirios e de Serviços Públíccs ' dos Estados da Bahia e de Sergipe, oriundo
-de diferenças de oontríbuícôes nos
exercícios de 1938 a 1941.
Art. 2.° :E:ste decreto entrará em
'vigor na data de sua publíoaçâo, revogadae as disposições em COntrário
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de
1958; ·13'7.° da Independência e 70.°
(da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira
Jose Mar.ia Alkmim

DEGRiETO N.o 43.184 -

DE 6 DE

FEVEREIRO DE 1958

Abre ao Ministério da Saúde o crédito especial de Cr$ 1,500.000,00.
para atender ao pagamento de auxílio concedido ao Hospital do Pronto Socorro da Cidade 'de João Pessoa) no Estada da Paraíba.

o

presidente da República, usando

da autorização contida na Leí-núme1'0 3.168, de 6 de junho de 19'57, e
tendo ouvido o Tribunal de contes
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública, decreta:
Art.. 1. o Pica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de
.
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), como auxilio
ao Hospital do Pront() Socorro da cidade de João Pessoa, ncEst.a.do da
Paraíba.
Art, 2. o O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. o Revogam -se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 'em 6 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Maurício de Medeiros
José Jl.Ia ria Alkmirn

DECRETO N.> 43.185 - DE 6
FE'VE~IRO DE 1958

DE

Altera o Decreto n. ° 29.155. de 17
de janeíro de 1951. modificado pelO
Decreto n. o 4-0.630 de 27 de iiezemOro de 1956 e dá outras providências.

O presidente da República, 'usando da atribuição Que lhe confere o
art. 8'7· item I, da constituição, decreta:
Art. 1. o O art. 1. ° e seus parágrafes do Decreto n,» 29.155. de 17 de
janeiro de 1951. com a redação dada
pelo art. 1.0 do Decreto n.c 4{).630,
de 27 de
dezembro de 195'6. são
SUbstituídos .pelas dísposíções
seguintes:
"Art. 1.0 Os direitos
vantagens
instituidos pela Lei n.? 1.234, de

e
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14 de novembro de 1950, poderão ser
concedidos aJOS servidores cívís da

União e aos empregados das entidades paraestatais de natureza cutárquíca desde que se enquadrem em
uma
seguintes categorias'
a) médico especialista crn Radiodiagnóstico,
e
em
Radíoterapía
(Roentgen. Ourie e Radioisótopos):
'0) médico que, embora UM especialista, realize atividades junto às
fontes de irradiação, como comple-

das

mento de suas atrtoutçôes fi soe sua
direta responsaoilídade ou sob a responsabilidade
de um
radiologista.
sempre, porém. obedecido o disposto
na alínea a do li 1. o dêste artígo ;
c) físico especialista em Raios X
la substâncias radioativas, lotado nos
serviços de radíodíagnóstíco ou radioterapia;
.
d) dentista cuja atividade seja 11mítada exclusivamente à radiologia
dentária;
e) operador técnico em radíodtagnóstíoo ou radioterapia;
j) auxiliares. em caráter permanente, dos médicos especialistas.
§ 1. o Para a concessão do benefícío previsto neste artigo será índísnensãvei. aos servidores constantes
das alíneas a, b· c,
e e j dêste
artigo que, no exercício das respectivas atrbbuições:
a)
haja operação direta obrigatória e haibitual.· com Ratos X ou
SUbstâncias
radioativas. junto às
fontes de irradiação, por um período
mínimo de 12 (doze) horas semanais, constituindo a atividade radíológica do servidor parte Integrante
das atribuições do cargo Ou função,
e comprovada mediante declaração
escrita do servidor benetíciaôo. visada pelo chefe imediato. sob pena
de resnonsabíltdade. e sujeita ao
contrôle íocaj pelo Serviço Nacional
de Píscalízaçâo da Medicina;
b) no caso dos operadol"ês técnicos
indicados na alínea e dêste artigo,
seja exigido conh-ecimento espectahzado de Radiologia diagnóstíca ou
terapêutica e certificado expedido
ou aprovado pelo serviço Nactonal
de Fiscalização da Medicina.
§ 2. o Entende-se par espeeíaltsta.
para OS efeitos dêste Decreto, o 'uédica registrado como' especialista em
radíodíagnóstíco ou radioterapia no
Serviço Nacional de Fiscalização da
M€dicina.
§ 3. o Cabe ao Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina conceder o
â-

registro de. especíalísta ao médico:
que:
a) tendo freqüentado serviço eepecíalízado em instituição oficial, no
mínimo. durante um ano. ou possuindo certífícado d-e curso de especialização em radtodíagnósttco ou radioterapia, se SUbmeta a exame pe~
rante uma Comissão da Radiologistas designada pelo Serviço Nacional.
doe Físcaltzação da Medicina;
b) apresente certificado de aprovação em concurso público de provaso ou provas e títulos; para. provimento de cargo público da especialidade;
.
C) possua os certificados expedidos,
pelo gervíço Nacional .ío Fiscaliza..
ção da Medicina ou
pelos órgãos estaduais congêneres, desde que para
sua expedição seja observado o mesmo crítérao adotado pelo referido
Serviço;
d)
possua os certificados ou diplomas de curso. da. especialidade
conferidos pelo Departamento Nacional de Saúde, ou pelos estabelecí-.
mentes oficiais de ensino superior.
desde oue expedidos à vista de resultados avaliados em provas ou exames e inscritos no Serviço Nacional.
de Fiscalização da Medicina;
e)
possua certificado de cursos
patrocinados pêlo Colé~'io Brasi1ei~o
de Radsologfa. pela Sociedade BrastIeíra de Radiologia, e outras SO~ie
dades de Radiologia Iegnlmente ms ..
tttuídas e pelos Serviços espectaczados oficiais, .íesde que Os candída-.
tos sejam submetidos a exame final.
sob o contrôle e orientação do serví-.
ço Nacional dê Fiscalização da Medicina; e
j) seja membro titular do Oolég ío
Brasüeíro de Radiologia.
§ 4.0 para concessão do beneficio,
ao médico não especialista, de acôrdo com a alínea b do art. 1.0 áêste:
Decreto será necessário, além do disposto no § 1.0, que, no exercício das.
respectivas atríbuiçôes:
a) no caso de ser direta a respon-sabilidad-e do servidor, haja certificado do Serviço Naci-onal de Fiscalização da Medicina. expedido me~ü:n
te prévio exame local das conô.cõee
de trabalho do servid-or, Que deverá
submeter-se a prova de habilitação
técnica em Radiologia. perante o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e possuir título ou certificadode conclusão de curso oficial da especialidade, com freqüência obrígató»
ria e provas regulares:

AIOS
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n.v 40.630. de 1956, passam a vigorar
b) no caso de responsabilidade de
com a seguinte redação:
um radiologista. haja certificado expedido pelo Serviço Nacional de Fis"Art. 2.° Para os efeitos do art.
calização da Medicina, mediante so4.° da Lei n.c 1.234, de 14 de novembro
licitação do médico radiologista, e do
de 1950, serão consideradas tarefas
chefe de serviço, já registrado aquêle
<. __ ~~icv.L'.~
cu auxinares aquelas que,
como especialista no mesmo serviço.
não constituindo atribuícâo normal do
§ 5.0 A concessão do beneficio ficacargo ou função, rorem" exercidas es':'
rá condicionada à expedição do ato,
poràdicamente ou a titulo de colabcpublicado no Diário Oficial, desigração transitória, por profissionais não
nando o servidor para operar habiespecializados em roentgendíagnóstíco,
tualmente com Raios X ou substânradíoterapía ou substâncias radioaticias radioativas, o qual, mediante cóvas, como complemento do exercício
pia, instruirá o pedido e só será dede outras especialidades médíco-círúrvido se o ato fór aprovado pelo Sergicas, e que não preenchamo disposto
viço Nacional de Fiscalização da Mena alínea a do § 1.° do art. 1.°.
dicina.
~ 1.0 Poderão ser concedidos os 00.;.
6.° Aos servidores fora do setor
nerícíos dêste Decreto aos auxiliares
médico cujas funções estejam relaCÍ'odos médicos e s p e c I a I s t as em
nadas com peSquisa de radioatividade
Radíodíagnóstico, em número máxie com 'a radiologia industrial podemo de 2 (dois) por 'unidade de ínsrOO ser concedidas as vantagens pretalação, e aos auxiliares lotados nos
vistas na Lei n.c 1.234, de 14 de noserviços de Radioterapia tRoentgen,
vembro de 195ü. nas condições cnumoradas
neste artigo, devendo ser,
Curte e Radíoísótopos) , e neste caso,
previamente, ouvidos órgãos especia-' em número indicado pelo diretor do
üzados, como () Instituto Nacional de
serviço, com aprovação do Serviço'
Tecnologia e o Departamento NacioNacional de Fiscalização cc Medicina,
nal do Trabalho, do Ministério do
que exerçam suas atívíóades em conTrabalho, Indústria e comércio.
junto com os mesmos, em caráter
§ 7.° A concessão. do benefício prepermanente, no próprio recinto de'
visto neste artigo será revista de dois
op€ração, realizando tarefas secundáem dois anos, pelo Serviço Nacional
rias, independentes do respectivo cargo
de Fiscalização da Medicina ~
ou função.
§ 8.° A concessão e a cassação do
§ 2.0 As funções de auxiliares, na
beneficio serão sempre precedidas de
forma do parágrafo anterior, não
parecer circunstanciado do Serviço poderão
ser exercidas por servidores
Nacional de Piscalizaçâo da Medicienquadradas nas categ.c'ías previstas
na sôbre cada caso individual, com
nas alíneas a, b, c, d, e e do art. 1.0
dispositiv-os
expressa remissão aos
dêste Decreto e nem por ocupantes
dêste Decreto.
de cargos ou funções de médico oU
§ 9.° Nas hipóteses do .§ 3.°, alíde natureza burocrática."
nea a. e do § 8.° dêste artigo, o Ser"Art. 5.° O Serviço Nacional de
viço Nacional de Fiscalização da MeFiscalização da Medicina, do Depardicina poderá, previamente, designar
tamento Nacional de Saúde, ao qual
uma Comissão, composta de 3 memcompete aplicar e fiscalizar os disbros, dos quais dois serão, obrigatopositivos dêste Regulamento, manterá
riamente, radíologístas. para emitir
o cadastro atualizado, de todos OS
parecer técnico eôbre o assunto, a
órgãos do serviço .púbüco federal e
qual será acrescida, se necessário. de
das autarquias que possuirem instaum técnico especializado do InstituIações de Raios X e substâncias radioto Nacional de Tecnologia do Minisativas, com as necessárias caractetério do Trabalho, Indústria e Comércio.
rísticas de identificação de equipa~ 10 .. A comissão prevista no pamento, local, condições de tuncíonarágrafo anterior poderá atender. em
mente e fins a que se destinam.
seu parecer; aos requisitos constantes
Parágrafo único. O Serviço Nado art , 1.0 §§ 4.° e 7.°, e art . 3.°.
cional de Fiscalização da Medicina
§ 3., dêste Decreto.
organizará, no prazo de 6 (seis) meses
§ 11. No qUI? se refere aos militaa partir da publicação dêste Decreto,
res, a Lei n.? 1.234, de 1950, terá reo registro de especialistas, operadores
regulamen tacão à parte."
em Radiodlagnóstàco e Radioterapia,
Art. 2.0 Os arts. 2.° e 5,0 do Dee auxiliares dos respectivos serviços;"
creto 'n.o 29.155, de 1955, com nova
Art. 3.° O § 3.° do art. 6.° do Deredação dada pelo art. 2.° do Decreto
creto n.v 21.155. de 1955, acrescentado
ê

í
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pelo art. 3·° do Decreto

n.s

40.630,

de 1956, passa 6 vigorar com a seguinte redação:
"§ 3·° A eficiência dos disposítivoa
de proteção de instalações de Raios X
e substâncias radioativas será testada. periodicamente, no mínimo de
uma vez por ano. pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina,

com aparelhagem adequada."
Art. 4.° A alínea a do art.

4.0

do Decreto TI,o 40.630, de 1956, passa

a ter a seguinte redaçâo:
"c) tempo de operação direta com
Raios X ou substâncias radioativas."
Art. 5.° E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 6 o Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro
de 1958, 137.0 da
"70. 0 da República.
JUSCELINO

Independência

e

KUBI~SCHEK

Eurico de Aguiar Salles
Antônio Alve$ Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Macedo Soares
José Maria Alkmtm
Lúcio Meira
Mário Meneghetti
Clóvis salgado
Pareiírü Barroso
Francisco de Mello
Maurício de Medeiros

DECRETO N.o 43.186 - DE '6
VEREIRO DE' 1958

DE FE-

Regulamenta a concessão da gratificação prevista no art. 145, item V I,
da Lei n.O 1. 711. de 28 de outubro
de 1952, aos servidores que exercem
cargos .OU funções relacionados com
exercicio da medicina. no Serviço
Público Federal.

O presíderita da República uscnd.i
<da atribuição que lhe confere o arti,go 87, item I. da Constituição, de-

creta:
Art. L,'' A gratificação pela execuçã., de trabalho de natureza especial, COm risco de vida OU saúde. prevista 110 art.. 145, item VI, da Lei
1[1.0 1.711. de
28 de outubro de 1'.=152.
poderá ser concedida no Servtçr, Pú'blico Federal, ao servidor ocupante
-de cargo OU função de médico de.
'qualquer espécie.
§ 1.0 Aplica-se o díspost., neste ';).J't.igo aos ocupantes de cargo OU tun-

cão cujas atribuições envolvam ativrdades auxílíares do exercício da
profissão médica.
~ 2,<)
A gratirícacâ., deverá ser concedida até o máximo de 40% (quarenta por cento) do padrão de vencimento OU nível de salálio. e será extcnst lia ao servidor das autarquias
federais, que desempenhe cargo ou
função de natureza igual à indicada
neste artigo.
Art. 2.° A gratificaçáD será concedida a-o servidor que no exercício de
atribuições inerentes ao seu cargo ou
função:
I - tenha contacto habitual e direto com:
a)
material çue possa ser nocivo à
vide ou saúde submetido a exames
de laboratório;
t» pacientes portadores de entermidade infecto-contagiosa; e
c)
pacientes portadores de distúrbios mentais.
II - que realize habitualmente:
a)
operações cirúrgicas;
b) exames anátnmo-patológicos de
cadáveres;
c) pesquisas cientificas COm matenal que possa ser nocivo à vida oU à
saúde.

Art. 3.° A gratificação de que trata o artigo anterior caberá somente
quando o risco à vida ou à saúde fôr
de caráter .permanente.
Art. 4.0 A vantagem estabelecida
neste decreto somente será paga ao
servidor que estiver no. efetive. exercíclo da atividade própria de seu oJ.J.'go
ou função, atribuida em Irei ou RegUl<1.n::E'J1t{) .
§ 1.0 O servidor

não fará jus à gratificação durante quaisquer afastametnos do efetivo exerc1cio de €U9,3
atrrbuiçôes, exceto nos casos:
a)
de férias, se' no ano anterior
tiver exercido as atividades de cargo
ou função percebendo a gratificação
a que se refere êste decreto:
b)
de licença concedida em CoDseqüência de d-oença profissional OU

acidente em serviço:

C) de afastamento em virtude de
casamento ou falecimento de cônjuge,
filhos. pai OU irmão.
2.° A gratificação será paga na
base de Irequêncía mensal do servidor.
Art. 5.° Continuará a ser pega a
gratíficaçã(J prevista neste decreto 8.Q
servidor que tôr nomeado ou designado para exercer cargo isolado de provimento em comissão oU função gratificada cujos exercícios sejam privativos de ocupante de O).fgQ OU função
de médico.
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Parágrafo único. Na hipótese dêste
artigo, o cálculo da gratificação será
f€.ito na base do padrão de vencimento
do cargo efetivo ou da referência de
salário d3. função de extranumerário.
Art. 6.° A iniciativa da proposta
da gratificação de que cogita êste de"
ereto cabe ao dirigente da repartíçâo
onde esti ver lotado ou requisitado o
s-ervidor.
§ 1.0 Ao formular a proposta o dimgente da repartição indicará minuciosamente as razões que 2, jusnfícam.
em face dos têrm.is dêste decreto.
§ 2.° A seguir, a proposta será encaminhada ao Departamento Nacional
de Saúde do Ministério da Saúde que
sobre ela emitirá. parecer individual e
circunstanciado do
qual constarão
obrigatoriamente:
a)
se o risco é de vida ou saúde;
b)
se é imediato ou remoto;
c) a média diária de horas em que
é executado o trabalho do qual decorre o risco; e
d)
os meios de proteçàà adotados
tpara evitar as riscos e a eficácia dos
mesmos.
§ 3.° O parecer de que trata o parágrafo anterior concluirá se o risco
é ou náo de natureza permanente e.
no caso afirmativo, proporá o Departamento Nacíone.l de Saúde o qiumtum da gratíflcacão a ser atribuída ao
servidor, que não poderá exceder o
máximo previsto no art. 1.0 dêst.e decreto.
Art. 7.° O expediente do Departamento Nacional de saúde será submetido, a seguir. com o parecer COnclusivo do Departamento Admmístratn'o do Serviço Público ao Presidente
da República.
Art. 8.° Na fixação do quantum da
gratificação de que trata o artigo anterior, o Departamento Nacional de
Seúde considerará cada caso Concreto.
Art. 9.° A gratifícaçã., a que se refere êste Decrete só poderá ser pro~
posta se existir dotação orçamentár-ia
própria e houver, na mesma, saldo suf.ciente ao pagamento da. despesa
Art. 10. A concessão do beneficio,
dentro do limite do crédito competente e a sua perda serão sempre
efetivadas mediante decreto. individual OU coletivo.
Parágrafo único. A concessão e a
'Perda do b€nefício nas Autarquias
serão efetivadas mediante portaria do
respectivo dirigente, depois de autoriza.do pelo Presidente da República.
Art.. 11. A atribuição ~ servidor
de encargos diversos daqueles que justificaram a concessã() da gratificação
de que trata êste decreto deverá ser
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comunicada ao Departamento Nacional de Saúde para que êste verifique
se deverá OU não ser mantida a gratificação em causa.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Saúde 'emitirá sempre
parecer individual e circunstanciado
que justifique a manutenção ou a
p-erda da gratificação.
Art. 12. A gratificação será devída a partir da dato} da publicação do
ato da autoridade que a conceder.
Art. 13. Agratiflcaçâo a que se
refere o presente decreto não será
computada para efeito de con'~e:.:)ão
de quaisquer vantagens e nem será incorporada aos vencimentos ou salários
para quaisquer efeitos, inclusive cálculo de proventos de aposentadoria e
disponibilidade.
Art . 14. Compete aI) respectivo órgão de pessoal, sob pena de responsabilidade, tíscalízar o pagamento da
gratirtcaçào de acôru., com as requísitos estabelecidos neste Decreto, e
providendar sua im-ediata suspensão
nas hipóteses previstas neste Decreto.
Art. 15. A
vantagem concedida
neste decreto não poderá ser percebida
cumulativamente com:
a)
gratificação pelo exercício em
determinadas zonas OU locais (art. 145.
iterr V, da Lei n.v L 711. de 1952);
b) gratificação por operar diretamente com Raios X e substâncias radioativas (art. 1.0 da Lei TI.O 1.234 de
14 de novembro de 1950);
C)
quaisquer
outros gratificações
de igual natureza.
Art. 16. Os órgãos de pessoal encaminharão, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência dêste
decreto ao Departamento Nacional de
Saúde os elementos necessários à revtsã-, das gratificações já concedidas.
art. 17. Este decreto entrará em
vigor na de.ta de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições

em contrárto .

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles
Antôni'o Alves Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Macedo soares
José Maria Alkmim
Lúcio Meira
Mário MenefJhetti
Clóvis Salgado
Parsifal Barroso
Francisco de Mello
Maurício de Medeiros
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DECRETO N.« 43.187 ---

DE

10

DE FEVEREIRO DE 1958

Declara de utilidade pública 08 imoveis e benfeitoríue situadas na área
de terra necessária à construção da
barragem e do reeertatórío do ap"oveitamento da corredeira de Fur-

nas, no rio Grande, cuja concessão joi outorgada à

Central Ele-

trica de Furnas S. A. pelo Decreto
n.v 41.899, de 26 de julho de 1957.

O, Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição;
Considerando o que dispõem o artigo 150, letras a e b, do Decreto n.?
,24.643, de io de julho de 1934 (Código de AgUáS) e o Decreto n.v 3.365,
de 21 de junho de 1941, e tendo em
vista o que requereu a Central Elétrica de Furnas S. A., decreta:
Art. L'' Ficam declarados de utütdade pública os imóveis e benfeítorias compreendidos na área de terra
cujos limites são a seguir definidos,
constante da planta RAO-1 070-Rl,
aprovada pelo Diretor do Departamento Nacional da Produção Mineral do
Mímstérto da Agricultura, necessários à construção da barragem e do
reservatório do aprovenamento da
corredeira de Furnas, no rio Grande,
cuja concessão foi outorgada à Central Elétrica de Furnas S. A. pelo
Decreto n.v 41.8-99, de 26 de julho de

1957;
pela margem esquerd.a do riaFumal, desde SUa confluência
com o rio Grande até ao ponto que,
sítuado . nessa mesma margem, esteja distante da confluência dois e meio
(2,5) quilôcnetros em linha reta;
b) do ponto acima determinado
por uma linha re,ta até o ponto em
que o riacho Qüebra Anzol é atingido pela curva de nível 769;
c) do ponto em que o riacho Quebra Anzol é atingido pela curva de
nível 769 por outra linha reta até ao
ponto situado na margem direita do
córrego Capivara, distante dois
e
meio (2.5) quilômetros, em linha reta da sua' confluência com o rio
Grande'
a, d~ ponto determinado no item
anterior, descendo o córrego Capivara pela margem esquerda até ao ponto em que o mesmo é atingido pela
curva do nível 769, seguindo por. essa
curva primeiramente pela margem
esquerda do córrego citado e depois
a)

cho

ao longo da margem direita do no
Grande e ambas as margens de seus
afluentes e subafluentes até ao ponto extremo de montante onde a curva 769 cruza o referido rio Grande;
e)
do ponto extremo de montante
em que a curva do nível 769 cruza
O rio Grande, por essa curva, em direção de jusante do mesmo rio, por
sUa margem esquerda e ambas as
margens de seus afluentes e subafluentes até atingir a margem direita
do ribeirão Oancans, tributário da
margem esquerda do rio Grande;
j) pela margem direita do rtbeírão Cancans desde o ponto em que
corta a curva de nível 769 até sua
confluência com Q rio Grande
Art. 2.° Fica autorizada a õentral
métrtca de Furnas S. A. a promover
a desapropriação dos imóveis e benfeitorias situados na referida área de
terra. na forma da legtslaçâo vigente.
Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 10 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHE-~,

Mário

taeneonetu.

DECRETO N.? 43.188

~

DE 10 DE

FEVEREIRO DE 1958

Modifica á redação de artigos do Regulamento aprovado pelo Decreto
e.o 39.344, de 11 de iumno de 1956
(Regulamento da Lei de promoções
do Exército).

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
art. 87, item I, da. Oonetituição decreta:
Art. 1.0 Os artigos 12, 16, 17 e 27
do Regulamento aprovado pelo Deereto n.v 39.344, de 11 de junho de
195ü (Regulamento da Lei de Promoções rio Exército) passam a ter a
seguinte redaçâo:
"Art, 12 Para promoção pelo príncípío de cscôlha deverá o oficial
satisfazer as requisitos determín 'idos
na Lei de Promoções, artigos 20, 21,
22, 23 e 24, conforme o caso.
Parágrafo único As listas a serem
organizadas para a promoção por escôlha, dev-erão conter c número de'
oficiais previstos no parágrafo único
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-do artigo 19 da 'Lei de Promoção, para
a primeira vaga. acrescido de dois
nomes para cada uma das demais
vagas computáveis em cada data de
promoção".
"Art. 16 A distribuição das vagas
'Pelas diferentes Armas se fará separadamente velas princípios de antíguídade e merecimento em quantíüades proporcionais ao número doê ofi-ciais incluídos nos respectivos Qua~
-dros de Acesso, de cada Arma".
Ii Art. ,17
Quando o número de va-

.gas atrrbutdas a determinada Arma

tôr superior à capacidade de aoroveítamento pelos oficiais da turma. de

formação mais antiga, o excesso reverterá, dentro 'da própria turma. às
Armas que as comportarem, observado
.o crltérto .do artigo anterior".
"Art. 27 Os Quadros de Acesso das
Armas serão organizados obedecendo
seqüência abaixo:
Lo Turma .de formação;
2.° NUmero de pontos obtidos no
2.° escr-utlnío".
Art. 2:) 'Revogam-s-e as disposições
.à

-em contrárío .

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.~
tia. Repúblíca .
JUSCELINO KUBITSClIEK

Henriqu~ Lott

DECRETO N.o 43.189 - DE 12
DE FEVEREIRO DE 1958
Declara de utilidade pública as áreas
de terra e as benfeitorias, por acaso
nelas existentes, necessárias a coastruçilo do reservatório de acumulação da usina Salto Grande, no riO
Paranapanema, Estado de São paulo, e autoriza u Usinas Elétricas do
Paranapanema S. A. a promover a
desapropriação.

o Presidente da Rcpública, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 37. inciso I, da Oonstdtuíçâo, e
tendo em v-ista o disposto no Decretolei n.v 3.365, de 21' de junho de 1941,
e o requerido pela interessada, decre-

ta:
Art. 1·° Ficam declaradas de utdlídade pública as seguintes áreas dt2 terea, constantes das plantas aprovadas
pelo Ministério da Agrtcultura, no
'ProCe560 D. Ag. n.v 2.763-57, situadas
zics Estados de São Paulo e Paraná,
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necessárias' ao reservatório de acumulação da usina Salto Grande do Paranapanema, ouja concessão foi outorgada à Usinas Elétricas do Paranápanema S. A. - USELPA -r-, pelo
Decreto n.? 42.886, de 26 de dezembro
de 1957:
Município de Salto Grande
1 - área de 69,440 m2 (sessenta e
nove mil, quatrocentos e quarenta m~_
tros quadrados), de propriedade atrtbuída a Lia Ferreira e Noêmía Ferreira.
2 - Area de 19,184 mz (dezenove
mil, cento e oitenta metros quadrados), de propriedade atribuída a João
Negrão,
3 - área de 45.210· m2 (quarenta
e cinco mil, duzentos e dez metros
quadrados), de propriedade atrtbuída
a Antônio Viganó.
4 - Area de 6.090 mâ (seis mn.e
noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Braz Dorsí .
5 .; Arca de 690 m2 (seiscentos e
noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Francisco Paechoal Cumínete ,
6 - Area de 5.710 ma (cinco mil
setecentos e dez metros quadrados),
dto propriedade atribuída a Antônio
Agostinho Pinto.
7 - Area de 12. 120 m2 (doze mil
cento e vinte metros quadrados) , de
propriedade atribuída :--I. Valentim Hernandez ,
8 - Area de 39.600 m2 (trinta e
nove mil e seiscentos metros quadrados), 63' propriedade atribuída a Francisco Variani.
9 - Area de 18.350 mã (dezoito mil
trezentos e cinqüenta metros quadrados), .cíe propriedade atrfbuída a Antônio Luiz Almeida.
10· - Área de 31. 730 mã (trint~ e
um mil, .satecentos e trínta metros
quadrados), -de propriedade atribuída
aos Herdeiros de Arnaldo pooay.
11 - Area de 19.770 mâ (dezenove
mil, setecentos e setenta metros qUadrados) , de propriedade atribuída a
Luíza Davlní .
12 - Area de 136.265 mz (cento e
trinta e seis mil, duzentos e sessenta
e cinCO metros quadrados) de propriedade atribuída a Rícheí Oka..
moto,
13 - Area de 54.470 002 (cinqüenta
e quatro mil," quatrocentos e setenta
metros quadrados) , de propriedade
atribuída a João Padre,
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13.350 m2 (treze mil,

trezentos e cinqüenta metros Quadrados), de propriedade atribuída aos
Herdeiros de Sebastião- Oonstâncío ,
15 - área de 1 620 m2 (um mil,
seiscentos e vinte m%'i./O: qnacn-adosj ,
de propriedade atrtoutda IiOS Herdeiros do Dr , Lídio Bastos.

16 -

>

Area de 175 H.S m2 rnantc

',~

setenta e cinco mil, cento e quarenta
e cinco metros qua-drados), de proprtedade atribuída a Ji:strM.a de Ferro

Sorcca bana.
17 -

Area de 9.920 m2 move mil,

novecentos e vinte metros ouaorados) ,
de propriedade atribuída 9. Indústria

Mamok Ltda.
18 - Area doe 13.120 -nâ (traze mil,

cento e vinte metros-luadrad-ls), de
propriedade atribuída '1' gmprêse Elétrica Vale do Paranapanema SOcie-

dade Anônima.
19 - Area de 9.327 mz nove mil,
trezentos e vinte e sete metro!': quadrados), de proprtedada atribuída a
José Elias.
20 - Area ôe 22.012 rnz (vjnte e
dois mil e doze metros ouadradosr , da
propriedade atribuída a Dante Righi.
21 - Area de 6.816 P1::; .~seis mil,
seiscentos. e dezesseis metros quadrados), de propriedade at.nouída a Manoel Henrique Peixoto.
22 - Area de 627 m2 .seíscentos e
vinte e sete metros qua.dradcst , d·'l
propriedade atribuída a Fernandes Rodrigues.
23 - Area de 2.364 m2 (doís mil,
trezentos e sessenta e quatro metros
quadrados). de propriedade atribuída
a Joaquim Antônio Oliveira.
24 - Area de 700 mz (setecentos
metros quadrados), de propriedade
atribuída aos Herdeiros de Antbero
Barreto.
25 - Area de 192,05 mz (cento e
noventa e dois meu-os quadrados c
cinco decímetros quadradoat , de propriedade atribuída a Edeard Roberti ,
26 Area Q= :~70 m2 (trezentos
e setenta metros quadradost , de propriedade atribuída a Benvíndo Francisco.
27 - Area de 26.43D m2 (vinte e
seis mil, quatrocentos etrima metros quadrados). de proprtedade atríbuída a Maria Alves Nóbrega.
28 - Area de 796 mã (setecentos
e noventa e seis, metros quadrados).
de propri-edade atrib'.Hd.:"J a Salomão
Bumarof.

29 - Area de 8. '/30 mã torto mfl;
setecentos e cinqüenta metros quadrados), de

proprtedade

atribuída

a.

Prefeitura Municipal de Salto Grande.

30 - área de 484 mz {quatrocentos,
e oitenta e quatro metros quadrados), de propriedade atribuída R &rafína de tal.
31 - Arca de 1.303 mz (um mil,
trezentos e três metros quadradosr , de'
propriedade atribuída a José de Oliveira.
32 - Area de 1. 480 mZ (Um mil
quatrocentos e oitenta metros quedrados) , de propr-íedada atrtbuída a

Narcísa vn'gentma.
33 - Area de 1.218 ma (um mil,
duzentos e dezoito met-o,' quadrados) ,
de propriedade- atribuída a Sebastião
Cânotdo .
34 - Area de 2~11 mz rduzentos e
trinta e um metros quadrados) , de-

propriedade atribuída aos Herdeiro.:;.
62 João Sílvio Pocay.
35 - Area da 231 m2 (duzentos e
trinta e um metros quadrados), de
propriedade .atribuída a Benedito José-

Pinheiro.

36 - Area de 231 m2 tduzentca
e trinta e Um metros quadradosr , depropriedade atribuída a Antônio Garc.a Costa.
37 ~ Area de 240 m2 «íusentos e·
quarenta metros quadrados). de propriedade atribuída a Fernando Df
Giacomo .
38 - Area de 246 m2 «íuzentos e-

quarenta e seis metros .quadrados) •
de propríedade atribuída a Isabel Silveira Melo.
39 - área de 9.175 m2 move mn,
cento e setenta e cinco metros quadrados), de propriedade atribuída ao
Com. João Uliengo.
40 - Area de 47.685 m2 (quarenta
f2 sete mil, seiscentos e oitenta e cinco
metros quadrados). de propriedade
atribuída aos Herdeiros de Lordlno Di"
Gíacomc,
41 - Area de 3'.4'40 mã <três mil,

quatrocentos e quarenta metros quadrados), de propriedade atrfbuída a,
Benedito Nunes Ferreira.
42 -

Area de 5.460 m2 .rcíuco mil,

quatrocentos e sessenta metros quadrados). de propri-edade atribuída a.
JoSé Francisco de Freitas.
·43 - Area de 1.145 mâ (um mil,
cento e quarenta e cinco metros quadrados), de propriedade atribuída &
An tênia Coelho Parente.
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44 - área de 3.255 m2 (três rml
duzentos e cinqüenta e cinco metros
quadrados) , de propriedade atribuída
aos Herdeiros de Teresa Lombardi.
45 - Area de 19.520 mz (dezenove
mil quinhentos e vinte metros qua<:iradus), ue proprieuacte atnbuica a
Antônio Crespe.
46 - Area de 15.440 m2 t quínae
mil quatrocentos e quar-enta metros
quadrados), de propriedade atrrbuida
a Prancíscc Tavares.
47 - Area de 16. j50 mâ (dezesseis
rml e cinqüenta metros quadrudosj ,
de propriedade atribuída 2. Benedito
Pedro.
'18 - Area de 9.760 ma (nove mil
setecentos e sessenta metros quadrados), .de propl'ledade atríbuída a
Lazaro de Melo.
49 - Área de 26.630 .na .t vinte e
soeis mil seiscentos e oitenta metros
quadradcs) , de propriedade atribuída
a Joâo Serrano Eernandes ,
50 - Area de 5 270 nz (cinco mil
duzentos e setenta metros quadrados), de propriedade atribuída à' Jotie
Capela.
51 - Area
n.562 rr..2 (doze mil
quinhentos e sessenta e dois metros
quadradoe) , de propriedade at.nbuida
a Jsmerta Pereira da .ãílva .
52 - área de 42.976 w2 (quarenta
e dois mil novecentos e setenta e
seís metros quadrados), de prcpriedade atribuída aos Herdeiros de Paachoal Papa.
53 - Area de 23.320 ma (vinte e
três mil trezentos e vinte metros
quadrados), de propriedade atribuida a Amadeu Smígaha.
54 - Arca de 85.065 m2 (oitenta e
cinco mil e sessenta c cinco metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Augusto José de Souza e Antalllo
Barreto.
55 - Area de 12.100 m2 (doze mil
-e cem metros quadrados), de propriedade atribuída a ?rallcisco Di
Gíacomr, ,
56 - Area de 34 _659 m2 (trinta e
quatro mil seiscentos e cinqüenta e
nove metros quadrados) , de prnprredade atribuída a Agostinho
Silvio
Pocay.
57 -~rea de 29.190 mâ tvintea nove
mil cento e- noventa metros quadrados), de propriedade atribuída a Jose
Antônio de Souza.
58 - Area de 582.262 m2 (qumhentos e oitenta e dois mil duzentos
e sessenta e dois metros quadrados)

de
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de propriedade atribuída a Afonso
Ferr azoli _
59 - Area de 10.075 m2 (dez míl
e setenta e cinco metros quadrados),
de propriedade atribuída a Alcides
Tavares.
60 - Area de 30.825 ma (trinta mil
oitocentos e vinte e cmco metros
quadrad.ss) , de propriedade atríbuída
a José Pedro de Castro.
61 - Area de 7.500 m2 Bete mil e'
quinhentos metros
quadrados) > de
propriedade atribuída a Luiz Peres.
62 - Arca de 17.610 ;:;::2 (dezessete
mil seiscentos e dez metros quadrados), de propriedade atribuída a JoséPereira Pimenta.
63 - Areta de 10.250 mz (dez mil
duzentos e cinqüenta metros quadrados) , de propriedade atribuída a
.João Andrmo .
64 - Area de 17.480 m2 (dezessete
mil quatrocentos e oitenta metrosquadrados), dé propriedade atribuida a Antônio de Campos.
65 - Area de 46.075 m2 rquarenta
e seis mil e setenta e cinco metrosquadrados), de propriedade atribuída'.
a Francisco Rezende da Costa.
66 - Area de 246,090m2 rduaeutos.
e quarenta e seis mil e noventa metros
quadrados], de propriedade atribuída
a Antônio de Almeida Ferreira.
67 - Area de 167.520 m2 (C€::1tQ e
sessenta e sete mil quinhentos evinte metros quadrados), de nropríedade atribuída a Juvenal Barreto 8"'
outros.
68 - Area de 11.620 m2 (onze mu
seiscentos e vinte metros quadrados)
de propriedade atribuída a Kíchítarn
Yamakava .
69 - Area de 24.810 ma rvtnte e"
auatro mil oitocentos e dez metros
quadradosL de propriedade atribuída
a Sheigi Kaíare ,
70 - Area de 96.620 m2 (noventa

e seis mil seiscentos e vinte metrosquadrados) de propriedade atribuída a Shitínoske Yamamoto .
71 - Area de 2005Q m2 (vint€, mil
e cinqüenta metros quaõradesi . depropriedade atribuída' a Hiroski 'Tano.
72 - área de 13-.320 mâ (t,rf'7e mil
trezentos e vinte metros quadrados),
de propriedade atribuída a Benzo
Onoda.

73 - Area de 22.940 mz (vín te 8'-'
doiS mil novecentos e quarenta metros
quadrados). de propriedade atribuída
a Y onekíchi aetmí.
74 _ Area de 11. 320 mã (onze míttrezentos e vinte metros quadrados)
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de propriedade atribuída a Takekuma
Matsueda..
75 - Area de 60.890 m2 (sessenta

mil cito centos e noventa metros qua-drados), .de propriedade atribuída a
Yakíchi Tanaka.
76 - Area de 60.610 m2 (sessenta
mil seiscentos e dez metros quadrados), de propriedade atribuída a
Matsuo Konde.
77 - Area de 63.500 mã (sessenta
-e três mil e' quinhentos metros quadrados) , de propriedade atribuída a.
Shíguayoshi Yamamoto.
78 - Area de 36.520 m2 (trinta e

seis mil quinhentos e vinte metros
'quadrados), de propriedade 'atribuída
e, Jorge Techlma.
79 - Área de 31.080 m2 (trinta e

-um mil e oitenta metros quadrados),
de propriedade atribuída a TelesfoTo
"I'upiná .
~

80 -

Area de 82.410 m2 (oitenta' e

-dots mil quatrocentos e dez metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Sebastião Silvestre da silva.
81 - Area de 28.350 m2 (vinte e
-oíto mil trezentos e cinqüenta metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Seimatsu Mat.<;udae Dazuo Abe.
82 - Area de 356.280 m2 (trezentos
e cinqüenta e seis mil duzentos e
oitenta metros quadrados). de propriedade atrrbuida a Agostinho Ri'beiro.
83 - Area de 634. 800 t!i2 (seiscentos
e trinta e quatro mil e 'oitocentos
metros quadrados)
de propríedade
atribui da a Bento Pertno .
81 - Area de 32.480 m2 (trinta e
'dois mil quatrocentos e oitenta metros quadrados). de propriedade atribuída a Estner de Vasconcelos Mills.
85 - Area de 105.560 mzvr cento e
cinco mil quinhentos e sessenta -netros quadradosi. de propriedade atri"buída a Jasuo Matuchima e Ichiti

Kato.

86 - Area de 151.120 ma (cento e
cinqüenta e um mil cento e vinte
metros quadrados). de propriedade'
at.nbuída a Genésio Cavezzale .
87 - Area de 13.412 m2 (treze mil
quatrocentos e doze metros quadrad,QS), dê propriedade atribuída a Ubírajara Trenoh .
MUNICípIO

DE OURIHHOS

88 - Area de 3.800 m2 (três mil
e oitocentos metros quadrados j • de
-propríedade atribuída a Manso Kavano.
89 - Area de 6. D10 ma (seis mil
'novecentos e dez metros quadrados) )

. de propriedade atribuída a Tsuguec

Hosotaní .
90 - Area de 28.710 m2 (vinte e
oito mil setecentos e dez metros quadrados). de propriedade atribuída a
Sakujiro We.tanabe .
91 - Area de 95.960 m2 (noventa,
e cinco mil novecentos e sessenta metros quadradas) de propriedade atribuída a Unshttt Ono .
770 m2 (nove mil
92 - área de
setecentos e setenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Mário 'I'omosig., Muraoka e Asano Muraoka ,
93 - Area de 122.720 mz (cento e
vinte e dois mil setecentos -e vinte
metros quadrados), de propriedade
atribuída a 'Antonío Martins & Companhia.
94 - Area de 8.100 m2 (oito mil 'e
cem metros quadrados), de propriedade atribuída a Kaio Konishi e
outros.
95 - Area de 2.250 mã (dois mil
duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Taiti Misuyama ,
96 - Area de 283.315 m2 (duzentos
e oitenta e três mil trezentos e quinze metros quadrados), de proprledade atribuída a Jacinto Ferreira e Sá.
ü.

MUNICÍPIO DE S.'\LTO GRANDE F;.OURINHOS

97 _ Area de 83.470 m2 (oitenta e
três mil quatrocentos e setenta metros quadrados). de propriedade atrtbuída a Yoshie Hayashtdg e outros.
98 - Area de 414.440 m2 (quatrocentos e quatorze mil quatrocentos
f'
quarenta metros quadradoaj de
propriedade atribuída a José de Freitas Oliveira.
MUNIc1PIO DE CA!'!1BflR'\ DO PARANÁ

99 -

ESTADO

Area de 727.325 m2 (setecen-

tos e vinte e sete mil trezentos e
vinte e cinco metros quadrados). de
propriedade atribuída a Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná.
100 - Area de 18L$1flO mã (cento e
oitenta e um, mil novecentos e sessenta metros quadrados). de propriedade atribuída a. José Oliveira Pirafá ,
Art. 2" Fica autorizada a Usinas
Elétricas do Paranapanema S. A. a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da
Iegislação vigente.
Parágrafo (mico. Nos têrmos do
art.. 15 do Decreto-lei n- 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela.

1~1
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de

Lei n.s 2.786,
21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter . urgente.
ArL Sv O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
. Art.. 4 v Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1958, 137Q da Independência e 70 Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

8 910 11 a
18 a
22 23 -

Mário Meneghetti.

DECRETO N' 43.190 DE FEVEREIRO DE 1958

DE

E - Do p6sto de General: de
Divisão OU rie Brigada Comba~
tente:

12
1 -

Designa as funções privativas de oficial-general em tempo de paz.

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

creta:
Art. 1 o São privativas de oficial-general as seguintes funções
ínsbítuídas pela Lei número 2.851, de
25 de agôsto de 1956:
A - Do pôsto de li!asectuü ou
General. de Exército:

1 -

Chefe do Estado-Maior do
Exército
:::: a. 5 - Comandantes de Exército
B - Do pôsto de General de
Exército:

Chef-e do Departamento de
Provisão Geral
Chefe do Departamento ue
Produção e Obras
Chefe do Departamento Geral do Pessoal
C - Do pósto de General

6 7 -

8 -

Exército ou

ae

de Divisão Comba-

tente:
1 :J ~

Diretor Geral de Ens1no
Diretor Geral ,de Engenhana.
e Comunicações
Diretor Geral de Material Bélico
D - Do pôsto de General ce
Divisão Combatente:

4. e 5 -

6 7 -

Diretor de Artilharia de Costa.
e Artilharia Antiaérea
Diretor Geral de Remonta e
Veterinária
Chefe da Comissão Superior
de Economia e Finanças
17 - Comandantes de Divisão
de Infantaria
21 - Comandantes das i.», 2.tI.,
3.:lo e 9. a Regiões Militares
Diretor do Serviço MUi tar
Diretor do Ensino de F01'mação

Subchefes do Estado-Maior
do Exército
Diretol do pessoal da Ativa
Diretor de Aperfeiçoamento e
Especialização

Comandante Militar da Amazônía e B." Região Militar
. F - Do posto de General
Brigada Combatente:

1-

ae

Diretor do Material de Enge.

, nhana

2 -

Chefe do Gabinete do Mínzstre da Guerra
3 - Comandante da Academia Mlntar das' Agulhas N egrae
4 - Comandante da Escola ae
AperfeiÇoamento de Oficiais
5 - Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior ao
ExérCito
6 e 7 - SubchelE"S do Departamento de Provisão Geral
8 - Diretor de
rmament., e M:u~
mçõea
9 - Diretor de M.otomecanizaçã.o
10 - Diretor de Remonta
11 - Diretor de Vias de Transporte
12 - Diretor de Material de Oomumeações
13 - Subdiretor ce Recrutamento
14 - Subdiret-jr da Reserva
15 - Secretário do Ministério a~
Guerra
Ir) a 19 - Chefes de Estadn-Maíor
de Exército
20 a 26 - Comandantes de Intantarie Divísionáría
27 a 32 _ Comandantes de artnnaria Divístonárta
23 - Comandante da Divisão Bl1ndada
34 - Comandante do Núcleo da Divisãü AerotelTestre
35 - Comandante da Artilharia ele
Costa da 1. a Regiãü Militar
36 -Comandante
do Grupamento
de unidades Escolas
ô
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o - Do pôsto de General (1e
Brigada Lntenâetite:

Comandante da 2. a Brigada
Mista e Guarnição de 00-

37

rumbá ,

33 e 39 - Comandantes das 6.1' fi
tu. ao Regiões Militares
40 a 43 - Comandantes de Dívtsâo
de Cavalaria

44 -

Diretor

do

Patrimônio

G - Do põsto de General de
Di1Jisão Técnico:

1. <> Subchere do Departamento de Produçã.o e Obras
H - ' Do pôsto de General de
DiVisão OU de Brigada Técnico:

1-

2. 0 Subchete do Departamento

2 -

de Produção e Obras

Diretor de Fabricação

e Re-

cuperação
I - Do pôsto de General de
Brigada Técnico:

12 -

Comandante da Escola 'I'écníca do Exército
Diretor de Pesquisas TeClloJÓ
4

gtcaa

3 - Diretor do Serviço Geográn~
4: - Diretor de Obras e Fortifioacões

J - Do p6sto de General de
Divisão Médico:
1 -

Diretor Geral
Exércil<>

de

Saúde

ao

K - Do pôsto de General ele
Divisão OU de Brigada Médico:

1 -

Diretor Administrativo da Diretoria de Saúde do Exército
L - Do posto de General cta
Brigada Médico:

1-

Diretor Técnico da Díretorta
de Saúde do Exército
M - Do pôsto de General cU
Divisão Intendente:

1-

Diretor Geres de Intendêneta
N - Do pósto de Ge1UTal de
Divisão Intendente ou de Brt-

1 -

uuew Intendente:
Diretor de 'Finanças

Diretor de Material de rnrendência
P -

do

Exérc 1to
45 - Diretor de Instrução do Exército
46 - Diretor de Assistência Social
47 - Diretor de Comunicações

1 -

1 -

sncoaa

Do pôsto de General de'
Veterinário:

1-

Diretor de Vetertnáría ,
2. 0
Os Comandos das 4. a •
5,!t e 7. a Regiões MUiteres são exercidos cumulativamente com OS das
'.I..a, 5. a e 7. a Dív.sôes de Infantaria.
respectivamente.
Art. 3. o Poderão ser desempenhadas por Generais de Brigada oU
0ç.ronéis as seguintes funções:
- Diretor do Hospital Central ao
Exército (MédIco)
_. Diretor da Escola de vetennârte,
(Veterinário)
- Diretor de Subsistência (Intendente)
_. Diretor do Arsenal de Guerra do
RIo de Janeiro l.TécnicaJ
- Diretor da Fábrica Presidente
Vargas rrõcmc,»
- Diretor da Fábrica de Realengo
(Técnico)
- ~ Diretor do Arsenal dê Guerra
General Câmara (Técnica)
- Comandante das Guarnições deSantos, Florianópolis, Niterói, Maceió, Aracajú e Manáus (Combatente) ,
Art.

Art. 4. o As funções de 2. o Subchefe do Departamento de Produção
~ Obras, de Díretnr de Obras e 1"ortifícações, de Diretor de Comunicações, de Diretor do Patrimônio do
Exército. de Diretor de Vias de
Transporte e de Diretor de Material
de Comunicações podem ser exercidas por oficial~general combatente
as duas primeiras e por oficial-gem~·
ral técníc-, as quatro últímas ,
Art. 5. o aste decreto entrará em
vzgor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrárío .
Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro
de 1958; 137. o da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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DECRETO N.o 43,191 .-:.. DE 12
FEVEREIRO DE 1958

DECRETO N." 43.192 - DE 13
FEVEREIRO DE 1958

DE

Altera a redação dos artigos 1.°, alínea "d" e 60 do Decreto 41.490 de
14 de maio de 1957, que instituiu
a Comissão Organizadora da Triticuttura Nacional.

o Presidente da República, usando
da atrrbuiçàc que lhe confere o artigo 87, inciso L da Constituição Federal, decreta:

Art. 1:) Os artig-os -l.o, alínea d e
S.o do Decreto D,O 41 490, de 14 'de
mala de 1957, que inetítuíu a Comissão de Organização da 'I'rtticultura Nacional (COTRIN), passam a v:'gorar com a seguinte redação:
"Art. 1.') .....••... , ...
d)
promover a construção de silos e armazéns, inclusive seu financiamento, executando tôdas as demais medidas necessárias à amplia-ção e melhoria das condições de ensilagem e armazenagem do trigo em
g-rão nas regiões produtoras e nus
principais centros consumidores do
país, assim como em casos excepcionais, ao critério do Presidente da
República, adotar as providências
adequa elas à defesa e ao fomento da
produção de trigo.
o' ••••••••

0·

Art. 6. a A COTRIN será composta dos seguintes membros: Diretores
do Serviço de Economia- Rural, do
Serviço de Expansão do Trigo e da
Dívlsão de Obras do Ministério da
Agricultura; Diretor da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial e um
dos Diretores da Carteira de Crédi··
to Geral .do Banco do Brasil S.A.;
Presidente da Comissão consultiva
de Armazéns e Silos; de Um representante do Ministério da Fazenda
e de um representante de cada Federação de Co-operativa Tr itícola".
Art. 2,0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Rio de Janeiro, em 12 de fevereir-o de 1958 137.0' da Independência
e 70.0 da República.
JUSCELING 'KUBITSCHEK

Mário Iâeneçnetti.

DE

Revoga Os Decretos 17.738, de 2 de
fevereiro de 1945, e 19.857, de 23
de outubro de 1945, que aprovaram,
respectivamente. a La e a 2. a Partes do Rj70.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 87, inciso I, de Ccnetítuiçâo.
decreta:
Art. LO Ficam revogados os De .
eretos 17. n8, de 2 de fevereiro de
1945, e 19 857. de 23 de outubro de
1945, que aprovaram, respectivamente.
a 1.~ e a 2/' Partes di.. Regu.ementc
da Academia Militar das Agulhas
Negras <R/70), com as modificações
pcstertormente sofridas.
Art. 2.° O novo Regulamento da
Academia Militar das Agulhas Negras, a ser baixado com Portaria do
Ministro da Guerra. de acôrrto com
o Art. 158 do Decreto 42.911, de 27
de dezembro de 1957; irá substdtuindo progressivamente o antigo, na
forma que a nova regulamentação
estabelecer, de modo que, em 1960,
íntelramente vigore
novo R1'70.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

°

cação.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.Cl
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Teixeira Lott.

DECRETO N.o 43.193 - DE 14
VEREIRO DE 1958

DE

FE-

Autoriza a execução
de ob-cs
de
emerçência no Estado da paraíba,
em região assolada pelas séccs .

o Presidente da República, usando
tias atrtbuiçôes que lhe confere o artigo 87, n.s I da Constituição:
Tendo em vista o que dispõe a parágrafo 1,° do art . 2.° da Lei número 1.004, de 24 de dezembro de
1949; e
Considerando que pelos Decretos
ns , 39 299; de 1 de julho de 1956 e
41. 833, de 11 de julho de 1951, foi o
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Ministério da Viação e Obras Públi-

cas autorizado a executar a censtrucão de uma adutora entre o açude
«Boqueirão de Oabaceiras" na cidade
de Campina Grande, Estado da Pa-

ralba:
Considerando a necessidad» de sererr, cr.ncluidas as obras da referida
adutora amda no corrente ano conforme comu-omísso assununo quando
do "Encontr., 108 Bispos do Nordeste", realizado naquela. cidade, de-

creta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas autorizado a
aplicar pelo Departamento Nacional

de Obras Contra as Sêcas nas obras
de complementação dos rererfdos serviços, mclusíve na conatruçâo da linha de transmissão elétrica indispensável à operação do sistema. a
importância
de
o-s
45, O{)(). 000,00

(quarenta e cinco milhões de cruzeíassim distribuídos:

roa)

crs

a) acréscimo da segunda usina elevatória e
da instalação de tratamento de filtros; re~
servatórío R. O. de
1.000.000 de litros 7 casas de operários
- instalação e suavízadora e eventuais.. 30.000.000,00
b) linha de transmissão

de 66 kw

15 000.000,00

Art. 2." As despesas com as obras
e serviços referidos no art 1", correrão à conta da reserva especial de
que trata o art. 2." da Lei Co." 1.004,
de 24 de dezembro de 1949.
Art 3." O presente decreto entrará
em vigor na data de sua oubl'caçâo,
ficando revogadas as díspcaições em
contrár!o.
t=tio de Janeiro, em 14 de fevereiro
de 1958; 127~ da Independência e
70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.
José Maria Alkmim.

DECRETO N.o 43.194 FEVEREIRO DE

DE

19

DE ..

1958

Dispõe sôbre a reorçanizaçõo do
Conselho Superior de Tarifa. e dá

outras providências.

O Presidente da República, useudo da atribuição que lhe. confere o

art. 87, n.v L da Constituição e atendendo ao que dispõe o, art. 63, da Lei
n.? 3.244, de 14 de agôsto de 1957, decreta:
Art. 1.° O Conselho Superior de
Tarifa passa a ser constituído de três
(3) Câmaras que funcionarão separadamente.
.~
§ 1.0, Além do julgamento dos recursos de revisão de despachos em
matéria de sua comjaetêncíe, cabe
a cada uma das Câmaras julgar- prl-

l

vattvemente:
1.0)

à l.a. Câmara, os recursos sô-

bre classificação e valor de mercadorias, envoltórios, isenção e redução de direitos, rótulos estrangeiros e
sôbre quaisqu-er outras infrações, de
lei e regulamentos aduaneiros que
não se incluam na competência das
outras Câmaras;
2.°) à 2.11. Oãmara, os recursos sõbre apreensões por contrabando, falta de manifesto OU de volumes manifestados, omissões e mcorreçôes daquele documento, avarias, taxas de
armazenagem, emolumentos consulares, infrações de faturas comerciais e
consulares e consultas sôbre classificação de mercadorias;
3.") à 3.a Oâmara, os recursos sôbre infrações de natureza cambial
e apreensões decorrentes dessas infrações.
â
2.°. Os recursos relativos
taxa
de Previdência Social serão diStr1buídos, pela Presidência do Conselho, entre as três (3) Câmaras.
§ 3.°. Os recursos que envolverem
matérias de competência de mais de
uma Câmara, exceto os referidos no
parágrafo anterior, serão distribuídos sucessivamente às Câmaras, para
julgamento da matéria de sua com..
petêncía.
§ 4.°. O Conselho Superior de Tarif~, quando em função consultiva, f
deliberará com as Câmaras reunidas
e sob a presidência do Diretor das
Rendas. Aduaneiras, que: além do voto
ordínárío, terá o de qualidade.
Art. 2.° Fica elevado para doze (12)
o número de membros do Conselho
Superior de Tarifa, tocando quatro
(4) a .cada urna das Câmaras.
§ 1.0. OS membros de cada uma
das Câmaras do Conselho Superior
de Tarifa serão nomeados pelo Presidente da República, para o exercicio de u~ mandato de dois (2) anos,
sendo deis estranhos ao. quadro dos
funcionários públicos, como representantesdos contribuintes e dois escolhidos dentre os servidores do Mínís.à
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térío da Fazenda, de comprovada idoneidade e conhecimentos especializados.
§ 2.°. A Fazenda Nacional será representada junto a cada uma das Câmaras do conselho Superior de Tarifa, por um Procurador da Fazenda,
com a denominação de ProcuradorRepresentante da Fazenda, ou por um
funcionário efetivo do Ministério da
Fazenda, bacharel em Direiw, designado por Portaria do procurador- Geral da Fazenda Nacional.
§ 3.°. Par-se-á anualmente a renovpçã o parcial do Conselho Superior de
Tarifa, pela metade de - seus mem-

175

fins do D.O II do art. 63 da Lei número 3,244, de 14, de agõsto de 1957.
§ 2.0 Além dessa comunicação de
cada caso, o Representante da pazenda apresentará boletim mensal ao
mesmo procurador Geral, dando notícia do andamento dos trabalhos da
Câmara a que pertencer.
§ 3.° Em face das informações obtidas, o procurador Geral da Fazenda Nacional proporá ao Ministro da
Fazenda a suspensão ou dispensa' do
membro do conselho que exceder 0"
prazo fixado neste artigo e sugerirá
as providências que julgar convenientes, a fim de que, dentro de um ano
bros ,
a contar da data da publicação da
§ 4.°. Na primeira reunião, após a
Lei n. ° 3.244, de 14 de agôstc de 1957,
nomeação dos novos membros,' em
sejam regularizados os serviç-os dosubstttuíção aos dos que tiverem seus
conselho superior de Tarifa.
mandatos extintos, reunir-se-á o ConArt. 6.° cada uma das Câmaras
selho Pl-eno, em sessão especial, para
terá a sua secretaria; para execução
eleger, em escrutínio secreto, o Pred-o seu próprio expediente, sob a
sidente do Conselho, que será tamimediata dít'eçâo do S-ecretário, que"
bém o presidente da I,'' Câmara, e
será também o das sessões.
os Primeiro ~ segundo vtce-r-restdenArt. 7.0 Fica instituída a Secretates, aos quais competirá presidir, resria Geral do conselho superior de'
pectivamente, a 2.1.\ e 3.a Câmaras.
Tarifa que, sob a imediata direção de
Art. 3.° Observado o critério de reum secretário Geral, atenderá ao expresentações estabelecido no artigo
pediente da presidência, do oonselhc
anterior, serão nomeados pelo Pree aos serviços de protocol{) (inclusive
eídente da República, e pelo mesmo
numeração e publicação de acórdãos),
prazo de dois (2) anos, quatro (4)
Arquivo (inclusive de amostras)
e
Suplentes para cada oãmera, os quais
Biblioteca.
substituirão os m-embros efetivos em.
parágrafo único. Os Acórdãos de'
suas faltas e imp-edimentos, mediancada uma das Câmaras terão numerate convocaçã-o dir-eta do respectivo
çã-o própria.
presidente,
Art. 8.0 O secretário Geral e os SeParágrafo único. Terminad-os 00
cretáríos das Câmaras serão designamandatos de membros efetivos e endos pelo Diretor Geral da Fazenda'
quanto não fõr feita a renovação do
Nacional e ficarão diretamente suborconselho, poderão ser convocados sudinados aos respectivos presidentes,
plentes, cujo mandato ainda esteja
vigente, para servirem pelo- prazo máArt. 9.0 Ficam incluídas, no Quaximo d-e sessenta (60) dias, respeitadro permanente do Ministério da Fado o princípio de representação de
zenda, as funções gratificadas abaixo
Que trata o art. 2.°.
discriminadas,
com os respectivos ..
símbolosArt , 4.° Os primeiros membros a
serem nomeados para a S." Câmara
conselho superior de Tarifa
e os respectivos Suplentes terão praSímbolo FG-1
:7,) especial de mandato indicado no
1
Representante da Fazenda.
ato de nomeação, de modo a possibiSímbolo FG-2
litar a recomposição do conselho Su1
Secretário Geral.
perior de Tarifa segundo a regra esSímbolo FG-3
tabelecída no § 3.° do art. 2.°.
~ Secretário.
Art. 5.0 Os membros do conselho
Art. 10, O Diretor Geral da Fa~
terão o prazo de oito (8) dias, prorzenda Nacional, no prazo de trinta
rogável uma Só vez por igual tempo,
(3{})
dias. designará, para servirem
para restituírem os processos que lhes
no conselho guperior: de Tarifa, até"
forem distribuídos, a fim' de serem incluídos na pauta de julgamento.
\ três (3) oficiais administrativos ou
escriturários, seis (6) datilógrafos,
§ 1.0 Se o _prazo fôr excedido, o Retrês (3) escreventes datilógrafos e·presentante da Fazenda comunicará
três (3) serventes. os quais terão exerimediatamente o fato ao Procurador
cício, conforme determinado pelo pre-·
Geral da Fazenda rcucíonal, para os

176

ATOS

DO PoDER ExECUnVO

.sidente dooonselho superior de Tarifa, na Secretaria Geral e demais
.oãmaras, de acôrdo com as necessidades do serviço.
Art. 11. Dentr-o do prazo de ses·
senta (60) dias 'o Conselho Superior

de Tarifa organízara o seu Regimento Interno, com a colaboração à03
Procuradores-Representantes da Fe.zenda .
Art. 12. AS despesas com a execução dêste Decreto correrão à conta
do crédito- especial de
.
-crs 3D(). 000. OOO,OÜ (trezentos milhões
de cruzeíros) , aberto pelo Decreto número 42.400, de 22 de outubro de 1957.

Art. 3.° ~te decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ric de Janeiro, 20 de fevereiro de
1958; 137.0. da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Eurico de Aguiar Salles.
Antonio Alves Camara.
Henrique Lott,
Francisco de Mello.

SUPeRIOR TRI8U~AL

MIUT~R

"'ORDEM DO MERlTOJURlDICO MIliTAR"

Parágrafo único. A conta, também,

.oo crédito especial aberto pelo Decreta a que se refere êste artigo, será
'colocada, à -disposição
do conselho
.Supertor de Tarifa; a rmportancía necessária à instalação da secretaria
'Geral e da. 3.a Câmara, bem como à
aquisição de material e coletânea de
leis e regulamentos riscais.
Art. 13. gste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Art. 14. Revogam-se as disposições

-em contrário.

Rio de ,Taneiro, em 19 de fevereiro
-de 1958; 137.0 da Independência. e 70;°

da República.
JuSCELINO KU~ITSCHEK.

JOsé Maria Alkmim.

DECRETO

N.O

43.195 - DE
DE 1958

20 DE

FEVEREIRO

Permite o uso nos unitormes muitares da condecoração da "Ordem do
Mérito Jurídico Militar".

o Presidente da República, uscnoo
'fia atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:

.r..n. L? E' permitido o uso nos :::11iformes militares da condecoração da
"Ordem do Mérito Jurídico Militar"
.oo modêlo anexo, criada pelo 'Superior
Tribunal Militar.
Art. 2.° A condecoração a que se
retere o presente Decreto fica inclutda
na letra "d" do arü. 2.° do Decreto
(11." 40.556, de 17 de dezembro de 18'::6,
.'êID seguida à da "Ordem do Mérrto
Aeronáutico" .

N,» 43.196 - DE
FEVEREIrrO DS 1958

DECRETO

21

DE

Autoriza o Ministério da Marinha a
cceitar doação de ~móvel em Cara:
velas, Estado ãa Bahia,

O Presidente da República, usando
da atl'ibuiçao que lhe confere o 1.·rtigo 87, mcísr, r. da Constituição, e de
acôrd-, com as arts , 1.165 e 1.18'Ü, do
Código Civil, decreta:
.
Art. 1.0_ Fica o Ministério da
Mcrmha autorizado a aceitar a doação condicional que, "ex-vi" da Lei
n.c 30. de l{) de agôsto de 1957. o Pref-eito de Caravelas, ESta/i') da Bahia,
foi autorizado a efetivar. em favor do
mesmo Ministério, de um terreno de
mil e oitocentos
metros quadrados
(l.8'00.00 m2), situado na P1'IJ..ça 15 de
Novembro, naquela cidade, e de proprtedade do Mumcípto .
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Art. 2.° ~ reste Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação, revogadas as dísposíçôesvem contrário.
Rio de .raneíro." em 21 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCT'"..J:NO KUBITSCHEK

Antônio Alves Câmara

DECRETO N.043.197 -

DE 21 DE

FEVEREIRO DE 19'58

Autoriza o Ministério da Marinha a
aceitar doação de imóvel em üru:
guaiana. Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciSo I. da Constituição, ~ de
acordo com os arts. 1.165 e 1.180. do
Código Civil. decreta:
Art. 1.0 _
Fica o Mínlstért-, da
Marinha autorizado a aceitar a c!oar
ção condicional que,
"ex-vi" da Lel
n.? 388, de 2 de abril de 19'57, oPTe·
feito de Urugue.tana Estado lo RIo
Grande do Sul foi autorizado ri efetivar em favor do mesmo Mínístério,
de um terreno de dezessete ali) quatrocentos e vinte e quatro metr ;:)"3 quadrados (17.424,00 m2) , constituído
pela quadra n.c 381. de propriedade
Õ<:l Município.
Art. 2." ~ ~ste Decreto entrara em
vigor na data da S11>1. publicação. revogadas as disposições em ccntrárro,
Rio de Janeiro, em 21 de íev-..;'eirú
t1.f' 1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
A

JUSCELINO KUBtrSCHEK

Antônio

A~ves

DECRETO"N.o '43.198 -

Câmam,
DE 21 DE

FEVEREIRO DE 1958

Altera o Regulamento para a Escola
de Marinha Mercante do Rio de
Janeiro.
O Presidente da Repúb-lica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Regulamento para a Escola de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro, aprovado
pelo Decreto m.v 40.112, de 11 de DUtubro de 1956, a fim de dar nova rB'dação aos artigos 2.0 , 3.0, 4.°,5.°, 6.<\

7.°," 8.°, 9.0, 10, 11 e 17, acrescentar
os itens I e II ao artigo 2.°, I e II
ao art. 4.°, I, n, III e IV ao art. 5.°
e os §§ 1.0 e 2.° ao art. 17, a saber:
"Art. 2.° Para a consecução de sua
finalidade, cabe especificamente à
EMMRJ:
I - orientar a educação

e instrução dos alunos dos Cursos Fundamentais e de Adaptação Naval. se'lecionando-os de modo a que Só possam atdngrr ao ofícíalato os que tiverem demonstrado qualidades tndíspensáveis àquela investidura, pelo
elevado padrão de caráter, equilibrada instrução básica. robustez física e
vocação para a vida do mar.
n - estabelecer aIS normas para as
provas de habilitação dos candidatos
à melhoria de cartas de tôdas as eategortas do ofícíalato da Marinha
Mercante" .
".
"Art. 3.'" A Escola de MarInha Mercante do Rio de Janeiro realizará
seus trabalhos de acôrdo com os programas estabelecidos pela Diretorra
de "portos e costas".
"Art. 4.° A EMMRJ está subordinada:
I - ao comando do 1.0 Dlstrtto
NéLVa1. Quanto ao Comando Militar e
Oontrôle de Coordenação;
II - à Diretoria de Portos e OoStas, quanto ao Contrôle de Admimstração" .
"Art. )).0 A EMMRJ, sob a rüreção
de. um Diretor, auxiliado pelo .vtceDiretor, pelos Conselhos Admímstratívos, de Ensino e Econômico. COiUpreende Quatro departamentos, a csaber:

.

I ~ rieoartamen to de gnsrnc
II - Departa.ment() Escoie.r

III ~ Deparbámento de Serviços
Gerais
IV - Departamento de Intenoeuera" .
"Art. 6.° A EMMRJ díspôe ainda de
uma secretaria, subordinada J..O ViceDiretor" .
.,Art. 7.° O Conselho Adrmmsu-etivo é presidido pelo Diretor e oonstituído pelo Vice-Diretor e pelos oneres de Departamento, sendo secretariado Dela secretário da RMMRJ.".
"Art. 8." - O Conselho de ensIno
é presidido pelo Diretor e constítuíao
,pelo vice-Diretor e Chefes dos Deparbamentos de Ensino e Escolar,
sendo secretariado Dela secretário da
EMMR.l .::

Art. 9.° O Conselho Econômico e
constituído na forma estabelecida pelo
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aegulamento para os conselhos Econôrrucos" .
"Art. 10.

Os

conselhos

Adminis-

trativo e de ansmo terão suas atribuições fíxadas no Regimento Interno" .
"Art. 11. Os Departamentos e a Se·
cretaría terão sua constituição prevista no Regimento Interno".
u Art.
17. O pessoal da EMMRJ
é o seguinte:
'
_ I - Diretor - Capitão-de-Mar-eGuerra do corpo da Armada.

II _

Vice-DJ.retor -

Oapitâo-ce-

Fragata. do COrpo da Armada.

-

UI - chefes dos Departamentos
Três Oapttâea-de-Corveta do COr-

po da Armada.

_ 1 Capítâo-de-Oorvetg. do Corpo
de Intendentes da Marinha.
IV - Tantos oficiais dos diversos
CDrpOS e quadros de oficiais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços, conforme fôr previsto no Regirnento Interno.
V - Tantos servidores civis dos
quadros e tabelas do Ministério da
Marinha e contratados quantos fôrem necessários aos serviços, conforme Iôr previsto no R€gimento Interno 'e na lotação aprovada.
VI - Tantas praças do CPSA e do
CPSCFN quantas forem necessártas
aos serviços, conforme fôr previste
no Regimento Interno.
§ L° As funções de, comandante
do Corpo de Alunos serão exercidas
pelo onere do Departamento EScolar.
§ 2.0 A EMMRJ disporá também de
oficiais das diversas categorias e quadros da Marinha Mercante. para runçôes de ensino e admínistraçào, eonforme ror previsto no R-egimento Interno" .
Parágrafo 'único. Ficam suprímídos os parágrafos únicos dos artigos 7.° e 17 do referido texto regulamentar.
Art. 2.° ãste Decreto entrará em
vigor na data de SUa putilícaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro
de 1958; 137. da Independência e 70.0
da República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Antônio Alves Câmara

DEORETO

N.o

43.199 -

DE 21 DE

FEVEREIRO DE 1958

Aprova OS atos constitutivos da Usina
'I'ermceletrica de Figueira S. A. -

UTELFA.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar1;i·
go 87, item I. da Constituição, e ten- .
do em vista o disposto no § 1.0 do
art. 4.° da Lei n.? 3.22-6, de 27 de julho de 1957, decreta:
Artigo úniCo _ Ficam aprovados cs
atos constitutivos da Usina Termoelétrica de Figueira S. A. - UTELF-'A~
constanre.s da escritura pública lavr-ada no cartório do 6.° ofício da cidade
de CUritiba. em 12 de fevereiro «e
1958, revogadas
as disposições em
cuntrário.
Rio de Janeiro. 21 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 'iO fJ da
Repúblloa..
Juscz~rNo KUBITSCHEK

M ária .M eneqhetti

DECRETO N.? 43,200 -

DE 21 DE

FEVEREIRO DE 1958

Dispõe sôbre junções de -extranumerório-mensaíistti para o enquadram-ento de pessoal da Superintendência e Emprêsas tncor-poraâas ao
patrimônio Nacional, por fôrça do
artigo Lo da Lei n.o 2,904, de 8 tie
outubro de 1956, combinado com o
art. 6.°, § 2.0 da Lei n.c 2,193, de 9
de março de 1954, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Integram as Tabelas únicas de Extranumerário-mensalista Parte Suplementar, dos órgãos e Ministérios indicados, as funções constantes do Anexo L
Art. 2,° As funções discriminadas
no Anexo I são ocupadas, ex-vi do
disposto no art. 6.°, parágrafo 2.°, da
Lei n.c 2.193, de 9 de março de 1954,
pelos servidores' da Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional relacionados no Anexo rr.
Parágrafo único. Caberá recurso
para o Departamento Administrativo
do Serviço Público, dentro do prazo
de 12{} dias, contados da publicação
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dêste Decreto. do enquadramento nominal de que trata êste artigo.
Art. 3.° Os servidores enquadrados
na forma d'êste decreto passam à condição de extranumerário-mensalista a
partir de 12 de junho de 1954.
§ 1.0 Os serviços do pessoal expedirão as portarias declaratórias da
nova situação.
§ 2.° A Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional providenciará, no prazo máximo de trinta dias, a apresentação
dos servidores enquadrados aos respectivos serviços de pessoal, aos quais
compete lotá-los de acôrdo com a
necessidade e conveniência d'CIS serviçcs.

Il _

Escrevente Datilógrafo
18
Art. 7.° no Anexo 1- do Decreto
D.O 36.693, de 29 de dezembro de 1954,
onde se lê:
1

a)

Referência 21
1. Albino Ribeiro
2. Belmira da Cruz Gonçalves

3. Franceltno Bahia
b) Estado Maior das

3.° Enquanto não se efetivar a
apresentação os salários e demais
vantagens dcs referidos servidores
continuarão a ser -pagos pela Superintendência.

Departamento Administrativo ao
Serviço Público - T.U.M. - 'P.S ...

......................................
Escrevente

3

Datilógrafo

21

11 _ Bst-uio Maior das Fórcae A:"'madas -

T.N.M. _ P:S.

2

Escrevente
Leia-se:

Datilógrafo

18

Fôrçag

Ar~

madas.
Escrevente Datilógrafo.
Referência 18
1. Raiff Costa F'r-azáo Filho
2. Ondma Alves Ferreira

.

.a)

Leia-se:
Departamento Administrativo do
Serviço Público..

.

Referência 21
1. Albino Ribeiro

2. Belmira da Cruz Gonçalves
Contabilista Auxiliar.
Referência 21
1. Francelírm Bahia
b) Estado Maior das Fôrças
madas.

Ar-

. .. . . . . .. . . ., . . .. .. . . .. . .. . . . ... . . . . . . .
Escrevente Datilógrafo.

.......................................
Referência 18
1. Ondina Alves Ferreira
Art. 8.° No Anexe 1 do Decreto numero 4(J.785, de 21 de janeiro de 1957.
onde se lê:
a)

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

'Departamento Administrativo do
Serviço Público.

Escrevente Datilógrafo

§

Art. 4.° Para compensar a despesa '.-decorrente do enquadramento de
que trata êste decreto, os respectivos
órgãos de pessoal deverão propor a
supressão de funções de referência
inicial das respectivas Tabelas fie
Mensalistas, até o limite das - importâncias consignadas no Anexo UI.
Art. 5.0 FiCa transferida, com o
respectivo ocupante Jandyra Borges
de Lima Coutinho. a função de Auxiliar Administrativo, referência 25.'
da Parte Suplementar da Tabela Numérica de 'Mensalistas do Estado
Maior das Fôrças Armadas para Igual
parte da Tabela Única de Mensa.lís .
tas do Ministério da Guerra.
Art. 6.o No art. LOdo Decreto
nv 36.693, de 29 de dezembro de 1954.
onde se lê:

Estado Maior da-s Fôrças AT1nadas - T.N.M. - P.S.

Departamento Admínistra.trvc do
Serviço Público - T.U.M. - P.S .

..... ,...

.

.

Auxiliar de Escritório

21

1 -

Departamento Administrativo do
Serviço Público - T.U.M. - P.S.

b) Escola Superior de Guerra.

T.N.M. -

2 Escrevente Datilógrafo
1_ Contabilista Auxiliar

21
21

PS.

1 Desenhista Auxiliar

17
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Art. 9.°

c) Ministério da Fazenda
T.U.M. -

P.S.

1 Auxiliar

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

23

No Anexo II do Decreto

n.v 40.785, de 21 de janeiro de 195'7,
onde se lê:
a)

g) Ministério da Guerra
T.U.M. - P.S .

Departamento Administrativo do
Serviço Público.

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

., 1

Apontador .

22

Departamento de Imprensa

i)

cional

c-.

T.N.M. -

2

1. galena Lasmar Duarte.

'227·
9

Linotipista·.

l)

Referência 21

Na~

P.S .

'iJ'U~úi;~i~""''''''':'''''''-'''':::::'

•• '1"

Auxiliar de Escritório

.
b)

Desenhista -auxiliar

Ministério da Saúde
T.U.M. -

Referência 17

P.S.

o. 2" A~~Üi~~' 'Ã~i~in~tr';Ú~~":"::'

1. Rogério Gammaro.

'28

e)

n)

Escola Superior de Guerra.

Ministério da Fazenda.

Ministério da Viação e Obras
Públicas.

Auxiliar

Auxiliar
19
Leia-se:
a) Departamento Administrativo do

1

Serviço Público o'

i'.' C~~t~bii~t~"

T.U.M. -

1.

werter

Referência 23
Rodrigues pereira

g) Ministério da Guerra.

P.S.

A~~úi~~,··;·;·;·;·;·;··'

,'2i

Apontador
Referência

b) EScola Superior de Guerra
T.N.M. - P.S.

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

Desenhista .

.

i)

25

·. . . ... ... ... .. . ... . .. ... ...... . .......
e)

2~

1. Levlno J antsch

Ministério da Fazenda
P.S.

.

Departamento de Imprensa Nacional.
Linotipista

. T.U.M. -

·..1. . .Pagador
. . . . . . .. .. . . ............ . ... . . . ..
·.. .. . . . . .. . .. ... .......................... .... ..... . ..23..
g)

Referência 29
1: Euclides Augusto Fehx de OU:·
veíra

Ministério da Guerra
T.U.M. - P. S.

.......................................
1 Apontador .
23
·....
. . . . ... ... . .... . . ..... . . ... . . .. . ..
O>

i)

•

•

..

•

•

•

•

•

•

..

1. Marcos de Souza
2. Nicolau Gabriel Prevot

Departamento de Imprensa Nacional -

T.N.M. -

P.S.

·. .. ... . . ... ..... . .. .. .. . . ... ..........
2 Linotipista . .. . .. . . . . . . .. . .
1 Linotipista .
1)

Referência 27

•

l) Ministério da Saúde.
•..••........................••......••

29
27

Ministério da Saúde
T.U.M. - P. s.

Auxiliar Administrativo
Referência 28

·......... . . ... ... ... .... ........ ..... . .
1 Auxiliar Administrativo
1 Auxiliar Administrativo

29
28

1. Luiz Alves Ramos
2. William patssal
n)

Ministério da Viação
Públicas.

.
e Obras

.......................................
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Auxiliar
Referência 19
1. Angelo Scala brín
Leia-se:
a) Departamento Administrativo do
Serviço Público.

Auxiliar Administrativo
Referência 29
1. Luiz Alves Ramos
Referência 28
1. Willíam Faissal
Art. 10. No art. 9.°, lII, do Decreto
n.o 42.411. de 7 de outubro de 1957,
onde se lê:
f) Ministério da Fazenda.

Contabilista-auxiliar
Referência 21
1. Salrna Lasmar Duarte
b)

Escola Superior de Guerra.

Desenhista
Referência 25
1. Rogério Gammaro
e)

Mínístérto da Fazenda.

Pagador
Referência 23
1. Walter Rodrigues pereira

Escrevente Datilógrafo
Referência 21
1. Icléía Luzia Pinto Cândido
Leia-se:
f)

Ministério da Fazenda.

Escrevente Datilógrafo
Referência 21
1. Icléa Luzia Pinto Cândido
Art. 11. No Decreto n.e 42.411, de
7 de outubro de 1957, Anexo n, onde
se lê:
IV -

ç)

Ministério da Guerra.

Apontador
Referência 23
1. Levíno .Iantsch
i)

Departamento de Imprensa Nacíonaj.

Ministério da Fazenda
T.U.M. _ P,S.

Redator
1. Referência 26

1. Erezichton de
Leia-se:
IV -

Carvalho Vargas

Ministério da Fazenda
T.U.M. _ P.S.

Linotipista
Redator
Referência 29
1. .Euclydes Augusto Felix de Oliveira
2. Marcos de Souza
Referência 27
1. Nicolau Gabriel Prevot

..............................................
1) . Ministerio

dá saúde

1. Referência 26

1. Erezichtton de Carvalho Vargas
,Art. 12. Fica sem efeito o enquadramento, operado pelo Decreto numero 42.411, de - 7 de outubro de 1957,
nas T.U.M. - P.S. dos Mímstérícs
da Saúde e Ministério da Viação e
Obras públicas, respectivamente, de
Contínuo, ref. 17, Sebastião de Souza
Oaíeíro e do Auxiliar, ret. 19, Edgard
Lobato Duarte.
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Art. 13. No art. 5.°, H, 60 Decreto

Art. 16.

Revogam-se as disposições

n» 42.411, de 7 de outubro de 1957,

em contrárío.

onde se lê: Nicolau 'I'olentíno, leiase Nicolau 'I'olentíno Abrantes dos

Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro
de 1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.

Santos.
Art. 14. No Anexo I do Decreto
42.411, de 7 de outubro de 1957,

JUSCELINO KUBITSCHEK

n.v

onde se lê:
LlI -

Eurico de Aguiar Salles
Henrique Lott
José Maria Alkmim
Lúcio Meira
Mârio Meneghetti
Clovis Salgado
Pornitiú Barroso
Maurício de Medeiros.

Ministério da Educação 'e
Cultura

22

1. Auxiliar

11
IV -

Ministério da Fazenda

1 Motorista

ANEXO I

17

1 Redator
1 Redator

28

Funcões a que se refere o art. Lo do
Decreto n.o 43.20ú, de- 21 de fevereiro
de 1958

26
a) Departamento Administrativo do
Serviço Público

20

v -

Ministério da Guerra

1 Auxiliar . .
1 Contínuo
2 Mensageiro

:........
,..
. . .. . . . . . . . .. .

T.U.M. -

22
17
11

4

Leia-se:
III - Ministério da Educação e
Cultura

2 Auxiliar

22

Quantidade única

1
1
1
1
1
1
1
2
1

P.S.

Funções de referência
Referência

~

.................
Auxiliar
Auxiliar de Escritório . ....
Auxiliar de Escritório' . ....
................
Contínuo
.................
Continuo
.........
continuo
.................•
Redator
Revisor

Servente

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

19
17
16
19
17
12
20
22
17

10
12
b) Ministério da Agricultura.
IV -

Ministério da Fazenda

1 Motorista .
1

Redator

T:U.M. -

17
26

1 Auxiliar . .
1 Servente . .

.
.

17
19

2

19
v -

Ministério da Guerra

c)

Ministério da Educação e Cultura
T.U.M. -

1 Continuo .
2

P.S.

Mensageiro

17
11

3

P.S.,

Auxiliar Administrativo
Locutor .
Paginador
....... .. ......
1 Redator
,.. .
1
2
1

Art. 15. âate Decreto entrará em
vigor a partir de 1.0 de janeiro de

2 Redator

1958.

7

23
29
24
28

. . . . .. •. . .. .. . . 25
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d)

Ministério da Fazenda

T.U.M. - P.S.
1 Auxiliar Administrativo
e)

i) Ministério

do Trabalho, Indústria e Comércio

T.U.M. Apontador . .
Assistente
1 Continuo . .
1 Motorista . ..
1 Vigia . .

25

Casa da Moeda

T.N.M. 1 Artífice .
1 Fotógrafo

P.S.

P.S.
18
25

29
27
16
27
17

.
.
.
..
, .

1
1

5

2
f)

ANEXO ITI
Relação das importâncias de que trata
o art. 4. 0 do Decreto n.o 43.200, de
21 de fevereiro de 1958

Ministério da Guerra

T.U.M. _

P.S.

Artífice .
. • . . . ..
Ascensorista .
. . ..
1 Auxiliar . .
'.............
1 Fotógrafo .
2 Linotipista .
1 Vigia
1
1

24

19.
22
28

28

7

g) Ministério da Justiça e Neçócíoe
Interiores

T.U.M. -

P.S.

1 Locutor .
h)

23

Departamento de Imprensa Na-'

ciotuü

T.N.M.

--I

Mensal

órgão

o-s

23
Departamento
Admi.nistrativo do Serviço
Público . .
.
b) Ministério da Agricultura
.
c) Ministério da Educação e Cultura . . .....
d) Ministério da Fazenda.
e) Casa da Moeda
.
f) Ministério da Guerra .
g) Ministério da Justiça e
Negócios Interiores
h) Departamento de Imprensa Nacional
.
i) Ministério do Trabalho, Indústria -e Comércio . ..
.
a)

DECRETO N.? 43.201 -

P.S.

49.400,~0
9.00~.~0

81. 500.00
9.100.00
13.900,00
67 .O~O.OO
13.000.00
165.200,00
45.100,00

DE 21 DE

FEVEREIRO DE 1958

Artifice
,.... .............
1 ArtíflCe
..................
1 Artífice
... ......... .. ... .
1 Artífice
, . . ..
.... ..............
1 Artífice
3 Artífice
. . . . . . . .. . .. . . . . . .
....... ........ ...
2 Artífice
1 Artífice
' .. . . . . . ... . . ..
1 Artífice
' . . . . . . . . . . . ..
1 Artífice
.. . . . . . . . . . . .. . . ..
1 Auxiliar de Mecânico
1 Encademador
. . .. .. .. . . . .
1 Encademador
.. . . . . . . . . . .
2 Encadernador
............
1 Encadernador
1 Linotipista
...............
1 Linotipista
.. .. .. . .... .. ..
1 Linotipista
.. .. .. .. .. ..
1 Mecânico
. .. .. .. . .. . ..
2 Pagmador
.... ............
1 Revisor
2

27

~:J.

22
21
19
13
17
16
15
14
12
13

19
18

17
16
2'7
26
25

25
24
17

Auotriza os empregados da Compa-

nhia Brasileiro: de Betireno, a trabalhC11"em aos domingos.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DEORETO

N,O 43.202 DE
FEVEREIRO DE 1958

21

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e 'I'errestres . "Lloyà
Sul Americano".
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87. inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.» 2,063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1. o Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos

DO PODER EXECUTIVO
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da Oomuanhia de Seguros Marítimos
e Terrestres "Lloyd Sul Americano",
com sede nesta 'Capital, autorizada.
a funcionar pelo Decreto n. <> 13.794,
de 8 de outubro de 1919, conforme
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 21 de outubro de 1957.
Art.

2.° A

Sociedade continuará

íntee-ralments, sujeita 'às leis e regulamentos vigentes, OU qUe venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto,
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

Parsitiü

KUBITSCHEK.

Barroso.

DECRETO N." 43.203 FEVEREIRO

Aprova

alterações

DE

21

DE

DE 1958

introduzidas

nos

Estatutos, inclusive aumento do cc-

pital social da "Brasil" Companhia
de seguros Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.s 2.063.
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do oapítal social de
ors 24.000.000,00 (vinte e quatro míIhões de cruzeír-s i para
.
crs 3G.GOJ .000,00 (trinta milhões de
cruzeiros), da "Brasil" Companhia de
Seguros Gerais, com sede na Capital
do Estado de São Paulo, autorizada
a funcionar pelo Decreto n. o 5.377, de
26 de novembro de 1904. conforme
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 1957.

DECRETO N.o 43.2'Ü4 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1958
Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da socieaoae Anônima de
seguros Gerais "Lloyd Industrial
Sul Americano".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n." 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Sociedade Anônima de Seguros Gerais "Lloyd Industrial Sul Americano" com sede nesta Capital, autorizada a funci-onar pelo Decreto número 15.348, de 2 de fevereiro de 1922,
conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 21
de outubro de 1957.
Art. 2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle d-ecreto.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Parsiial Barroso
DECRETO N." 43.205 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1953
Declara de utilidade pública a "Associação Comercial de Duque de
Caxias", com sede em Duque de
Caxias, Estado do Rio de Jomeuc,
O Presidente da República,

Art. 2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis' e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele -decreto .

Atendendo ao que requereu a "Associação Comercial de Duque de Caxias", com sede na cidade do mesmo nome, no Estado do Rio, a qual
satisfez às exigências do art. 1.0 da
Lei n.c 91. de 28 doe agosto de 1935,
e usando da atribuição que lhe conte-e o art. 2.° dessa lei decr-eta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
lei, a "Associação Comercial de Duqu-e de Caxias", com se-de em Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.

Rio de Janeiro, em 21 de fev-ereiro
de 195-8; 137. G da Independência e 7(J.U
da' República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Pareipü Barroso

Eurico de Aguiar soues.
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DEOR.ETO N. ° 43.206 _
FEVEREIRO· DE 1958

DE

21

DE

Declara de utilidade pública, para
efeito de desapropriação, o imóvel
do Senhor Vicente de Paula Carneiro, situado em Januária, no Estado de Minas Gerais.

o' presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87. item 1, da Oonstitulçâo,
e na conformidade do que dispõe o
artigo 6. ° do Decreto Lei n. ° 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de 18.166,62 metros
quadradas, de propriedade do Senhor
Vicente de Paula Carneiro, situada no Municpio de .Januária, no, Estado de Minas Gerais, destinada a
ampliação da pista do campo de pcu50 daquela cidade.

Art. 2.° FiCa a Comissão .do vaie
do São Francisco autorizada a promover desapropriação do imóvel a
que se refere o presente Decreto,
Arb , 3 . ° Fica designado o Engenheiro Heráclito Cunha Ortága, Onefe do 2. o Distrito da Comísaâo do
Vale do São Francisco, para, como
representante da União, assinar a escritura de desapropriação do imóvel
mencionado no presente Decreto.
Art. 4. o A despesa com a desapropriação de que trata o presente Decreto correrá por conta dos recursos
da Verba 3.0.00 - Consignação ..
3.2.G() - Subccnsignaçâo 3.2.03 Item 4.0 - Inciso 4.3. - Alínea 1,
do Anexa 4.06, da Lei n.» 3.327-A,
de 3 de dezembro de 1957.
Artigo 5.° O presente Decreto
entrará, em vigor na data da sua
publicação revogadas as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro 21 de fevereiro de
1958; 137. o da Independência e 70. °
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Sales

DECRETO N.

o 43.207 DE
FEVEREIRo DE 1958

21

DE

Retifica o Decreto n.O 40.543,
de' 11 de dezembro de 195·6.
O· Presidente da República usan.
do da a.tribuíçâo que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, e considerando o que consta
do Processo n. 112.053-55, do Ministério da Educação e Cultura, decre-

ta:

Artigo único. FiCa retificado o ar-

tígo único do Decreto no. 40.543, de
11 de dezembro de .195·6, que concede
reconhecimento ao curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola de Auxíliar de Enfermagem Caetano Munhoz da Rocha, que passa a ser mantida dela Associação Feminina de
Proteção à Maternidade e à mràn-

ela.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro
de 11958, 137. ° da Independência e
70. ° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

ClOVis Salgada

DEC!RETO N.

o

43.208 1958

DE

21

DE

FEVEREIRO DE

Concede à Mineração Aqua Preta
Ltda. autorização para funcionar
corno em-préea de mineração.

o

Presidente da República usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.» I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto.lei n. o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de Mi-

nas), decreta:
Artigo único. É concedida à Mineração Agua Preta Ltda.. constituída por Instrumente particular de 11
de novembro de 1957, com sede nes.
ta Capital. autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obri.gada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor Ou que venham a vigorar sôte-e o objeto destn autorização.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137. 0 da Independência e 70.°
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
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21

DE

Autoriza a emprêsa de mim~raçtW
Batista & Menezes Ltâc, a- lavrar
calcário e associados no M unicípí O
de MatozinhOs, Estado de Minas

Gerais.
o

Presidente da República usan-

do da atribuição qUe lhe confere o
art. 87, TI.O r, da Constdtuíção e
rios têrmos do Decreto.Ieí nv. 1.~}85.
de 29 de janeiro de 19'40 (Código de

Minas). decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a emprêsa de mineração Batista & Menezes
Ltda. a lavrar calcário e associadas,

no lugar denominado 'I'aquari. distrito e município de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte e sete hectares setenta e três
ares (27,73 ha) delimitada por um

paralelogramo que

tem

um

Art. 4. 0 As propriedades víztnhas estão sujeitas às servidões d-e
solo e sub.selo para fins de lavra,
na forma dos artigos 39 e 40 do Codigo de Minas.
Art. 5 . (I O concessionário da
autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Oódtgo .
,
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros ccrs 600,00).
AIt. 7.r' Revogam-se as dísposiçôes em contrário.
Rio de .Ianeíro, 2.1 de fevereiro de
1958. 137. o da Independência e 70. °
da República.

JUSCELINo KUBITSCHEK

vértice

a trezentos e noventa metros (390m),

Mário Meneghetti

no rumo verdadeiro cinqüenta e qua.
trc graus cinqüenta minutos sudoeste (54° 50'SW) do marco quilométrico seiscentos e sessenta e cín("A)
CKm 665) da linha da Estrada
de Ferro Central do Brasil, no tre,
cho Matozínhos Arcoverde e os
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e trinta metros
(63(lm), cinqüenta e oito graus cinqüenta minutos nordeste (580 50' NE) ;
quatrocentos e cinquenta e oito metrcs (458m), quarenta e sete graus
dez minutos sudeste (470 lO' SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 2'8 do Código
de Minas e dos artigos 32. 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Al't. 2. o O concessionário aa
autorização fica obrigado a recolher
aos COfres públicos, na forma da lei
os tributos que forem devidas à
União, ao Estado e ao Murucípto,
em cumprimento do díspcsto no .artigo 68, do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessíonáa-ío da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a atrtorízaçâo da lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
.

DEORETO Nv 43.210 FEVEREIRO DE

DE

2-1

DE

1953

Cancelà o Decreto n. 40 757, de .]5
de janeiro de 1957

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n." I, da Oonstituicâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro d-e1940 (CÓdigo d'e Minas) e tendo em vista o que requereu a Mineração São Francisco Ltda.,
pelo processo n.o 8.152-53 do Departamento Nacional da Produção MIneral, decreta:
Artigo único. Fica cancelado o
Decreto número quaren te mil setecentos e cinqüenta e sete (40.757), de
quinze (15) de janeiro de mil novecentos e Cinqüenta e sete l1957) que
autorizou a Mineração São . Francisco
Ltda., com sede na cidade de São
Paulo, a funcionar como emprésa de
míneracão, por haver .sido dissolvida
pela escritura pública de 19 de novembro de IS57, lavrada às fls. 68
verso do livro de notas n.' 770, do
cartório do 4.° Ofício de Notas da cidade de São Paulo.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958; 137,0 da Independência e 70.0 da.
República,
>

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçnetti
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DECRETO N,» 43.211 _ DE 21 DE
FEVEREIRO DE 19.')8

Concede a SÜ'!Ja, Area~. Mánnores e
Granitos S .A. autoriza;tio
para
funcionar come emsirésa d,e mineração.

O Presidente da Repúb.iea. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Oonstítuíçân t' nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CódigO de Minas), decreta:
Artigo único. l!: concedida a Silva,
Areal, Mármores e Granitos S.A ..
constltuíde por instrumento particular de 31 de agôeto de 1955, arquivado sob n.c 39.858 110 D.N 1.C.,
alterado pela assembléia extraordinária da 8 de julho de 1957 com sede
nesta Oapítal, autorlzaçáo para tuncionar como emprêsc 63 míneracâo.
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulam entes em vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da' referida autorização.
Rio de Janeiro, 21 (1'3 fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBI1'ScHEl".

Mario Iâeneçtiettà

DECRETO N.O 43.212 _
FEVEREIRO DE

DE 21 DE

1958

Autoriza o ciâaâão brasileiro Gereuio
Olivé Leite a pesquisat, água mineral no município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República usan-do
da atribuição que Lhe confere o artigo 87, n . o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro .de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorraado o cidadão
brasileiro Geraldo Olivé Leite, na qualidade de inventariante de espólio de
Manoel Valente da Costa Neto a pesquisar agua mineral, em terrenos da
propriedade do referido espólio, no
lugar denominado cascata, distrito e
município de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, numa área de trinta
e sete hectares vinte e sete áres e
trinta centrares (37,2730 ha) delâmita-
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da por um polígono irregular que tem
um vértice a quatrocentos cinquenta
e dois metros (452m) no rumo magnético oit-enta e quatro graus e vinte e
um minutos noroeste (84° 21' NW) do
centro da .ponte denominada Passo
do .Viana, sôbre o arrôío do mesmo
nome e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru,
mos magnéticos: duzentos e dezesseis
metros (216m), cinco graus onze minutos nordeste (50 11' NE); cinqüenta e um metros (51m), seis graus e
trinta e dois minutos nordeste (ti. o
32' NE); vinte e seis metros (26m),
dois graus vinte e nove minutos nordeste (2. o 29' NE);. setenta e sete
metros e setenta centímetros (77,~'Om),
cínco graus cmquenta e nove minutos
nordeste (5. o 29' NE); sessenta e
cinco metros e trinta centímetros
<65,30m), cinco graus trinta e quatro
minutos nordeste {50 34' NE); einquenta metros (SOm), vinte e cinco
graus vinte e seis minutos noroeste
(25 0 2,5' NW); cento setenta e nove
metros (179m) , seis graus cmquenta
e quatro minutos noroeste (6. ° 54'
NE); cento e dez metros (110m), ses,
senta e três graus vinte e quatro minutcs sudoeste (630 2"" SW); setecentos quarenta e seis metros e cínquenta centímetros (746,5rOm), s,essenta e dois graus vinte e quatro minu,
tos sudoeste (62 0 24' SW); cento e
quinze metros cmquenta centímetros
(115,50m), onze graus cinquenta e nove minutos sudoeste 01 0 59' SW);
duzentos sessenta e dois
metros
(262m), quinze graus quarenta minutos sudeste (15°40' SE); noventa metros e vinte centímetros (9{),20m),
sessenta e cinco graus vínte e anco
minutos sudeste (ü5° 25' SE); cento
quarenta e dois metros e quarenta
centímetros
(142,40m), quarenta e
nove graus trinta e nove minutos
nordeste (49 0 39' NE); cínquenta e
quatro metros (54ml, vinte e oito
graus e vcinco minutos nordeste (28C>
05' NE); noventa e seis metros (H6m) ,
setenta e oito graus e vinte e oito
minutos sudeste (780 28' SE); cento
sessenta e três metros 063m), oítenta e dois graus quarenta minutos eu.
deste (82° 4()' SE); cento sessenta e
quatro metros' (1-6m), oitenta e nove
graus cinqüenta e um minutos sudeste (890 51' SE); sessenta metros
(60m) , quarenta e três graus trinta e
um minutos nordeste (430.31' NE).
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Art. 2.° O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-

zentos e oitenta cruzeiros (Cl'$ ....
380,{)O) e será transcrito no livro pró-

go.87, n.» I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Iel n. o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d.e Mt,
nas), decreta:

ou que venham a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasüeiro João Jacob cheib a pesquísal' dolomíta, minério de ferro e associados em terrenos de sua propriedade no lugar denommade Acaba Mundo, distrito e município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinco hectares cinco ares e
vinte e um centdares (5,0521 hl3.) , delimitada por um pentágono irregular.
que tem um vértice a cento e .rmta
e quatro metros, no rumo magnético
de setenta e seis graus noroeste (760
NW), do marco da Pedra Preta da
rêde de triangulação da Capital e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnetdcos: .oítenta metros (aUm) , trinta
graus noroeste (30° NW); duzentos e
quatorze metros (214m), dezessete
graus nordeste (17° NE); oitenta e
dois metros (82m), sessenta e um
graus nordeste (61° NE) duzentos e
Quatorze metros (214m), sessenta e
cinco graus sudeste (65° SE); trezentos e sessenta e quatro metros (364m)
cinqüenta e dois graus vinte minutos
sudoeste (52° 20' SW).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre.
aentos cruzeiros .crs 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Mínistérío .da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137. ° da Independência e 70° da
República.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137. ° da Independência e 70° da
República,

prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgrL

cultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes

em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137. o da jndependêncía e. 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSClLT;:K

Mário MenegheMi

DECRETO N. o 43 .213 -

DE

21

DE

FEVEREIRO DE 1958

Concede à Mineração Hamnacc Ltda.
autorização para funcionar como
emprêsa de mmeroçõo.

O Presidente da Repúoüca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmog do Decreto-lei n.v 1.985 de ~g
de janeiro de 1940 (Código cÍe ML
nas), decreta:
Artigo úníco . É concedida à MineHannaco Ltda., constdtuída por
Instrumento particular de 18 de no,
vembro de 1957, com sede na cidade
de São Paulo, autorização para func~oIl8!r c0ll1:? emprésa de mineração,
~aç~o

~~~~~oasO?:i7~d~e:uI~~n;~[~~:~te~~~;

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Márzo Iâeneçtietti

Mário Meneghetrti

DECRETO N.? 43.214 ~ DE 21 DE
FEVEREmo DE 1958

DECRETO N.o 43.215 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 195-8

Auto{iZa .o c~dadão brasileiro JOGO
Jacob Cheib a pesquisar dolomita,
minério de ferro e associados, no
município de Belo Horizonte Bstado de Minas Gerais.
.
,

concede à Mineração Araçazeiro Limitada autorização para funcionar
como emorésa de mineração.

O Presidente da República usan-do
da atrfbuíção que lhe confere o artí-

O

Presidente da. República usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da constituição e nos

têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. É concedida à Mineração Araçazeíro Ltda.. constituída
por instrumento particular de 21 de
novembro de 1957, com sede nesta
Capital. autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

têrmos. do Decreto-loei n.? 1.985, de 29
de janeiro de. 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único . .É concedida à Mineração Barreiros Ltda., constituída por
instrumento particular de 11 de novembro de 1957, com sede nesta Capital, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração. flcanno
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou quo.
venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
República ..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneqhetti.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 43.216 - DE 21
FEVEREIRO DE 19,58

DE

eonceae à Mineração Angelim Ltâa.
autorização para funcionar
emprêsa de mineração.

como

o

presidente da Renública usando 'da atribuição que Ihe confere o
art. 87, n.v r. da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. É c-oncedida à Mineração Angelim Ltda., constituída por
instrumento particular de 11 de novembro de 1957, com sede nesta oapttaí, autorrzaoão para tuncíonar
ccmo emprêsa de mineração. ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137.0 ' da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.217 - DE 21
FEVEREIRO DE 1958

DE

concede à Mineração Barreiros ua«,
autorização para funcionar cama
emprêsa de mineração.

O presidente da Repúolíca usando da atrâbuíção que lhe confere o
art. 87, ,n.o r, da. constituição e nos

DECRETO N." 43.218
FEVEREIRO DE 1958

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro chaffyr
Ferreira a pesquisar minério de
ferro e aseociaâoe no município de
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
AI't. 1.0 Fica autorizado o cid-adão brasileiro onarrvr Ferreira a.
pesquisar minério de, ferro e associados, em terrenos de sua. propriedade
no lugar denominado Granja Corurm, distrito e mumcãpic de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais,
numa área de doze hectares trinta e
nove ares e quarenta e s-eis centiares (12,3946 haj , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a duzentos e cínqüénta e quatro
metros e dezenove centímetros ....
(254,19m), no rumo verdadeiro de vinte e quatro graus seis minutos nordeste (240 06' NE), do P1CO Belo Horizonte e OS lados, a partir dêsse
vértice, OIS seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: sessenta e um
metros e trinta centímetros <61,30m).
oítente nove graus vinte e seis minutos noroeste (890 26' NW); duzentos e seis metros e quarenta e cinco
centímetros (2ü6,45m), cinqüenta e
um· graus quinze minutos noroeste

e
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(510 15' NW); duzentos e noventa
e seis metros e vinte centímetros
(296,20m), treze graus doze minutos
nordeste (13° 12' NE); trezentos e
. dezesseis metros c quarenta centímetros (316,40m), cinqüenta e nove
graus trinta e cinco .mínutos nordeste (390 35' NE); cento e sessenta
e três metros (163m). um. grau sudeste (lo SE); oitenta e dois metros
e vinte e cinco centímetros .(82,25m),
cinqüenta e oito minutos sudoeste
(58' SW); vinte' e nove metros e dez
centímetros (29,lOm), trínta e oito
minutos sudeste (38' SE):' dezenove
metros e dez centímetros 09,10m),
vinte e um graus onze minutos sudoeste (21° 11' SW): trinta e seis
metros e dez centímetros' (36,10 m) ,
trinta e. sete graus cinqüenta e dois
minutos sudoeste (37°52' SW); trínta e dois metros e setenta e cinco
centímetros (32,75m), trinta e um
graus trinta e cinco minutos sudoeste (310 35' SW); vinte metros
e quarenta e cinco centímetros ....
C20.45m), três graus cinqüenta minutos sudoeste (3° 50' SW); vinte metros e oitenta centímetros (20,80m),
dezesseis graus oito minutos sudoeste
(16° 08' SW); trinta e cinco metros
e quarenta e cinco centímetros .....
(35,45m), oito graus quarenta e nove
minutos sudoeste (B049' SW): vinte
e três metros (23m), quatorze graus
cinqüenta e seis minutos sudoeste
04° 56' SW)· vinte e três metros e
sessenta centimetros (23,60m), vinte
e sete graus cinqüenta e sete minutos sudoeste (270 57' SW); onze metros e oitenta e cinco centímetros
(11,B5m). cinco graus quarenta e dois
minutos sudoeste (5° 42' SW); trmta
e nove metros e vinte e cinco. centímetros (39.25m), quarenta e rrês
graus dois minutos sudoeste
(430 02' SW)· dezoito metros e oítenta. centíme'tros (1B,BOm) , vinte e
sete graus quarenta e dois minutas
sudoeste (270 42' SW): vinte e seis
metros (26m). dois graus vinte e um
minutos sudoeste (2° 21' SW); treze
metros e trinta e cinco centímetros
(13,35m), dezessete graus um minuto
sudoeste (17° 01' SW); dezessete metros e cinco centímetros (l7,05m),
cinco minutas sudeste <05' SE),
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que-será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Crg 300,0()) e será
transcrito no livro próprto da Divisão de joomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

DECRETO N. o 43.219 FEVEREIRO DE

DE

21

DE

1958

Torna sem etetto transferência de
função nas Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários Mensalistas do Ministério da Agricultura, constante do Decreto n» 40.314,
de 7 de novembro de 1956 e dá oUtrae providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica sem efeito a transrerência da função de Mestre Artífice,
referência "22~', com o respectivo
ocupante Olaudíonor Figueiredo, da
Tabela Numérica gspecial de Extranumerário Mensalista da Inspetori-a
Regional de Fomento Agrícola do
Estado do Rio Grande do Norte, da
Divisão de Fomento da Produção Vegeta-l do Departamento Nacional da
Produção vegetal, para idêntica tabela do Pôsto de Defesa Agrícola em
Natal Estado do Rio Grande do
Norte: da Divisão de Defesa Sànítáría Vegetal, do mesmo Departamento,
constante do Decreto n.° 40.314, de
7 de novembro' de 1956.
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro
de 195B, 137.° da Independência e
70. da República,
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N." 43.220 FEVEREIRO DE

DE

1958

21

DE

Aprova as especificações para. classificação e fiscalização da exportação
da fibra de rami.
O President-e da República usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 87, n." I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o art. 6." do
Decreto-lei n.v 334. de 15 de março de
1938. e o art. 94 do Regulamento"
aprovado pelo Decreto n." 5.739. de
29 de maio doa 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as novas
especificações que com êste baixam,
assinadas pelo Mimstco de Estado dos
Negócios da Agricultura e referentes à
classificação e fiscalização da exportação da fibra de raml.
Art. 2." âíste .Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1958. 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
Especificações para a classificação e
fiscalização da Exportação da fibra
de rami, aprovadas pelo Decreto nú~
mero 43. 22ü. de 21 de fevereiro de
1958, em virtude de disposições· do
Decreto-lei n.o 334, de 15 de março
de 1938, e do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 5.739. de 29 de
maio de 1940,

Art. 1.0 A classificação da fibra de

rami (Boehmeria niuea (L) Gaul e
Boetimeria utilisDec.), obedecerá às
especificações ora instituídas de conformidade com o disposto nos artigos
5,", 6,"" e 7." do· Regulamento aprovado pelo Decreto n,? 5.739, de 29 de
maio de 194().
Art. 2.° Além da designação obrtgatóría da espécie ou variedade, ficam
estabelecidos. para os efeitos do artdgo

anterior dOis grupos de fibra de ramí,
assim denominados:
Rami descorticado
Rami semi-tlesçcnuuio

§ 1.0 A designação da espécie ou
variedad-e será comprovada pelo registro de culturas e, na falta dêste,
por documento hábil estipulado na
regulamentação do órgão encarregado
da fiscalização.
§ 2.0 Entende-se pela denominação
de Rami âeecorticaâo, a fibra de rami obtida pelos processos usuais de
descorticaçâo, lavagem, secagem e
bated ura ou escovagem .
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§ 3." Entende-se pela denominação
de Rami semi-desgomado a fibra de
rami isenta de gra-nde parte de substâncias pécticas ou aglutinantes mediante tratamento de Raani-tieeccrtícadupor processos bío-mecámco-físíoo

químico.

Art.

3,0 Para classificação de
aescoruooao ficam estabelecidos, segundo o comprimento da. fibra,
três classes e para cada uma destas,
segundo a qualidade. três tipos,
§ 1." A.s classes serão designada"
pelas letras A. B e C. seguidas do
comprimento, expresso em metros.
§ 2. 0 Os tipos serão caracterizados
em função do beneficiamento ou preparo, do teor -te umidade. do estado
de maturação e conservação da cõr
do brilho, do grau de maciez, .da resístêncta, do estado de limpeza e dos
demais característicos comerciais ou
tecnológicos da fibra.
Art. 4. 0 As classes a que se refere
o artigo anterior serão díferençadas
com OS seguintes característicos:
Class~ A: fibras de comprimento
acima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) .
Classe B: fibras de 1,21m (um metro e vinte e um centímetros) a 1.50m
(um metro e cinqüenta centímetros r
de comprimento.
Classe C: fibras de O,75m <setenta
e cinco centímetros) a 1.20m (um
metro e vinte centímetros) .a, comprimento.
Art. 5.° Os tipos estabelecidos no
art. 3.0 serão ordenados com as seguintes ordens de valõres:
Rami

Tipo 1 ou Superior
Tipo 2 ou MédiO
Tipo 3 ou Inferior.
§ 1.0 O ':'ipo 1 ou Superior será
constituído de fibras bem desccrtícadas, lavadas, sêcas e. batidas ou escovadas. com o máximo de 13% (treze
por .cento) de umidade. em bom estado de maturação e conservação, de
coloração creme ou branco-amarelada mais ou menos uniforme com extensões mínimas mais ou menos esverdeadas, Iigeu-amente brilhantes,
Com bom grau d, maciez. resistentes
com as bases bem ajustadas. convenientemente desembaraçadas üu soltas. paralehzadas. isentas de matérias
estranhas, de restos ou fragmentos de
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tecido oortical de partículas '"lU fragmentos de substâncias lenhosas b-em
como de entrançamento, de amarrrlho,
de nós e de nós de amarrílho, telerando-se ligeira aderência entre as
fibras, produzida pelos restos de subs-

tâncias péctdcas ou aglutinantes.
§ 2.° O Tipo 2 ou Médioserâ constituído de
fibras convenientemente
descortícadas lavadas, sêcas e batidas ou escovadas, com o máximo de
13% (treze por cento) de umidade,

em bom estado de maturação p cons-ervação. de
coloração esverdeada
mais ou menos clara, com extensões
de coloração creme ou branco-amareladas uniformes. ligeiramente áspe-

ras. -resistentes, convenientemente de-

sembaraçadas ou sôltas, paralelízadas,

isentas de matérias estranhas, de entrancamento, de amarrtlhc, de nós e
de nós de amarrilho, tolerando-se ligeira aderência erstre as fibras. produzida pelos r-estas
de substâncias
pécticas ou aglutinantes, algumas fibras unidas pelos restos OU fragmentos de tecido cortdcal e algumas partículas ou .ragmentoa de substância
lenhosa..
§ 3. 0 o Tipo 3 ou Interior será conetdtuído de fibras satisfatoriamente
descorbícadas, lavadas,

SêC3S

e bati-

das, com o máximo de 13% (treze
por cento) de umidade. em bom estado de maturação e conservação. de
coloração pardacenta. com extensões
branco-amareladas. esverdeadas e extensões mínimas ligeiramente avermeIhadas. ásperas, de resistência normal,
convenientemente desembaraçadas ou
sôltas. paralehzadas, isentas de matérias estranhas, do entrançamento
de amarrtlho de nós e dfo nós de
amarrrlho, tolerando-se Iigeu-a aderência entre as fibras, produzida
pelos restos de substâncias pécücas (,U
aglutinantes, reduzida quantidade de
fibras unidas peles restos de tragmentos de tecido cortícal e pequena
quantidade 68
partículas ou frag-

mentos de substância Ienhosa ',
Art . 6.° O Rami acscorucoao cujas
fibras tenham menos de O.75m (setenta e cinco centímetros) de compnmento ou que
não Soe enquadrem.
pelos seus earacterfstácos. nos t.ipr.s
descritos, será classificado sob a denominação de "Abaix'Ü do Padrão".
Parágrafo único.

PaT2. os efeitos

dêste artigo, as fibras deverão estar
em boas ccndíçôes de conservação.

Art. 7.° ~'.I. classificação de Iunni semi-iieeçcmaâo será levada a efeito de
acôrdo com o comprímento de fibra.

expresso em metros e a qualidade
desta expressa em tij:,s.
Parágrafo único. Os tdpos serâo caracterízados &'11 função do preparo ou
beneficiamento. do teor de umidade.
do' estado de maturação e conservação. da côr. do brilho. do grau de finura e maciez, da resistência, do estado de limpeza e dos demais característicos comerciais ou tecnológicos
da fibra.

Art. 8,° Para os efeitos d-o artigo

anterior ficam estabelecidos dvis tipos
com a seguinte ordem de valores:

Tipo 1
'l'ipo 2
§ 1.0 - O Tipo 1 - será constbtuído
de .fibras bem preparadas ou benenoradas com teor de umidade que nâo
exceda de 13% (treze por cento) em
bom estado de maturação e conser··
vação. dr> cõr branco-amarelada ou
creme-palha mais ou menos uníforme, com certo hruho, finas macias
flexíveis, resistentes, bem desembaraçadas ou sôltas, paralelas, isentas de
matérias estranhas de restos ou tragmentes de tecido cortdcal. de particulas ou fragmentos de sutetânoia
lenhos a, b-em como d-e entrançamento,
de amarrrlho de nós e de nós. da
amarrflho, porém com ligeira aderência entre as fibras, produaida pelos
restos de substâncias péctícas 0U agIu·

tínantes.

§ 2.° - O Tipo 2 - será constdtuído
de noras convenientemente preparadas ou beneficiadas, com teor de Umidade que não exceda .de 13% (treze
por cento), em bom estado de maruração'" conservação, de coloração
pardacenta. acinzentada mais ou menos clara e uniforme. com pequena
parte Iigetramente esverdeada. com
certo brilho, finas, macias, flexíveis

resistentes. convenientem-ente desem-

baraçada sou sôltas paralelas, isentas
de matérias estranhas de restos ou
fragmentos de tecido cortical. de particulas ou fragmentos de substância
lenhosa. bem COlHO dp- entrançamento.
d-e amarrüho. d-e nós e de 1.ÓS
de

amarrrlho tolerando-se maior ad~
rêncta entr-e as fibras. produzida pelos
restos
de substâncias uécttcas
ou
aglutinantes.
Art. 9.° Rami semi-desgomado cujas

fibras não se enquadrem, pelos seus
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característicos, nos tipos descritos será
classificado sob a denominação
de
..Abaixo do Padrão".
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, as fibras deverão estar
em boas condições de conservação.
Art. Hl. As fibras de rami inteiramente livres de substâncias aglutínantes (goma) ou reduzidas em
suas
formas elementares em virtude
de
tratamentos especiais. serão classtífcadas pela denomínaçâr, do processo
empregado no respectivo tratamento.
Parágrafo único. Estão ccmprcenrodas neste caso as fibras de "ramí
ou
"semi-industrializado" .
desgomado"

Art. 11. O resíduo dl" beneficiamento de fiação e tecelagem OU resultante de qualquer outro processo
de índustrialízação da fibra
bem
cceno os restos, as aparas e varredui-as serão classificados pela denominação usual que os identifique convenientemente.
Art. 12.. Os fardos destinados à ex-

portaçâo serã,o .envolvidos COm ergodãozmho ou amagern ou, ainda, .com
qualquer outro tecido ad-equa-do
e
amarrados. d-e preferência, com cintas metálicas.
§ 1.0 Para conservação de suas qualidades originais e
bom aproveitamente 'ndustrtal as fibras serão colocadas na prensa convenientemente
estira-das, porém em
curvas suaves
nos cantoS da caixa.

2.° Os fardos
terão dímensôes
forma, pêso e densidade que, facili-'
tem o seu transporte e armazenagem
e que não prejudiquem OS caracteres
tecnológicos da fibra.
§

Art. 13. Os caracterfatícos dnerentcs
classificação. para fins de idenü

tificação do produto classificada. tais
como: o número do lote. o número
de ordem. o nome do produto. o nome
da espécie 'U variedade, o grupo. 'i
classe. o comprimento da fibra
o
tipo, o pêso bruto e o pêso líquido,
deverão constar não só' do certrnca.
do, como ainda da embalagem das
unidades do lote correspondente.
§ 1.0 Tratando-se de classificacâr,
efetuada de acôrdo com o dísoostc
nos artigos lO e 11 deverá constar da
embalagem e do certificado além .do
número do lote, de. número de ordem
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do pêso bruto e do pêso liquido, a de-

nem inação ou nome do produto correspondente .
§ 2.0 Em CRS'O d., dispensa da embalagem' será aplicada obrfgatõriamente no fardo. por baixo das CHltas. porém no ato do enfardamento
uma faixa de tecido de dimensões e
contextura apropriadas para receber

aS marcações.

Art. 14. Não será permitido o cnfardamento, considerando-se fraudes
ou infrações puníveis de acôrd., com
o disposto nos artigos 88 e 89 do Regulamento aprovado pelo D-ecreto número 5.739. d-e 29 de maio de 1940.
de:
a) fibras de espécies. de grupos de
classes, de tipos e de origens diferentes, bem como resíduos d~ espécies
diferentes;
b) fib-ras e resíduos molhados ou
com excesso' de umidade;
c) fibras e resíduos com impurezas
ou matérias estranhas;
d) fibras que, pelo contato da água
umidade excessiva ou outra causa
qualquer tenham sido prejudicada."
em sua resistência normal;
e) fíbras danificadas por incêndio:
f) üceas entrançadas,
excessivamente emaranhadas e torcidas;
g) fibras amarradas, bem como fibras com nós. restos de amarrilho P
nós de amarrilho.

Art. 15: U certdücado de classificação respeitadas as disposições 10
art. 36 do regulamento aprovado
pelo Decrete n." 5.739 de 29 de maio
de 1940. será válido pelo prazo de um
ano, contado da data de sua emissão.
Art. 16. O fomeeimento de cópias
do padrão oficial, tendo-a, em vista
o disposto no § 1.0 do' art. 12 do Re~
guíamento aprovado pelo Decreto numero 5.739, de 29 de maio de 19·10.
será feito de acôrdo cem a segumte
tabela:

o-s

- Rarni descorticado: coleção completa ou três tipos O. 2 e 3). inclusive
"Abaixo do Padrão" ....

450,f){)

II - Remi semi-âesçnmado: coleção completa ou
dois tipos (1 e 2)
.

330,00
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DECRETO N.O 43.221 _

!lI - Rami desgomado ou
semi-industrializado: cada

cópia
.
IV - Resíduo, aparas e
varreduras. cada cópia .

180,00
1QO.DO

§ 1.° O fornecimento
de cópias
avulsas dos tipos de fibra a que EC
referem os números I e II dêste artigo, será feito mediante dedução "10
preço oa coiecão.
§ 2.° OIS órgãos eirl-cariregados do
serviço de classificação na forma das

disposições legais vigentes e consubstanciadas no Regulamento .aprovado
pelo Decreto n.v 5.739, de 29 de maio
de 1940, ficam isentos do pagamento
das importâncias a que se rerereéssc
a.rtig ü , desde que concorram' com :l
matéria prima, pessoal, etiquetas e
. embalagem para a organização
da.
cópia-padrão.
§ 3.° O fornecimento, sem ônus, <repaa-tícêes estranhas ao Mmístérto
da Agricultura. ficará dependendo de
autorização do Ministro da Agricultura.
Art. 17. Tôda e qualquer Infração
que se caracteríze pela falsificação de
certífícados, substdtuíção de partes ou
unidades de lotes classificados. alteração de cópias do padrão oficial. ~.1.
teracâo doe qualidade do produto classificado, bem como pela alteração-dos
característicos constantes da embalagem, será punida:
a)

Com a apreensão de certificado

e da cópia-padrão;
b) com multa de Cr$ 2.-')00.00 (dois
mil cruzeiros) e o dôbro nas reinci-

dências.
§ 1.° As infrações decorrentes de
atos não fraudulentos, serão punidas
com a multa de cr$ LOGO.OO (um mil
cruzeiros) e o dôbro nas reincidências.
§ 2.0 Oon''orme J caso. serão aplícadas, Da ordem respectiva, as penalidades de cancelamento' do registro
de exportador e suspensão da atívída de comercial.
Art. IS. As fraudes e infrações a
que sp referem o artigo anterior serão punidas sem prejuízo da ação criminal a que 'estiverem sujeites.
Art. 19. Os casos omisso:" serão reSOlvidos pelo
Serviço de Economia
Rural, com aprovação do Ministro da
Agricultura. - Mário Meneghetti.

FEVEREIRO DE

DE

21

DE

195-8

Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Feueoerto de Souza a pesquisar mí-nério ck manganês e associados
nos municípios de IÚ1UL e Muniz
Freire. Estado do Espirito Santo.

O Presidente da República usando
da atrtouíçâo que lhe confere o ar,:",
tigo 87, n. o 1. da Oonstdtuíçâo e nos
têrmosdo Decreto-lei n. ° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ivo Felisberto de Souza a
pesquisar minério de manganês e
associados. em terrenos. de proprtedade de Luiz Ogioní e Geraldo Nunes
Medeiros .nas fazendas Poço Redondo e Agua Limpa. distritos de 'I'rmdade e Itaíci, municípios de Iúna e
Muniz Freire. Estado do Es.pirito
Santo. numa área de duzentos e quatro hectares e setenta ares (
.
2(1'4.70 ha) delimitada por um pol1gano irregular que tem um vértice
na confluência dos córregos Irara e
Peço Redondo e dos lados, a partir
désse vértice, os seguintes comprimentos e rumos ma-gnéticos: novecentos e nov-enta e quatro metros
(994m) trinta e seis graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (S{)045' SW)
cento e trinta e dois metros (132m).
dezoito graus sudeste (1So SE); novecentos trinta e dois metros (932m),
oitenta e oito graus quarenta e cinco minutos sudeste (SSO 45' SE); seiscentos e trinta metros <63Cm), quinze minutos sudeste (15' SE): quetrocentos e quarenta e dois m-etros
(442m), sessenta e cinco graus trinta minutos nordeste (65° 30' NE);
mil quinhentos e cinqüenta e .quatro
metros -(1. 554m) , cinqüenta e ::lave
graus e trinta minutos nordeste
(59° 30' NE); setecentos noventa e
sete metros (797m), sessenta e quatro graus nordeste (64° NE); noventa
oito metros (98m) , quatorze
graus noroeste (140 NW): oitenta
metros (SOm), nove graus noroeste
(90 NW); cento e .sessenta e quatro
metros Clêém) , dois graus noroeste
(2° NW) setenta e cinco metros
(75m) , sete -graus nordeste (7° NE)
cento e trinta e dois metros U32m) ,
oitenta e três graus trinta minutos
noroeste (830 30' NW); qua trocen-
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tos setenta e seis metros <476m)
setenta e três graus sudoeste (....
73° SW); cento e dezenove metros
(119m). dois graus quarenta mírtutos sudoeste (2° 40' SW); mil e quarenta e cinco metros (1 045m) , cinqüenta e sete graus e trinta minutos
sudoeste (5-7° 30' SW); trezentos :)1tenta e seis metros (386m), oitenta
e cinco graus e quinze minutos sudoaste (850 15' SW); mil e trinta e
um (metros (1. 031m) ; quarenta e
sete graus quarenta e cinco minutos
noroeste (47° 45' NW); cento e vinte
e nove metros (129m) . oitenta .e
cíneo graus noroeste (85° NW).
AI',. 2.° O titulo da auto-Isaçâo de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa dia dots
mil e cinqüenta cruzeiros (Cr$
.
2.050,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.

Art.

3.°

Revogam-se

as

díspcst-

ca Especial de gxtranumeràrio 'JIellComunica,,;ões
para idêntica Tabela da Dívísáo do
Pessoal do Departamento de Administração;

sa lista do Serviço de

b) Uma (1) função de Auxluar de
Serviços, referência "2'Ü", ocupada por
Anna Villaronga Fontenelle, da Tabela Numérica Especial de gxtranumerárío M-e-nsalista do Serviço de li'..sta_
tístíca da Produção para idêntica Tabela da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração.

Art. 2. o üste Decreto entrará em
vigor TIa data de sua publicação.
Art. 3. ° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.

Rio de .Ianeirc; em 21 de fevereiro
de 1958, 137° da Independência -e 7(}O
da República.
JUSCELINO
Mâ~io

KUBITSCh~K

Meneghetti

ções em contrário.

Rio de Janeiro. 21 de fevereiro de
1958. 137. ° da Independência e 7:). c
da RepÚlblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mario MenfJghetti.

DECRETO N.? 43.222 - DE 21
FEVER.J:IRO DE 1958

DEORETO N." 43.223 ~ DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1958
Concede autorização à Companhia
suzana. de pape~ com sede no mu-nscuno ae sueano, Comarca de MOgi
elas Cruzes, Estaào de São Paulo,
para funcionar a.os domingos e nos
feriados civls ou religiosos.

DF.

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas fi;speciais de Extranumerários M eneanstas, de renarnçãee do Iâmistérío da
Agricultura, que menciona.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confer-e o artago 87, item r, da Consütuiçâo, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as Iuncões
das Tabelas Numéricas Especiais de
Extranumerários Mensalistas do Ministério da Agricultura, abaixo índí.
cadas ,
a) Uma (1) função de Estacionário, referência "22", ocupada por Iná
Loures Füguairas, da Tabela Numéri-

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por- falta de pagamento.

DECRETO N.? 43.224 _ DE 22
FEVEREIRO DE 1S'38

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Luiz Nunes a pesquisa,r concha-s
calcárias e areta quartzosa no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, TI.O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 194(} (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Luiz Nunes a pesquisar conchas calcárias e areia quart,
zosa, numa área de quatrocentos e
quarenta hectares (440 haj abrangen-
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do a parte submersa da Lagôa da Tijuca no Distrito Federal, delimitada
por 'um polígono rmstdlíneo, tendo um

vértice na foz -do canal do rio das
Pedras, seguindo-5e-Ihe um lado cur-

vilíneo,

correspondendo

à

margem

norte (N) da aludida lagoa, na direção inicial leste (E), confrontando os
trechos denominados Pouso de Areia,
C8....11tO da Fazenda, Ilha do Ribeiro,
Porto do Sobradinho, Porto Coutinho,
Porto do Inácio, Vargem da 'rtjuce.

até a ponte de concreto armado que
dá acesso ao bairro 'I'íjucamar . Essa
ponte constitui um
lado retilíneo,
após o qual, na margem oposta começa outro lado curvilíneo, COiT<'''·
pondendo ao ccntôrno da mesma lagoa, na direção inicial noroeste (W)
e confrontando os trechos denominados Canto do Damasíc Saco Grande, Saquinho e outros, até encontrar
o prolongamento do eixo do canal do
rio das Pedras. Aí começa outro Lado
retilíneo representado pelo prolongamento do eixo do referido canal até
encontrar a maregm oposta, volvendo assim, ao ponto de partída.
Art. 2. ° O concessionárrr, se com,
promete a respeitar em qualquer época, sem direito à Indenização, a determinação de órgãos do poder público federal ou mumcípal em referência à utilização da área attngtda
na respectiva autorização, co-mprovado O maior ínterêsse público, a critério do Departamento Nacional da
Produção Mineral.

Art. 3. ° O título da autortzaçào
de pesquisa, que será uma via autên.
tica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e quatrocentos cruzeiros
(Cr$ 4.400,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revogam-se as dispcstçôes

em contrário."
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958, 137.0 da Independência e 7·).0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO N.o 43.225 -

DE 22 DE

FE'.lEREIRO DE 1958
Autoriza a Companhia
Siderúrgica
cruzeiro do Sul - CruzUl, a pesqussar quartzo minério de ouro e associados no municipto de Congonhas,
Estado de Minas Gerais.

o

presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87,· n. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de j aneiro de 1940 (Código de
~as), decreta:

Art. 1. o Fica autorizada a Companhia Slderúrgtca cruzeiro do Sul Oruzul - a pesquisa-r quartzo, míné,
rio de ouro e associados em terrenos
de sua propriedade, na Fazenda do
Faa'ía, distrito e município de Oongonhas Estado de Minas Gerais, numa
área de cento trinta e três hectares,
sete ares e vinte e cinc'J .centíares
(133,()725 ha) delimitada por um polígono mistilíneoque tem um vérttce
na confluência do córrego Faia no rio
Santo Antonio e os lados, a partir
dêsse vértice, OS segumtea comprimentos e rumes verdadeiros: cento e
noventa metros qgüm) , setenta e nove graus e cinqüenta minutos nordeste (79° ;:;0' NE): cento e vinte e clnco metros (l25m) , setenta e dois
graus e dez minutos sudes. e (no Hf
SE)'; cento cinquenta e cinco metros
e noventa e um centímetro-, (155,
â'l m'i , oitenta e seis graus e vinte
minutos nordeste (860 20'. ~E); cento
e trmts. seis metros cinqüenta e dois
centímetros n36,52m), oitenta e um
graus e quarenta minutos sudeste
(81 0 40' SE); quarenta e sete metros
oitenta e três centímetros (47.8;Jm),
oitenta e oito graus e dez minutos
sudeste (880 10' SE); cinqüenta e
três
metros (53m) , oitenta e sete
graus e dez minutos sudeste (87 0 10'
SE); sessenta e três metros noventa
e nove centímetros (63,99m). oitenta
e oito graus e cinqüenta minutos nordeste (880 50' NE): mil trezentos quaTenta e três metros (1.343m), seis
graus quarenta e cinco minutos nordeste (6° 45' NE); mil duzentos f) sete
metros
(1.207m), setenta e nove
graus cinqüenta e. cinco rmnutos noroeste (790 55' NW); trezentos trinta e cinco metros l335m), três graus
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trinta e cinco minutos sudeste (30
35' SE). O lado místdlíneo da pongonal é a margem do rio Santo Antonio e compreendida entre a extremidade do último lado e o vértice de
partida.
Art. 2. o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autên,
tica dêste decreto, pagará a taxa de
mil trezemo, e quarenta cruzeiros
(Cr$ 1.340,O«)) e será trnscrlto'no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.

Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 22 de fevereiro de
de 1958; 137." da 'Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO-N.o 43.226 -

DE

22 DE

FEVEREIRO DE 1958

Ca.ncela a autOrizacão concedida à SINOBRA ......:. Sociedade
Agro-Industrial do Norte BTasi~
leíro Ltda. pelo Decreto número
40.365, de 19 de novembro de 1956.

o Presídents, da República, usando
atríbuição que lhe confere o art~go 87, n.s I. da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o distrato da
Sociedade, decreta;
da

Artigo único. Fica cancelada a autorização concedida à SINOBRA _
Sociedade Agro-Industrial do Norte
Brasileiro Ltda., pelo Decreto núme1'0 quarenta mil trezentos e sessenta
e cinco (4Q..365), de dezenove (19) de
novembro de mil novecentos e cínquenta e seis (956), para funcionar
como emprêsa de mírieraçâo ,
Rio de Janeiro. 22 de fevereiro de
Independência e 70.0

1958; 137.° da
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N. ° 43.227 _

197
DE 22 DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro
Luiz Ribeiro do Valle a lavrar
argila no municipio de São Simão,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n.? I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Ribeiro do Valle a lavrar argila, em terrenos de sua propriedade no imóvel Fazenda Barreiro
distrito e municipio de 813.0 Simâo'
Estado de São Paulo numa área
sete hectares e setenta ares (7.70 ha) ,
delimitada p-or um polígon., místdlíneo que tem um vértice no canto
sudeste (SE) da ponte da estrada de
rodagem São Simão-Luiz Antônio sôbre o córrego Tamanduá e os lados,
a partir dêsse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
duzentos e trinta e cinco metro.') ....
(235m), setenta e oito graus dezenove
minutos sudoeste (78° 19' SW>; qUInhentos e cinquenta e quatro metros
e vinte e cinco centímetros (554,25m),
onze graus quarenta e um minutos
noroeste (11° 41' NW); cento e trinta e quatro metros (134m) setenta e
oito graus dezenove minutos nordeste (78° 19' NE); o lado místilíneo da
poligonal é a margem esquerda do
córrego Tamanduá e compreendida
entre a extremídads do último lado
retilíneo acima descrito e o vértice
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do, Código de Minas e os arts. 32, 3:3,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
~
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aO:9
cofres públicos, na forma da lei 00
tributos que forem devidos à Uníão,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3Y Se o concessionárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduea ou nula na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.

de
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Art. 4.° As propriedades vizinhas
Estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para fins de lavra, na
forma dos arts. 39 e 4(} do Código
de ramas.
Art,'. 5.0 O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do Mímstérto da Agricultura, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros rois 600,0:)).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1953, 137.<3 da Independência e 70. 0 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO !'U 43.228 FEVEREIRO

DE

22 DE

DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Procópio d'e Resende a pesquisar
minério de ferro e associados no
município ele Mateus Lente, Estado
de Minas Gerais.

Presidente da Itepúbhca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
'h- .1"
d-10 (Código de Mtnes , decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Procópio de Resende
a pesquisar minério de feno e asseciados, em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda
Paroías, distrito de São Joaquim de
Bicas, município de Mateus Leme,
Estado de Minas Gerais, numa área
de oitenta hectares (80 ha) , delíenítada por um polígono irregular, que
tem um vértice a oitocentos e dez
metros (81{) m) , no rumo magnético
de cinco graus quarenta e cinco rol:
mitos nordeste (5° 45' NE), da cachoeira de Beímlrinho e os lados, a
partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentoe e dez metros (510 mj . trtnta e nove graus noroeste (39 0 NW);
duzentos (I oitenta e cinco metros

(285 m) , cinqüenta e quatro graus
noroeste (540 NW); trezentos e trinta metros (33ü m) , trinta e três
graus noroeste (33° N\V); duzentos
e noventa metros (29ü m) , vinte e
nove graus nordeste (29° NE); quatrocentos e quinze metros (415 m.
oitenta e três graus nordeste
.
<,83 0 NE); setecentos e cinqüenta metros (750 mj , cinqüenta e cinco graus
sudeste (55 0 SE); quatrocentos e sessenta metros (460 fi), trinta e oito
graus sudeste (38 0 SE); quatrocentos metros (4{)O m) , quarenta graus
sudoeste (40 0 SW); duzentos e setenta e cinco metros (275 m) , dezesseis graus. trinta minutos sudoeste
(16° 30' SW); quatrocentos e cínqüenta e cinco metros (455 en) , cinqüenta e nove graus, trinta minutos
noroeste (59 0 30' NVV),
Art. 2°. O título da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,O{l) e será
transcrito Do livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Mínístérjc da Agricultura.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958, 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

o

DECRETO N.Q 43.229
FEVEREIRO

DE

~ DE

22 DE

1958

Concede à Mineração São Francisco
do Glória S. A. autorização para
funcionar como empTêsa de mineração,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1'.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).' decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineracào São Francisco do Glória
S.A., constituída por escritura públíca de 13 de janeiro de 1958, lavrada às fls. 90, do livro n.v 647, do
cartório do 24.Q Ofício de notas desta
Capital, cem sede nesta Capital, au-
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torlzaçâo .para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir- integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
137. Q da Independência e 70. Q
da República.
1958,

JUSCELINO KUBITSCHEK
Mario Meneçnetti

DECR;E'I'ü N.o 43.2'30 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Frane
Strcuse a ísumir caulim no munictpio ele Mage, Estado do Rio de
Janeiro,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
37, n.c I, da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
jan-eiro de 194{) (Código de Minas),

cccreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Franz Strauss a lavrar cauhm, em terrenos de sua propriedade
na Fazenda Luizinha, distrito e município de Magé. Estado do Rio de Janeiro, numa área de trinta e dois hectares f-32 haj , delimitada po::: um '1;:etángulo qUe tem um vértice a trezentos e quinze metros (315m) no rumo
v-rdadeir-, oitenta e seis graus trinta
minutos noroeste (86°3(J' NW)
do
marco
quilométrico
número
dez
(Em 10) da Estrada de Ferro 'I'eresópchs e os lad-os, divergentes dêste vértlce, os seguintes comprimentos e ru.,
1111]5

verdadeiros:

oitocentos

metros

(80{)m) , sessenta e oito graus sudeste
(580 5J-l:::): cuatrocentos metros (4-GOm)
vint'2 e dois graus nordeste (22 0 NE) .'
Esta autorrzacão é outorgada median-c as condições constantes do parágrafo único do art. 28 .do Código de

Minas e dos arts. 32, 3,3, 34 e suas alí.neas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, nêo ex.;
pressamente mencionadas neste De-

cy.zto.

Art. 2.° O concessíonárto da autorização fíca obrigado a recolher aOS
corres públicos, na forma da lei os
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trloutos que forem devidos à Uniâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no art. 6,8 do CÓdig-o de Minas.

Art. 3.° 503 o concessionárb, da autorízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
(: 38 do Códíg,:J de Minas.
Ar-t, 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de 'lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Mínas .
Art. 5.° O concessionário da auto;
rfzacão será fiscalizado pelo Departamente Nacional da Produção 'Miner-al
e gozará dDS favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código. .
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, qu-e será trenscrito no livro próprio de Divisão de
Fomento da Producáo Mineral do Miníst.éi-ío da Agrtcultura, após o pagamento da taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros (Org 64{),OOL
Al't. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
de 1938, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,
Iâório Meneçnetti,

DECRETO N.« 43.231 - DE 22
FEVEREillO DE 1958

D-E

Retifica o Decreto n.o 42.454, de 14
outubro de 1957

O Presldenta da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo
87, n.v 1, da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
jan-eiro de 1940 (Código de Minas) ,

(ecreta:
Artigo único. Fica retificado o Decreto n.? 42.454, de 14 de outubro de
Hi5'7" que passa a ter a seguinte redação: E' concedida à Águas Mtneraís
Ltda., constituída por contrato particular de 14 de julho de 19·57, alteraco pelo de 21 de agôsto di' 1957, com
sede na Fazenda santo Onofre, no Município de vtamão, Estado do Rio
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Grande do Sul, autorização para funcíonar como emprêsa de mineração,
rtcenrt., obrigada a cumprir integralm-ente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
de 1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.

DECRETO N, o 43,233 _ DE 22
FE'7EREIRO DE 1958

1):&

Autoriza o cidadâo brasileiro Lauro
Alvares a -peecnueor calcário
1W
Município de Encruzilhada do Sul,
Estado do Rio Grande do SuL

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N,O 43.232 DE
DE FEVEREIRO DE 1958

22

Autoriza o cidadão brasileiro AntoniO
Ra1Jhael Andery a pesquisar teiaspato e associados no mnmicioia dq
Bananal, Estado de São souio.

O Presidente da Repúbnca. usando
da atribuição aue lhe confere o artigo 87, n.c I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei u.? 1.S'85, nA

29 de janeiro de 1940 (Código de

Mi~

nas) , decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Raphael Andery a
pesquisar feldspato e aascctados em
terrenos de propriedade de Antonio
Pascoal no imóvel denominado São
JOsé do Campínho, distrito e mtmíctpio de Bananal, Estado doe São Paulo,
numa área de cinqüenta néctares
(50 na) delimitada POr um retângulo
QUP. tem Um vértice a duzentos e doze
metros (212m), no rumo maenétíoo
de trinta graus noroeste (30° NW) da
confluência dos córregos do Oaldeírâc

e do Zinco e os lados divergentes cesso
vértice. os seguintes ccmprtmentos f)
rumos magnétlccst. quatrocentos me-

o Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o
art. 87. n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.O 1.985, de
29' de janeiro de 1941) (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldadâo
brasileiro Lauro Alvares, a pesqut..
sal" calcário em terrenos de sua proprtedade e de Rufina Machado Pires.
no lugar denominado Zona Gasnar
Simões, distrito de Dom Felícíano.
município de Encruzilhada do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de noventa e seis ares (),96 haj
delimitada por um
retângulo que
tem um vértice no final da poligonal que partindo ela confluência IÍB
vertente do Cuaty com o arroio It.aticui-Mirlm, tem os aegumtes comprrmentos e rumos magnéticos: -ets.
centos e setenta p cinco metros
(675m), setenta e seís graus qua-enta. e cinco minutos sudoeste (76 0 15'
SW): quarenta. e um metros (41m l.
OpstR

("IV)

f!

os lados do

retânvnto.

divergentes dêsse vértice. 08 segumtes comprimentos e famas rnaguéttcoa: oitenta metros
(SOm) , Oeste
(W) cento e vinte metros l:t.2üm}
Norte (N),

tros (400m), quarenta e sete graus A
Art. 2,° O título da autortzacão
trinta minutos sudoeste (47 0 3'0' SW):
de pesquisa, 1111e será uma via autên
nül. duzentos e cinqüenta metros, ...
Decreto. pagará a taxa
(1. 250m), quarenta e dois graus e - tica dêste
de trezentos cruzeiros <CrS 3()~,no) f'
trinta minutos sudeste (42 0 :W SE).
Art . 2,° O título da autorrzação li;> será transcrtto no livro própr!o da
Divisão de Fomento da
Prnducão
pesquisa, que será uma via autêntica
Mineral do Mínlstérto da Agricl1icêste Decreto, pagará a taxa de qui,
turn .
nhentcs cruzeiros (Cr$ 500.00) e será.
transcrito no livro' próprio da DivLsã.-n
Art. 3.1> Revogam-se as drsposicões
de Fomento da Produção Minera; do
em contrário,
Ministério da Agrrcultura
f\rt. 3 o Revogam-se as dif>DOsiCfws
. Rio de J;'1n~Ü'O, 22 de fevereiro de
em contrário.
1958, 137.° da Independência e 70:.0
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
da República.
1958: 137.0 da Independência e ';!),C da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario Meneghetti.

JUSCELINO

KUBITSCl-n~

Mário Meneghettf
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DECRETO N." 43.234 -- DE 22
DE FEVEREIRO DE 1958
Autortza a lcominae S. zt., Emprêsa
de Mineração a pesquisar mtnénos
de terra, de manganês,
âolomüa,
mc1rmore e associados, no -muauci-.
pio de Santa Bárbara,
ESUU7-0 de
Minas Gerais.

o Presidente da Recúbhca, usnnao
da an-íbuíção que lhe conte-e o ,u'tigo 27, n." I da Constf tuiçao e nOB
termos do Decreto-lei n.' 1.985, de 23
de janeiro de 191'0 (Código de Miuas) ,
decreta;
Art. 1 Fica autorizada a Icominas S. A., gmprêsa de Mineração, a
peequísar mínértos de ferro de manganês, dolomrta. mármore e associados em ter-r-nos (1e proprtedadc do
Condomínio da Fazenda Manoel José
no móvel der-ommado Fazenda Manoel José, distrito de Conceição do
Rio Acima. município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais. numa
área de trezentos.e cinqüenta e quatro hectares quarenta e quatro ares
l354,44 ha) , delimitada por um poligano irregular, que tem um vértdce a
mil quatrocentos e oitenta 2 oito metros (1.488m), no rumo verdadeiro.
trinta e do.s graus e cinco minutos
noroeste (32Q 05' NW) da confluência
dos córregos Mata Cavalo e Manoel
José, e os lados, a partir dêsse vérblce. os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil e setent..n e cínCO metros (2.075m), cinqüenta e oito
graus e trinta minutos nordeste (158"
30' NE); mil seiscentos e trtnto metros (1.63üm), cinqüenta e quatro
graus noroeste (54 NWl; quatrocentos e trinta metros (430m). vmte
e dois graus e trinta mlnutce n()roes~
te (22" 3'0' NW); quínhentos e quatenta e dois metros (542m). cmquenta e cinco graus noroeste (55" N\V):
quatrocentos e. quarenta ~ três metrcs (443ml, oitenta r: dois graus e
cinqüenta minutos sudoeste í 82" 5{J'
SW): setecentos e vinte e três metros
(123m), nove graus e trinta minutos
sudoeste; (9" 30' SW); cento e cinqüenta e cinco metros (5501). o.tenta e cinco graus e cinqüenta minutos
sudeste (85v 50' SE); trezentos e trinta metros (330m). cinco graus e cUJqüenta minutos sudoeste (5u fiO' SW);
quinhentos e sessenta e sete metros
(567m), trinta e quatro araus e dez
minutos sudeste .(34" lO' SE); mil du-

zentos e quinze metros (1.215m), treze graus sudeste (13" SE).
Art.· 2." O titulo da autorízaçâo
de pesquisa. que será' uma vía autentica. dêste Decreto, pagará fi. taxa de
três mil quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 3.550.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958; 137. 0 da Independência e 70;0
da República.
JUSCELINO

Q

U

KUBITSCHEIC.

Mario M eneghetti.

DECRETO N.O 43.235 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1958
Autoriza Industrial Extrativa Araruama S. A. a pesquisar conchas calcárias no municípío de Cabo Frío,
Estado dó Rio de Janeiro.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o art. 87.
li." r. da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei D.O 1. 985, de 29 ce
janeiro de 1940 <Código de Minas).
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada Industrial
Extrativa Araruam.a S. A. a p,'Osquísar conchas calcárias, em terrenos
de propriedade da união na Lagoa
de Araruama, distrito e município
de Cabo r-io, Estado do Rio de Janerro, numa área de cinqüenta e -, .atro hectares e vinte ares (54,20hal,
delimitada por um triângulo rmsttlíneo e que assim se define: o primeiro
(1.°)
lado é a reta de mil metros
. (1.000m) contada da Ponta das Cabras, à ponta da Venda; o segundo
t2.0) lado é a unhe corr-espondente
à margem da Lagoa, de Araruama,
compreendida entre a ponta da venda e a Ponta do Anzol; o terceiro ULO)
Iado é a reta de oitocentos e cinqüenta metros (350m) contada da
Ponta do Anzol, à ponta das Cantas.
Art. 2.° A concessionária se compromete a respeitar, em qualquer época, sem díreito :a indenização, a determinação de órgãos do poder público, em referência à utauzaçàc de
parte da área atingida na respectiva
autorreaçâo, comprovado o maior interêsse público, a critério do DeparI

ATOS
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tamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma VIa autênti-

ca dêste Decreto, pagará a taxa de

quinhentos e cinqüenta cruzeiros ....
(Cr$ 550,(}()) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento Ja
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.° Revog arn-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de

1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO' N." 43.236 -

minutos noroeste (820 30' NW)· setecentos e oitenta e quatro metros .. "
(784m), onze graus sudeste (lloSE).
Art. 2,0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa doe quatrocentos e quarenta cruzeiros cors
440,00) e será transcrito no livro próprro da Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de. Janeiro, 22 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
Mario Meneghetti

DE

22

DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Antônir,
Pacifico Homem Junior a pesquisar
calcário tiolomitico, manganês e associadOs no município de ltabirito,

Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere ~ art. 87,
n.: 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 ,de janeiro de 1940 (Código de Minas), '18ereta:
Arb. 1.0 Fica autorizado o cídedâo
oreeüetro Antônio Pacífico Homem
Junior a pesquisar calcário dolomftáco, manganês e associados, em terrenos de propriedade de Antonio Gomes e outros no lugar denomínado
Prata, distrito de Bacâo, Muntcíp.o
de ttantnto. Estado de ~/Iinas G8rais. numa área de quarenta 'e quatro
hectares (44 h~), delimitada' por um
polígono irregular que tem um vertice a duzentos e quarenta e oito
metros (248m) no rumo maanétíco
setenta. e dois 'graus trinta ~inutos
sudoeste (72° 30 SW) da confluência
do Córrego água Brava, no Ribeirão
Mata Porcos e os lados, a partir dêsse vértice, OS seguintes comprimentos
e rumos magnéticos, quatrocentos e
oito metros (408m), setenta e um
graus sudeste ('11 0 SE); quatrocentos
e oíbenta e dots metros (482m), vinte
e cinco graus nordeste <25 0 NE): quatrocentos e noventa metros (48QmJ
trinta e quatro graus vinte e cinco
minutos noroeste (34° 25' NW)' quatroc-entos e setenta e um metro's ....
(471m) , oitenta e dois graus trinta

DECRETO N.o 43.237 - DE 22
FEVEREIRO DE 1958

DE

Retifica o art, 1,° do Decreto número
42.578, de 7 d,(. ~wvembru âe lD57.

O Presidente da Repúbuca usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.v I, da Oonstitu.cào e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.-&85, de 29
de janeiro de 194.0
(Código de NIL
nas), decreta:

Art. L° Fica rettífcndo o artigo
primeiro 0.°)
do
Dec-.. etu número
quarenta e dois mil quinhentos e se.
tenta e oito (42,5-78), de sete (7) de
novembro de mil nove-entes e ctn..
qüenta e sete (195.'7), que passa a ter
a seguinte redação: Flce autorizada
a Companhia Espírito Santo de Mí
neração -r- CESMI a pesuuísar llme~
nita e associados. em te-f-enos de sua
p-opnedade no lugar dencmmadc Ca.,
puba - Bairro das Laranjeiras distrito de Nova Almeida, municipín de
Serra. Estado do Esp írito Santo, numa area de vinte e quatro hectal",,~s e
quarenta e Um ares - ·(24.41 har , denmitada par um retân rulo qU"2 tem
um vértice no final da -po"gonal que
partindo do boeíro existente na estra..
da de rodagem .Iacareipa.Nova Almeida, sôbre o córrego Oapub-i. apresenta. os seguintes comprtmentca e ru,
mos magnéticos: cento ':; quarenta e
sete metros e quarenta
oito centt,
meros n47.48m), quarenta graus su
doeste (40.° SW); cento e sessenta e
nove metros e sessenta e oito centi..
metros (16968). quarenta f oito s-raue
noroeste (48.° NW); mil quatrocen,
tos e dez metros e noventa 3 cmco
Q
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centímetros (1. 410,95m) , quarenta e
dois graus sudoeste (42. 0 Swt : "em
metros (100m), quarenta e Dito g,rau8
noroeste (48." NW) ç os la;:1.08, díver.,
gentes do retângulo, a parti. dêsse
vértice, os seguintes comprimentos a
rumos magnéticos; mil e dezessete metros e quinze centímetros (1. O17,15rn)
quarenta e dois graus sudoeste (42 9
SW); duzentos e quarenta metros
i.240rn), quarenta e oito graus sudeste
'(48.° SE).
Art. 2.° A presente -etífícação de
decreto nao fica sujeita a pagamento
de taxa e será
transe.ata no livro
próprio da DiVISão de
Eomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agrrcultura.
AY't. :> o Revogam-se as disposições
em contrárn,
Rio de .Ianeiro, 22 de Ievereiro de
1958. 137.° da Independéncía e 'í'Ü." da
República.
JUSCELINO KU.B1TSCHEK

cento e setenta e um metros .. , ...
llil71 fi), setenta graus nordeste
(70.\' NE); duzentos e trinta metros
(230 mj , quarenta e cinCo graus sudeste (45. v SE); mil novecentos e vinte metros (1.920 fi), vinte e um
graus sudeste (21. 0 SE); seiscentos
metros (600 m) , cinqüenta e nove
ernus sudeste (59:> SE) ; três mil
c-ento e cinco metros (3.105 m ) , setenta e seis graus sudoeste (76 V S"i,1'il) ,
Art. 2.') O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto pagará a taxa de
quatro mil e novecentos e vinte cruzeiros cors 4.920.00) e será transcrito
no livro .próprio da Divisão de 1"0menta da Produção Mineral do Mínlstério da Agricultura.
'~\rt. 3.') Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958., 137.° da Independência e 70.v
da República.

Mário Iâeneçhetti

,)'USCELINO KUBITSCHEk

Mãrio Meneqhettt

DECRETO N." 43.238 - DE 22
FEVEREIRo DE 1958.

D2

Autoriza o cidadão brasileiro Nome
Calux a pesquisar cassiterita e associados no municipio .1e Paramirim: Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o arti-

go 87. n. I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 1.~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro N ame Calux a pesquisar
cassiterita e associados em terrenos
devolutoa no lugar denominado Estreito, distrito de .àgua Quente, município de Paramirtm, Estado da
Bahia, numa área de quatrocentos e
noventa e um
hectares sete ares e
cinqüenta centiares (491,0750 há), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a dois mil cento
e cinqüenta e cinco metros,
.
(2.155 m) , no rumo magnético de dev
zesseis graus noroeste (16. NW). da
confluência dos riachos Pasto Cavalo
e Prata e os lados a partir dêsse vér ..
ücc. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois míl seiscentos
e vinte e cinco metros (2.625 m j ,
doze graus nordeste (12.v NE); mü

DECHETQ

N.»

43.239 ~ DE 22 DE
1951:1.

FEVEREIRO DE

Autortza o cidadão brasileiro Bento
Gomes de Aguiar a pesquisar água
mineral, no municipio de G'uaçuí,
Estado do Espirito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Decreta:
Art. 1.') Ftce autorizado o cidadão
brasileiro Bento GOmes de Aguiar a
pesquisar 'água mineral em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda do Carvalho, distrito de Imbuí, município de Guaçuí,
Estado do Espírito Santo, numa área
de cinqüenta e oito ares e vinte centiáres <0,5820 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice na confluência dos córregos de Limo Ver õa e do Urú e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros' cento e
um metros (101 mj , vinte e seis graus
trinta e sete minutos sudoeste
(::l6.'1 37' SW); noventa e deis metros
(92 fi), setenta e .oíto grau.': sete mi-
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DUtos sudeste (78.Q 07' SE); sessenta
e um metros e cinqüenta centímetros
(61,60 mj , um grau trinta e cinco minutos noroeste (l Q 35' NW); sessenta €
cinco metros e cinqüenta centnnetros
(65,50 fi), quarenta e sets graus d0I3
minutos noroeste (46.9 C2'N W t •
Art. 2.Q O título da autorização de
pesquisas, que será uma v ia autêntica
dêste decreto pagará a taxa de
(Cr$ 300,00). e será transcrito no livro próprio da Divisão de tromentc
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
:"\rt. 3. Revogam-se as dtsposlções
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958, 137Q da Independência e 70Q
da República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Menegltetti

DECRETO N.? 43.240 - DE 22 DE
FEVEREInO DE 1958
Autoriza o cidadela brasileiro Paul
Jotuinn can smu Adolf Bremer a
íaorar minério de ferro no Território Federal da Am.apá.

O presidente da República, usando
na atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Ocnstituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
28 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1. ° Fica autorizado ocidadá'o
brasileiro Paul Johann Carl Emil
Adqlf Bremer a lavrar minério: de
ferro, em telT€nos devolutos no lugar
denominado Pórto Platon. Colônia do
Matapí.: Território Federal do Amapá, numa área de quatrocentos
e
quarenta e doís hectares e sessenta
e três ares <442,63 ha) , rtelímítada
por um polígono irregular que tem
um vértice a cem metros (100 in). no
rumo verdadeiro de trinta e cinco
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (35° 56' SW), d'o marco q-uilométrico número quatro tkm 4) da estrada de rodagem cento e oito...,..... BR
- quinze 008",:BR15) a Matapl e os
lados. a partir dêsse Vértice, os seguintes cumprimentes e rumos verdedeíroa; mil quinhentos e cinco metros 0.505 m) . três graus dezessete
minutos noroeste (30 17' NW) : doís
mil duzentos e
quarenta
metros
(2.240 m) , sessentg e sete graus Quarenta e
três
minutos
sudoeste
(67° .43' SW); oít ocentos e quinze

metros (815 m) , oito graus quarenta
e sete minutos sudeste ( ao 47' SE);
cem metros (100 m) , setenta e nove
graus quarenta e três minutos sudeste (79° 43" SE); mlie duzentos metros (1.200m), oito graus quarenta e
sete minutos sudeste (8~ 47'
SE);
seiscentos e
cmqúenta me t 1'0 S
(650 in) , setenta e nove graus qua-

renta
e
três
minutos
sudeste
(79° 43' SE); setecentos e quarenta
metros (74{) m) , oito graus quarenta
e sete minutos sudeste (8° 47' SE);
trezentos e oitenta metros <380 m) ,
setenta e cinco graus quarenta e três
mínutcsvnordeste (75° 43' NE): mil
setecentos e oitenta metros (1.780 tu)
nove graus treze minutos nordeste
(9" 13' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições CODStantes do parágrafo único do art. 28
, ,Código de Minas e dos artigos 32.
33, 34 e suas alíneas. além das seguintes e de outras constantes do
mesmo
Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2'1 O concessionário da autorização
fica obrigado a recolher
B.OS cofres públicos, na forma da lei
que
forem devidos a
os tributos
União. ao Estado e ao Município. em
cumprimento do disposto no art. 68
do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionàríu da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizaçâo de lavra será declarada caduca oU nula. na forma dos artigos
3 e 38 d-a Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de selo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de MInas.
Art. 5.° O concesstcnári., da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Míneral e gozará dcs favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autortzacâo de lavra terá
por W ulo
êste Decreto, que será
transcr-íto TIo livro próprio da Drvisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura. após o
pagamento da taxa de oito mil oitocentos e sessenta cruzeiros
8.850.00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeíro, 22 de fevereiro de
1958: 137.° da Independência e 70.°
ca República.

«i-s .,

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

M ária M eneçtietti-
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DECRETO Nv 43.241 - DE 22
DE FEVEREIRO DE 1958
Au.toriza O cidadão brasileiro Jacob
Algayer a pesquisar água minera.l
no municipio de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná.
.0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n. o I, da CoustitlPçâo e noS
têrmos do Decretn-léí n.» 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jacob Algayer a pesquíaar água mineral em terrenos de
sua propriedade, no imóvel Agua
Quente, distrito e município de 001'l1éli o ~rocópio, Estado do Paraná,
numa area de quatro hectares e quarenta e quatro ares. (4,44 ha.j , delimitada Por um polígono Irregular,
que tem um vértice a dez (1{}) me';1'oS, no rumo magnétdcg de vinte e
um graus e vinte e oito minutos
nordeste . (21° 28' NE), da confluênela do correg-, água Quente e o rio
Congonhas e OS lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos f'
rumos magnéticos: cem metros e
quarenta centímetros <100,40 -'TI.)
sessenta e um graus e cinqüenta e
seis minutos sudeste (61? 56' SE);
setenta e um me~ros e vinte e cinco
centímetros (71,25 m.Y, sessenta e
dois graus e vinte e três minutos sudeste (62° 23' SE); cento e vinte
metros (120 m.) , nove graus e vinte
e três minutos sudeste (9 V 23' SE);
trmta e um metr.is e cinquenta cent.ímetros (31,5{1 tu ), dezenove graus
e um minuto sudoeste (l9~ 01' SW);
trinta e três metros (33 m.j . dezessete graus e oito minutos sudoeste
(170 08' SW); oit-enta e seis metros
e clnquenta centímetros '(86,50 m.j .
oitenta graus e dez minutos sudoeste
(80° 10' SW); cento e nove metros
(109 m.) , oitenta E' um graus e trinta e sete minutos sudoeste (810 37"
SW);
quarenta metros (40 m.},
seis graus nordeste (6° NE);
setenta e três metr.is (73 mY. doz!"
graus e quarenta e nove minutos
nordeste (12° 49', NE); quarenta e
nove metros e vinte e cinco centímetros (49,25 m.) onze graus e
cínquenta e oito minutos nordeste
(11° 58' NE); s-essenta metros (60
m.) , quatorze gr.. aus e quarenta e
três minutos nordeste (14° 43' NE1:
vinte metros (20 m.) , sete graus e
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minutos nordeste (7° 18'
vinte metros (20 m.}, dois
graus e vinte e seis minutos llQrOesw
(2" 26' NW); tl~jnta e dois, metros
(32 m.) , vinte e três minutos norneste (23' NE).
Art, 2. o O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeires (Cr$ 300,00) e
será transcrito n., livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art . 3.° Revogam-se as disposiçõ.;s
em contrário,
Ri{) de Janeiro, em 22 de fevereiro
de 1958, 137? da Independência e
709 da República.

NE) ;

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DIDC'REl'O N." 43.242 ' - DE 22

DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Perdinando Matarazzo a. lavrar calcárzo,
dolornita e - associados no municipio
de Sorocaba, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o art.
87, n." I, da Constituição e nos têrmos
do. Decreta-lei n." 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ferdínanrío Matarazzo a lavrar calcário, dolomita e associados
em terrenos de propriedade da S, A.
de Cimento, Mineração e Cabotagem
Cimímar, no lugar denominado Sítio
B-2a Esperança, distrito de Salto ce
Pirapora, muníctpír, de Sorocaba, Estado de São Paulo. numa área de noventa. e um hectares e seis ares (91,OS
ha) delimitada por um polígono mtstüinto assim descrito: o primeiro (19 )
lado é o s-egmento -etntneo. com mil
e dezoito metros (1.018m), que parte
do vértice cul (S) do retângulo dehmitador da área de lavra descrita no
decreto número quinze mil quinhentos
e quatro 05.504), de vinte e sete (2'7)
de abril de mil novecentos e quarenta
e quatro (944) C8m o rumo verdadeiro trinta e nove graus quarenta e
auatro minutos sudeste (390 44' SE)
Ô segundo (2.~) lado é o segmento retilíneo, CDm quatrocentos e sessenta e
cinco metros (465m) que parte da
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extremidade do primeiro (1.0) 'com o
rumo verdadeiro cinqüenta e seis

graus dezesseis nnnutos nordeste (56
16' NE); o terceiro (39 ) lado é o segmento retilíneo que parte da extremidade do segundo (29 ) com o comprimento de cento e trinta e quatro metros (134m) e rumo ver-dadeiro vinte
e cinco graus quarenta e quatro rmnutos noroeste (25? 44' NW) enccnbrande a estrada Sano de Pírapora Sorocaba: o quarto (4.°) lado é o segmento retllmeo, com quinhentos e noventa e dois metros (592m) e rumo
verdadeiro quarenta e seis graus um
9

minutos nordeste (46Q 01' NE); partindo da extremidade sul (S) da área
do decreto de lavra' número quinze
mil quinhentos e quatro (15.504) de
vinte e sete (27) de abril de mil novecentos e quarenta e quatro ,1944);
o quinto (5;°) lado é o segmento retilíneo com seiscentos e um metros
(601m) e rumo verdadeiro trinta e
nove graus quarenta e quatro minutos sudoeste <39" 44'
SE); o sexto
(6,°) lado é o segmento retilíneo
com quinhentos e cinco metros r5{l5
m) , e rumo
verdadeiro cinqüenta
graus quinze minutos nordeste (500
15' NE); o sétimo (7,°) lado é o seg;
mento retilíneo com seiscentos e noventa metros (690m) e rumo verda,
delro trinta e nove graus quarenta e
quatro minutos sudeste (39° 44' SE);
o oitavo <8.") lado é segmento retilíneo com cento e cinqüenta e cinco
metros 055m) e rumo verdadeiro
quarenta e oito graus um minuto sudoeste (48° 01' SW); alcançando a
estrada Salto de Pírapora-Sorocaba..
O lado mlstflíneo da poligonal é o
trecho da estrada Salto de PíraporaSorocaba e compreendido entre as
extremidades nas
poligonais acima
descritas. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32.
33 e '34 e suas alíneas além das segumtes e de outras constantes do mesmo
Código, nâo expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2." O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao município em CUmprimen to do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da auobrigações que lhe incumbem, a autorizaçáo não cumprir qualquer das

torízacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na f-orma dos artigos
37e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedaoes vizinhas
estão sujeitas as servídôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 d-o Código de Minas.
Art. 5." O concessíonárío da autorização será ,fiscalizado pelo Departamento Nacional da Proríuçâo Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será trans,
críto no livro próprio da Drvtsâo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após O pagamento da taxa de mil oitocentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.840,00;.
Ar t. 7.~ Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Ri'Ü de Janeiro, 22 de fevereiro de
137Y da Independência e 7-0. 0
da República.
19~B,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO NQ 43.243 FEVEREIRO

DE

DE

22

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Irineú
reueceno a Laorar minério de ma-nganês e aecoaaao« no municipio de
Gucçui, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artcgc
87 li." 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Irineu Felisberto a lavrar minério de manganês e associados no lugar denominado São Felipe, distrito
de Imbui. munícípío de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 'numa área de
trezentos e noventa e sete hectares
(397 ha) , delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice na confluência do córrego Laje, no ribeirão
Sào Felipe e os lados. a partdr dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil trezentos e quarenta metros (1.340m), oitenta e dois
graus cinqüenta e nove minutos noroeste (82 59' NW); mil quinhentos e
noventa metros (1.590m), trinta e oito graus quarenta e cinco minutos suQ

ATOS DO PODER EXECUTIVO
doeste (38° 45' SW); mil e ottcoccntos
metros (1. 300m) quarenta e quatro
graus quinze mmutoa sudeste (44° 15'
SE); duzentos e noventa e cinco me~
tros (295m), dezessete graus quinze
minutos nordeste (17° 15' NE); setecentos e sessenta metros (760m) oitenta e sete graus quarenta e cinco mi.,
nutos nordeste (87°45'NE); oitenta e
dois metros (32m), quarenta e dois
graus quinze minutos noroeste (42°
15~ NW);· dois mil e vinte e dois metros .(2:022 metros), sete graus quarenta e cinco minutos nordeste (7°
45' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 23 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo CÓ,..
digo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do CÓdigo de Minas .
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorfzação de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4. o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5. o O conc-essionário da autorizaçã-o será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrtmtnados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto,
que será
transcrito no livro próprio da Dívisã-o de FOmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de sete mil no.
vecentos e quarenta .cruzeiros (Cr$
7.941),00) •
Art ". 7. 0 Revogam-se as disposições
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DECRETO N. ° 43.244 - DE 22
FEVEREIRO ..lE 1958

Dl<~

Autoriza o cidadão brasileiro Pearo
vce da Silva a pesquisar minério de
manganês e associados no município
de .. Diamantina, Estado de Mznas
Gerais.
O Presidente da República. usandc

da atribuição que lhe confere _o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâc
brasileiro Pedro Vaz da Silva 'a p:~s
quísar minério de manganês e l8S0cíados em terrenos de sua proprreda
ele no lugar denominado 'I'aboletrào.
distrito de Conselheiro Mata, município de Diamantina, Estado de Mw8..S
Gerais, numa área de cem hectares
000 haj , delimitada por um para.c
logramo que tem um vértice a iovecentos e cinquenta e cinco metros .'
(955 m) , no rumo magnético de v-ere
graus noroeste (200 NW) da confluêneis dQS córregos André e Ponte de
Pedra e os lados divergentes .íêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil metros
(2.000 m) , sete graus trinta minutos
sudoeste (7° 30' SW); quinhentos metros (500 m) , oitenta e dois graus ~'1't
renta minutos noroeste (82 0 40' NW).
Art. 2.° O titulo U<.i, autorlzacâo de
pesquisa, que será uma via autêncica
dêste Decreto. pagará a taxa de mil
cruzeiros <Cr$ 1.00000) e será transcrito no livro próprio da Dívtsâo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da .. àgrfcultura,
Art. 3.° Revoga-se as disposições Em
contrário.
Rio de Janeiro. 22 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.° ela
República,
JUSCEL~NO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 43.245 - DE 22
FEVEREIRO DE 1958

DE

em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
1958, 1370 da Independência e 700 da.
República.

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Costa, a pesquisar minério de terra,
manganês e associados no município de Caldas, Estado de Minas
Gerais.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

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

Mario Iâeneçhetti
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tigo 8'7, n.? -I, da Oonstttuição

~

nos

têrmos do Decreto-lei ri.v 1.98n, ~e
29 d-e janeiro de 194'Ü (Odígo de MI-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Paulo Costa a pesquisar
minério de ferro, manganês e associados em terrenos de propriedade de

José Custódio dos Santos no lugar
denominado Pouso Alegre. dístrtto ..e
município de Caldas, Estado de MI-

nas Gerais, numa área de dez hecta-

res sete ares e noventa e cinco centdarea (100795 ha) , delimitada por um
quatdriláÚro que tem um vertlce a
cento e quarenta metros 04Qm) , no
rumo magnético d-e vinte e dOIS graus
noroeste lo>(220 NW), da confluência
dos córregos da Greta e do Rancho e
os lados,
partir dêsse vértice, os seguintes compr1mentos. e .~·umos magnéticos; trezentos e cinqüenta e tres
metros' e cinqüenta centímetros
(353,5(}m), quarenta e. dois zraus..nordeste (42° NE); duzentos. e clI~quenta.
e seis metros e cinqüenta centímetros
(25·B,50m), quarenta graus sudeste
(4(}.0 SE); duzentos e ,setenta e emco metros (275m), quinze graus sudoeste (15° SW); trezentos e oitenta
e cinco metros (385m), sessenta graus
noroeste rso- NW).
~t. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêate Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3{){),OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de FOmento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 22 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.

a

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.? .43.246 - DE 22
FEVEREIRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasúeírc Lupici!l-0
AntOnio de Araújo a -pceqtuscr dzamantes e associcuios no Município
de ltumbiara, Estado de Goiás.

O Presidente da República, USando
da atribuição' que lhe. c_o::1fere o a~t.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de ~9
de janeiro de 194{) (Código de MInas), decreta:

Art . 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lupícino Antônio de Ara:u.io a pesquisar diamantes e aSSQClados em terrenos de propriedade de
Lo~gino Neves de Araujo. no lugar
denominado poço Pedro Heleodoro,
distrito e município de Itumolara,
Estado de GOiás, numa área de quarenta e cinco hectares vinte e cinco
ares e quarenta centlares (45,2540 ha) ,
delimitada por um: polígono irregular, que tem um vértice a cento e
sessenta metros (16(} m) , no rumo
verdadeiro, setenta e quatro _ graus
sudeste (74°SEJ do marco rãvisórto
das fazendas Bom Jardim e Vazante,
à margem do rio Paranaíba e os ~a'"
dos, a partir dêsse vértice, os segul!~
tes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta metros
(340 m) , quarenta e sete graus sudeste (47° SE); cento e sessenta e
cinco metros (165 mi. oitenta graus
sudeste (800 SE); cento e vinte e
cinco metros (125 mj , trinta e cinco
graus sudeste (35° SE); 'trezentos e
cinqüenta e sete metros (357 m) , setenta e seis graus sudeste (76° SE);
cento e setenta e sete metros
.
077 m) , vinte e cinco graus sudeste
(25° SE); cento e vinte metros
.
(120 m) • setenta graus sudoeste .
(70° 8W): noventa e dois metros
(92 m) , sul (8l; trezentos e setenta
e quatro metros (3í4 m) , sessenta e
seis graus trinta minutos sudoeste
(66° 30' SW); trezentos e setenta e
cinco metros (375 m) , cinqüenta e
oito graus noroeste (580 N\i'iT); trezentos e cinco metros (305 m) trinta e
doís graus trinta minutos noroeste
(32° 30' NW); cento e oitenta e cinco metr,?s <185 m) , quinze graus,
trinta mmutos noroeste (15° 30' NW);
duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255 mj , seis graus noroeste (6° NVl).
Art. 2°. O título da autorízaçâo de
pesquisa, que será r.ma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros
.
(Cr$ 460,OD) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
I

Art. 3°. Revogam-se as disposições
em ccntrárío .
Rio de Janeiro, 2·2 de fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DECRETO N.? 43.247 - DE 24
DE FEVEREIRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Costa a pesquisar arçiia e ussociados no Município de
Estado de Minas Gerais.

Caldas,

O Presidente da nepúbüca, usando
da atribuição que lhe confere I) artigo 87. n.? I, da iJ0 -r.tituícâo e nos
têrmos 60 Decreto-Ie' n.v "1.83'.) de
29 de vaneíro de 1940 (Código de
Mmasi , decreta:
Art. L"; Fica autorizado o cíaadâo
brasüetro Paulo Costa a pesquisar argila e associados, em i,el) enos de oroprtedade de José Custódio dos Santos,
no lugar denominado Pouso Alegre
distrito. e Município de Caldas Es~
tado de Minas Gerais, numa ár~a de
vmte e três hectares e sessenta e seis
are~ (23, 66 ha) , delimitada por u..'11
retângulo que tem um vértice situa-do
na margem esquerda do córrego
Pouso Alegre, junto à extremidade
noroeste (NW) da ponte de madeira ;:la rodovia de Poços de Caldas,
que da acesso à referida área, ponte
essa sobre o mesmo córrego pouso
l\legre e os lados, a partir dêsse vertíce, Os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos metros
(700 m) , cinqüenta e dois graus nord:ste (52° NE); trezentos e trinta e
OIto metros (333 m) , trinta e oito
graus noroeste (33° NW).
Art . 2.0 O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeíros (Cr$ 30G,O() e será
transcrito no livro próprio da- Divisão
de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.°, Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
A

JUSCELINO KunITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.° 43.248 - DE 24
REIRO DE '1958

DE FEVE-

Autoriza São João del Rei Indúsir.ia . d.e Minérios Ltâa. a pesquisar
mmeno de Ouro, calcária
areia
quurtzoea. OCTes e associados no
mumicuiio de São João Del Rei
Estado de Minas Gerais.
'

O Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o arb. 87,

n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.» 1. 985, de 29 de janeiro d·e 1940 (Código de Minas) decreta:
O . '
Art. 1.0 Fica autorizada São João
del Rei Indústria de Minérios Ltda.

a pesquisar minério de ouro calcário

ar-eia quartzos a, OCl'€S e associados e~
terrenos de propriedade do espólio de
Oristíano de SOuza no lugar denominado Pau Grande distrito e município de São JOM deI Rei, Estado de
Minas Gerais, numa área de dois hectares noventa e sete ares e setenta e
seis centíares (2.9776 ha) , delimitada
por li,m. polígono irregular. que tem
um vértice a duzentos noventa e seis
metros (296m), no rumo magnético
de quarenta e três craus
nordeste
(43.° NE) do apoio norte (N) do pontilhão sôbre o córrego Sêco da estrada
para Lavras e <?s lados a partir dêsse
vérttce os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e noventa e
dois metros (192m), quatorze graus
nordeste (14." NE); cento e vinte e
nove metros (129m), sessenta e sete
graus sudeste (67.° SE); cento e S€SR
senta metros 160m), oito graus trinta minutos sudoeste (8.° 30' SW);
oit-enta e OiV0 metros (88m) , quinze
graus sudeste (15.0 SE); cento noventa e nove metros. (199m) , cínqüenta e sete graus e trinta minutos noroes-

te (57.° 30' NW).

Art. 2.° O título da autortzaçào de
pesquisa. que será urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentas cruzeiros (Cr$ 300,Oü) e será
transcrito' no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produçã,o Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O 43.249 DE
FEVEREIRO DE 1958

24

DE

Aut01'iza o cidadão brasileiro Ncme
Ctüua: a pesquisar cassiterita e cssaciados no -nuaiícioio de Parcmirim, Estado da Bahia,

O Presidents da H.\-;~jública. usendo da atribuição que lhe confere o
art. 87, n o I, da Oons'arutçãc e nos
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têrmos do Decreto-lei

11.°

1. 985, ~e

DECRETO N. 43.250 O)

2fi de janeiro de -1940 (Código de MI-

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1958

nas), decreta:
Art. 1.° Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Name Calux a pesquisar
ca€6iterita c associados. em terrenos
devolutas. no lugar denominado Benta distrito df Agua Quente, munícípi~ de Paramirím, Estado da Bahia,
numa área de trezentos e oitenta. e

nove hectares seis ares e trinta cen-.
tíeres (389,0630 ha) . delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a dois nnl cento e cinqüenta
e cinco metros (2.155m)', no rumo
magnético de dezesseis graus noroeste (16 0 NW), oa confluência dos riachos Pasto Cavalo <:: Prata e c~.; lados,
a partir dêsse vértice, 83 seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e sessenta metros i.36üm),
setenta e quatro graus 'noroeste 740
NW); sessenta e quatro
metros
(64m), seis graus sudoeste (6" SW),
seiscentos e trinta metros ~630m),
oitenta e seis graus sudoeste (86 0
SW); vinte e três metros (23m), dezesseis graus noroeste (16" NW);
quatrocentos e cinqüenta e t-rês metros (453m), sessenta e sete graus
noroeste (67 0 NW); cento e noventa
metros (190m), oitenta e Seis graus
sudoeste l86° SW); cento e - quatro
metros (104m), oitenta graus ~OlOe6
te (80" NW); mil e setecentos metros
(1. 700m), dez graus nordeste (10°
NE); dois mil cento e quinze metros
(2, 115m), setenta' graus nordeste (70°
NE); dois mil seiscentos e vinte e
cinco metros (2.625 m) , doze graus
sudoeste (12" SW).
Art. 2,0 O título da autorização
de pesquísa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
três mil e novecentos cruzeiros .:....
(Crg 3,900,00) e será transcrito no
livro próprio da. Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mínistérío
da Agricultura.

Art. 3," Revogam-se 2.S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de tevereírc de
1958, 137." da Independência e 70.0 da
República.
JUSCEiLINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Autoriza o cidadão braeileírc Carlos
Luiz Nunes a pesquisar conchas cai:
cárias e areia quartzosa no Distrito

seaenü.

o Presidente da Repúbítca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.c I, da Constítuíçâo e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.98:), de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
'.__ "L'';-tilci
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
'brasileiro Carlos Luiz Nunes a pesquisar conchas calcárias e areia
quartzosa, numa área de quo.trccentcs
e setenta hectares (47{J ha) abran;
gerido a parte submersa das Lagoas
de . Camarim e .Iacarepaguá no D~..s_
trito Federal t;: delimitada por um polígono mistdlíneo que tem um vértice
na fós do canal do rio das Pedras:
seguíndo.se.Ihe o lado curvíhnen COl'_
respondendo à margem da lagoa 11d,
direção inicial noroeste (NWl e confrontando os trechos denominados
Oanto do Povera, Canto do Ipuca,
Pôrto de Itapeba, Pôrtc dos Frade"
Ponta Grande, Pôrto das Pedrinhas,
Saquinho, Barra do Rio Marinho La;
goínha Nova ponta' da oamboa, canto
do 'Euzébío, Ponta vassouras e outros.
até encontrar o prolongamento do
eixo do canal do rio das Pedras. Começa aí o lado retilíneo constdtuído
pelo aludido prolongamento, até à
margem oposta, volvendo, assim ao
vértice de partida.
Art. 2.° O concessionário s-e compromete a respeitar em qualquer
época sem direito a indenização, a
determinação de órgãos -to poder público federal ou municipa-l, em refe.,
rência à utilização da área atingida
na respectiva autorização, comprovado o maior interêsse público, a critério do Departamento Nacional da.
Produção Mineral.
Art. 3.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma 'via autên.,
trca dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil e setecentos cruzeiros (Cr$
4.700,00) e será transcrito no' Iívro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
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Axt. 4.0 Revogamse as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de. fevereiro de
1958, 137,° da Independência e 70.° da

República,

JUSCELINO KU13IT~CHEK

MaTio Meneçaetti,

DECRETO N.o 43.251 - DE 24
DE FEVEREIRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Theotônu: Baptista de Freitas a lavra? calcário no mumicipic de MlJ..tozin!ws,
Estado de Minas Gerais.
o Presidente da Repúbuca : usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, TI.O I, da Oonstituíçáo e nos
têrmos do Decrete-lei n." ::'.985, de 29
de janeiro de 1940 t Códtgo de Mínas) ,
decreta:

Art. 1.0 Fica au.orlzado o cidadão
orastle-iro 'I'heotómo Baptista de Frei.
tas a Iavrar calcário Em terrenos dt:::
sua propriedade no lugar denominado
Beira da Serra, distrito de Mocambeíro, município de Matozmncs, E,<;tado
de Minas Gerais, numa á-ea de vinte
hectares, oitenta e um ates. e vinte
centíares (20,8120 t13) celi-mt.sda por
um hexág-ono irregular, que tem um
vértice a quinhentos e cinqüenta metros (550 m) no eumo veruadeiro de
cinqüenta e nove graus nordeste (59°
NE) do canto norte (N) do cemítérto
do povoado e os lados a partir dêsse

vértice, os seguintes romonmcntos e
rumos verdadeiros: wezentos e seis
metros (306 m) , nove g-aus nordeste
(9 0 NE); sessenta mete..'r:s (60 m) oítenta e um graus noroesve (aIO NW);
duzentos e n-oventa metros (290 m) ,
nove graus nordeste (9 G NE); trezentos e oitenta metros (:330 m i oitenta
e um graus sudeste (31° SE); quinhentos noventa e seis metros (59Gm),
nove graus sudoeste (9° SW); trezentos e vinte metros (320 in), oitenta e
um graus noroeste (310 NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes de parágrafo úníco do art. 28 do Oódígo de Minas e
dos artigos 32, 33, 'H e suas alíneas,
além da-s seguintes e de outras Cúnstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nesse Decreto.
Art. 2.° O concessaoná-Io da autorização fica obrigado a recolher aos co-
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fres públicos, na forma da lei,

OS

trt-

butos que forem devicos à União, ao
Estado e ao arunícíptc, em cumprimento do disposto [la act , 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se I) con-..essionárro da autorização não 0'.r mprrr qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzacâo CI~ lavra ee-a declarada caducn "ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. ,4." AS propriedades vizinhas eStão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e 40 d . ) Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário úa autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrtmtnados no
art.. 71 do mesmo Oóaígo .
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, q113 será transcrito no livro próprio da Divrsâo de
Fom-ento da Poduçâo Mineral do Ministério da Agrtcultura, após o paga-

mento da taxa de seiscentos cruzeiros «irs 6{)U,OO).
Art.. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de" fevereiro de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUEI:rSCHEK

Mário Meneghet.ti.

DECRETO N. ° 43.252 - DE 24
FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o cUlaaão

DZ

tmuiiteíro José

Morceíino de Cliueirc a lavrar cauUm e associados no município de
Parelhas, Estado do Rio Grande do
Norte.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da co:hstituição--e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. L? Fica autorizado o cidadão brasileiro José Marceüno de Oliveira a lavrar cauhm e associados no
lugar denominado Alto do Gís, Distrito de Equador, município de Parelhas, Estado do Rio Grande do Nor_
te, numa área de cento e quarenta
e quatro hectares (144 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vér~
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tíce a trezentos e vinte metros (320m)
no rumo verdadeiro vinte e três graus
noroeste (230 NW) do marco quilométrico número vinte e seis ~Km 2$)
da estrada de
rodagem
ParelhasBquador e os lados, divergentes dês.
.se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: novecentos me1XOS (900m), setenta e quatro graus
nordeste (740 NE); mil e seiscentos
metros· (1.6'Üü-m), dezesseis graus suaestc (160 ·SE). Esta autorização é
outorgada
mediante as
conrüçôes
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e ~os
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, alem
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. . 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributes que forem devidos à União,
8.() Estado e ao Município, em cumprimento do disposto n ... az't , 68 do
Código de MInas.
Art. 3. o Se o concessionário da
autorização não />')1)"lY)ri-r oualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au.
torizaçào de lavra sera dec.ararta caduca ou nuâa, na forma dos artigos
37 e 38 do Códígo: de Minas.
ATt. 4.0 As propri-edades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. \). o O concessionário da autorízacão será fiscaliz-ado pelo Departamento Nacional da Produção Minera] e gozará dos favores discrimina.
dos no art . 71 do mesmo Oódígo .
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título éste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Foill'2nto da Produção Mineral
. do Mímstér!o da Agr-icultura, após o
pagamento da taxa de dois mil oitocentos e oítenaa cruzeiros (0'$ ....
2.880,OO) .

A!'t. 7. o Revogam -ae
ções em contrário.

as

díspost-

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro d-e
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DEORETO N.O

43.253 -

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1958

Dá nova redação ao Art. 172 do Regulamento de continências, Honras e
Sinais de Respeito das Fôrças Arnuuiae, aprovado pelo Decreto número 8.736, de lQ de fevereiro de

W42

o Presidente da Repúiolíca usando
da atribuição qUe lhe confere o art. '87,
inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 O Ar,t. ;12 de Regulamento de contin~D.o::hs. Honras e Sinais
de Respeito das Fôrç'3..S Armadas,
aprovado pelo Decreto n.o 8.736, de
10 de fevereiro de 1942, fi!) trecho
que fixa "17 tires", passa ter a seguinte redação:
"17 tiros - Marechal, Almirante
e Marecnaj do Ar; Almirante de
Esquadra, General de Exército e
Tenente Brigadeiro; onere do Estado-Maior das Fôrças Armadas;
Chefes dos Estados-Maiores do
Exército, da Armada e da Aeronáutica; Ministros de Estado (exceto os militares); supremo Tribunal Militar, quando incorporado,
e Ministros Plenipotenciários";
Art

2.0

O oresente Decreto entrará

em vig-or na .data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958, 135.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHl':K

Henrique Lott

DECRETO N.?

43.254 -

FEVERE1R'o DE

Altera

DE

2-1: DE

1958

o Regulamento de Uniformes
do t-essoiü do Exérd"to

o presidente da República usando
das atribuições QUe lhe confere,) ar
tigo R7. Inciso l, da oonstuutcão, de-ereta:
Art 1.0 E' acrescido 0.0 art. 21 do
Regulamento aorovado p:~l.o Decreto
o
TI. 30.163, de 13 ·d e novembro de 19'51,
o seguinte:
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"e) das QualzjiCaçoe, llf1litares
Gerais para Scrçenios:
1) Cavaleiro - Duas lanças cruzadas com bandeirolas e um laço de fita
no cruzamento (Fig. 13Q~A);
2) Guerra Química uma célula,
tendo superpostas duas retortas cruza-

das (Ei'ig. 13{)-B);
3) Artilheíro dó Costa -- um perfil
de fortificação sôbre ondas, com uma
bomba em chamas na pai-te superior
(Fig. I30-C);
4) Sapador de Engenharia - um
castelo Crc'ig. 130~D);
5) Artiíheírc de Campanha uma
bomba em chamas (Fig. i30-E>;
6) Infante - dois fuzis cruzados com
uma granada de mão no cruzamento
CI<~ig.

l30~F);

7) Sasule - uma cruz de braços
iguais (Fig. 130-0);
8) Interuiente - uma rôína de acanto (Fig. l30-H);
9) Comunicações - um circulo írradíando quatro setas em ãngulo reto
(Fig. 130.1);
10) -Material Bélico -

Armamento -

três bombas em chamas se tocando,
postas em triângulo (Fig. 130-J);
11) Material Bélico Motoniecan'tzaç{W
- uma roda de automóvel. encimada
por um elmo e guarnecida Iuternlmente
JYJr duas pontas de lança (F'ig, 130-L);
12) Remonui dois sabres cruzados, pontas para Cima, tendo') uma cabeça de Cavalo no cruzamento (Píg .
130-M) ;
13) Veterinária - uma cruz de bra.,
ÇOf.. Iguais (F'ig. 130-N);
14) Artilheiro Antiaéreo
uma
bomba em chamas armada de duas
asas abertas para os lados U-'ig. 130-~~_

15) Transportes - uma roda de oito
raios, atravessada horizontalmente por
uma seta de duas pontas i,J:t'ig. 130-P) ;
16) Meios Auxiliares de Instrução ~
um p-erfil de livro aberto, sob o perfil
de uma lanterna de projeção (Pig ,
130_Q) ;
17) Burocrata - duas penas cruzadas pelas pontas (Pig , l3(}-R);
18) Músico -

uma lira (li'ig. 130-8);
uma cor-

19) Ocrneteíro e Clarim neta (Fig. 130-8);
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'2{) Suqxímentcs e Manutenção de
Engenharia - um castelo sobreposto la.

uma engrenagem de duas rodas dentadas (Fig. 13{)-T);
21) Fabricação e Recuperação - um
perfil de fábrica inscrit-o em uma roda
dentada (Fig. 13(}-U);
22) Tecnolaçieta _ uma 1'000 dentada, tendo no centro um "T", envolvendo um sabre (Fig . 1Sü,V) .
Art. 2.° E' dada a segtrínte redação
à letra "d" do art. 21" do Regulamento
apr-ovado pelo Decreto n.v 30.163, de
13 de novembro de 195:;

ae

"dj De Comaauianie
pelotão
ou Seção - uma quaderna circunscrevendo o distintivo da Q. M" . G.
(Fig. 13Q).

Art. 3.° E' dada a seguinte redação
ao ar-t. 22 e sua letra 'a" do Regulamenta aprovado pelo D8cret-J número 30.163. de 13 de novembro de
1951:

Art. 22. Os distintivos ce especialização se destinam à ídentlrícação :
dos oficiais que pertençam a quadros especiais;
da-s praças que pertençam a qua;
dros especiais;
das praças que exerçam funções
especiais, tradicionalmente assinalada-s;
- dos oficiais, subtenentes e sargentos que possuam cursos ce especialização, com duração mínima de
seis meses.
a)
1)

QuatLros Especiais

Quadro de Oficiais de Adminis-

tração - duas penas cruzadas pelas
pontas, tendo superposto um sabre
(Fig 131 e 132);
2) Quadro de O iícíais

xeieciaue tas

- uma letra "E" inscrita em uma
roda dentada para dentro. tudo pôsto
num sabre (Fig 133 e 134);
3)
Identificadores uma palma
de mão esquerda, dentro de um louma corôa
sango, circundado por
circular estrelada e posta sôbre um
sabre. TUdo sôbre um eixo menor
de um outro losang'Ü que tem as extr-emidades do eixo maior ligadas por
dois ramos de Iourc à cruzeta do
sabre (F\g. 135);
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4) Topógrafo uma seta apontando para cima, eõbre esfera arrrúlar ladeada por dois ramos de louro.
Tudo sôbre dois outros ramos de

louro abertos (Fig. 136).
5) Seroico de Saúde cruz de
braços iguais dentr., de uma elipse
formada por dois segmentos terminados em vclutaa voltadas para o interior (Fig. 137);
6) Radiotelegrajista um círculo
irradiando quatro setas em ângulo
reto. O círculo é atravessado por
uma centelha oblíqua, descendente

(Fig. 137-A).

iguais (Fig. 149-G);
8) Intendente - uma fôlha
de
acanto (Fig. 149-H);
9) comunicações um círculo irradiando quatro setas em ângulo reto
(Fig. 149-T);

Art. 4.° E' dada a seguinte redação
à letra "c", TI.o 1 do art. 25 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n." 3:D .136, de 13 de novembro de 1951:

10)

Material Bélico Armamento -

três bombas em chamas se tocando
postas em triângulo (Eíg . 149-J);
11)

Material Bélico lVlotomecaniza-

cão -

uma roda de automóvel, enclinada p-or um elmo' e guarnecida la-.
teralmente por duas. pontas de lança

"c) Os do art. 22:
1 -

4) Sapsutor de Engenharia""':" um
castelo (Fig. 149-D);
5) Artilheiro de campanha - uma
bomba em chamas (Pig . 149-E);
6) Infante doís fuzis cruzados
COm uma granada de mão no cruzamento (Plg . 149-:-F);
7) Saúde - uma cruz de braços

Quadros Especiais

(Fig. )49-L);

- as de núm-eros 1 e 2, em simetria, nas golas das túnicas e dos
blusões;

12) Remonta - dois sabres cruzados, pontas para cima, tendo uma
cabeca de caval-o no
cruzamento
(Fig~ 149-M);
13) veterinário - uma cruz de ora-

- os de números 3 e 4, acima do
bôlso superior direito das túnicas e
dos blusões;

cos iguais (Fig. 149-N);

os de números 5 e 6 no ínteríor
do ângulo das di visas (Fíg , 155);

14) Artilheiro Antiaéreo bomba em chamas, armada de

-

Art. 5.° E' dada a seguinte redaçãD ao n,v 3 da letra "B" do art. 25
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.e 30.163, de 13 de novembro
de 1951:
3 - Os das letras "d" e "e", no
interior do ângulo das divisas (Figura 154).
. Art. 6o É acrescido ao arbtgo 6Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
TI.o 34.999, de 2 de fevereiro de 1954,
o seguinte:

asas abertas para os lados

Militares

1) Cavaleiro - duas Iancas cruzadas cem bandeir-olas e um laço de fita
no cruzamento (Fig. 149-A);
2) Guerra Química uma célula
tendo sobrepostas duas retortas cruzadas (Fig. 149-B);
3) Artilheiro âe Costa - um per-

fil de fortificação sôbre ondas com
uma bomba em chamas na parte superior (Fig. 149-0);

(Fíg .

149-0) ;

15) Transportes - uma roda
de
oito raios, atravessada
horizontalmente por uma seta de duas pontas
(Fig. 149-P);

18) Meios auxiliares de-Instrução um perfil de livro aberto sob o perfil
de uma lanterna de projeção (Fig.
149-Q) ;

17) BUrocrata - duas penas cruzadas pelas pontas (Fig. 149-R);
18) Músico -

f) Das Qualificações
Gerais Para Sargentos:

uma
duas

uma lira (F'ig. 149-8);

19) corneteiro e clarim neta (J<~ig. 149-8);.

uma cor-

20) suprimento e Manutenção de
Engenharia - um castelo sobreposto
a uma engrenagem de duas rodas dentadas (Fig. 149-T);

21) Fabricação e Recuperação _ um
perfil de fábrica ínscríto numa roda.
dentada (Fig. 149-U);
22) Tecnologista - uma roda den-

tada tendo no centro um "T", envolvendo um sabre (Fíg . 149- V) .
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Art. 7.0

~'dada

a seguinte redação

à letra "e" do artigo 6() do

Regula~

menta aprovado pelo Decreto número
34.999, de 2 de fevereiro de 1954. \
"€) De comandante de Pelotão ou
Seção, Uma quaderna circunscrevendo
o distintivo da QLV1G (Fig. 149).
Art. 8.0 :É dada a seguinte redacâo
ao artigo 61 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 34.999, de 2 de
.fevereiro de 1954:
"Art. 61 - os distintivos de espe~
cialízaçâc são assim descritos: a)
Quadros Especiais:
Quadro de Oficiais de Administração - duas penas cruzadas pelas
pontas tendo põsto um saore (jelg ,
1)

150 e 151);
2)

Quadro de Oficiais Especialistas

- uma letra "E" inscrita numa roda
dentada para dentro, tudo ')ôsto num
sabre (Fig. 152 e 153);
3) Identificadores - uma palma de
mão esquerda dentro de um losango
circundado por uma coroa circular estrelada e posta sôbre um sabre; tudo
sôbre o eixo menor de um losango que
tem as extremidades do eixo maior
ligadas por dois ramos de louro 'à cruzeta do sabre (F'íg . 154);
4) Topógrafo - uma seta apontando para cima, sôbre esfera armilar
ladeada por dois ramos de louro abertos (Fig. 155);
5) serviço. de Saúde Cruz de
braços iguais dentro de Uma elipse
formada por dois segmentos terminados em volutas voltadas para o interior (Fig. 156);
6) Radiotelegrafistas - um círculo
irradiando quatro setas em ângulo
reto. O círculo é atravessado por uma
centelha oblíqua, descendente (Fig .
156-Al.
Art. 9.0 11: dada a seguinte redação
ao n.? 3 da. letra "b", do art. 63' do
Regulamento aprovado pelo Decreto
TI.O 34.999, de 2 de fevereiro de 1954:
3 - Os das letras "e" e "f" bordados a fio de sêda amarelo-ouro nos
3.° e 4.° uniformes e com linha cinzaescura nos demais.

Excetuam-se desta regra, em todos
os uniformes, o distintivo de saúde
(Fig. 149-G), que é bordado a linha
vermelha e o de veterinário (Fig. 149N), que é boi-dado em linha azul-celeste, côres internacionais dêssee serviços.
Art. 10. E' dada a seguinte redação
HO n.c 1 da letra "c" do art. 63 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 34.999, de 2 de fevereiro de 1954:
1 -

os da letra a:

- os de números 1 e 2, nos 1.0 e 2.°
uniformes, como para os generais; nos
3.0 e 4.0 uniformes, em metal dourado
assentando sôbre elipse esmaltada de
20x23 milímetros, cinza-escura e tendo
um debrum
ondulado do
mesmo
metal; nDS 5.° e 6.° uniformes e blu,·
sões verde oliva. bordados a linha
cinza-escura.
- os de números 3 e 4, em metal
prateado ou cromado, para 'as praças;
- de números 5 a 6. bordados com
fio de sêda amarelo-ouro nos 'l.'? e 4.°
uniformes e com linha cinza-escura
nos demais.
Art. 11 :É dada a seguinte redação
ao Capítulo VilI do
Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 34.999, de 2
de fevereiro de 1954:
CIlI?ÍTULQ rol

Descrição das peças dos uniformes
e insígnias do Batalhão de Guardas.
Art. 82. Os uniformes especiais do
Batalhão de Guardas são assim descritos:
a) de Inverno
.
Art. 12 - üste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"-evogadas as disposições em contrário.
Río de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lctt-
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DECRETO N.

Q

43.255 -

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1958

Validade da Carteira de Identidade,
expedida pelo Serviço de Identificação do Exército. como prova de
quitação com o Serviço TI'1ilitar.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, Inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 1." A Carteira de Identidade

instituída pelo Decreto n.« 3.985. de
31 de dezembro de 1919. e expedida
pelo Serviço de Identlficaçâo d0 Exército. poderá constituir. também, prova
de quitaçâo com o Serviço Militar,

desde oue. nela se ache defímoa cte
modo claro e preciso, a situação do
portador faCe à Lei do Serviço
Militar.
Art. 2. nstc Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposlcôee em contrário,
(>

R!o de Janeiro, 24 de fevere1f o de
1958; 137.° da Independência ,e 7/).°
da República.

DECRETO N." 43.257 - DE 24
FEVEREIRO DE 1958

DE

Introduz modificações no Plano de
Uniformes para os Coléçioe Militares, aprovado pelo Decreto n/'
1. 539, de 30 de março de 1937.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.v E' dada a seguinte redação
à letra c do item A da 1.11. Parte do
Plano de Uniformes para os Colégios
Militares,

aprovado pelo Decreto
de 30 de março de 1937:
"C) Boné de gabardine vermelha, fita de cõr azul turqueza, pala
e jugular pretas, de celulóide e emblema gual ao da barretina.
Art. 2." E' acrescido à 2,a Parte do
mesmo Plano de Uniformes para os
Colégios Militares, o seguinte:
n." 1.539,

JUSCELINO KUBITSCHEk

"I: -

Henrique .Lot~

DECRETO N.o 43.256 - DE 24
FE;VEREIRO DE 1953·

DE

Méritos decorrentes do Decreto
n. o 41.282, de 9 de abril de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1. ° Os méritos decorrentes do
Decreto n.c 41.282, de 9 de abril de
1957, que considerou de serviço nacional relevante a missão atribuída ao
1. o Grupamento de Engenharia de
Construção,
devem ser contados a
partir de 15 de julho de 1955, data
em que foi instalado o Comando do
referido Grupamento.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em, contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137. 0 da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique t.ott .

Distintioos

a) Para colégio, curso e ano: de
forma retangular com o laào supe.,
nor quebrado em ângulo obtuso, vértice para fora, com 55 milímetros de
largura e altura variável; campo do
tecido e da côr das túnicas.
Para Curso Científico - em chefe
a abreviatura do estabelecimento; soe
esta uma estrêla de vinte milímetros
de diâmetro e abaixo desta. em sentido horizontal, faixas de cinco milímetros de largura e 48 milímetros.
de comprimento, em número correspondente ao ano.
Para o Curso Ginasial - Idêntico
ao anterior, sem a estrêla.
A abreviatura, a estrêla e as faixas
serão em OUro nos fardamentos cinza - garance e branco, e vermelho
no fardamento cáqui.
b) Para a Arma elipse de ....
55 milímetros por 40 milímetros.
campo do tecido e da côr das túnicas,
orlada com frizo vermelho de dois
milímetros em tôda a volta; no centro o distintivo da arma em ouro
(vermelho no fardamento cáqui).

o
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usados no terço superior da manga
esquerda das túnicas, o da Arma acima do distintivo do estabelecimento,

Art. 4.0) :í;:ste decreto entrará em
vigor na data ge sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3.0) E' substituída, na Tabela
de Fardamento anexa ao Plano de
Uniformes para os Colégios Militares,
referido no art. I.v do presente decreto, a camisa de brim cáqui por
camisa de triccline cáqui.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137.0) da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Latt

.I

c=-- --=rI
I.h__-=-~
DECRETO

°

N.
43.258 DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa,
junção da Tabela lJnica de Extranurnerárío-meneolieta - Parte Süuiementar - do Ministério da Fazenda, para o Ministério do Traba~
lho, Indústria e Comércio, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituíção Decreta:

Art. 1. o Fica transferida com o respectivo .ooupante, Olavo Affonso Antônio Rodrigues, a função doe referência
ánica de Assessor 'I'écmco, referência

29, da Parte suplementar da Tabela
única de Extranu1U'el'ário- mensalista

do Ministério da Fazenda, para igual
parte e Tabela do Ministério do 'I'rabalho, Indústria e Comércio, nas mesmas condições de função de reíerencta única.
Art.. 2. ° Este Decreto entrara. em
vigor na data' de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as díspostçoes em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1958, 1370 da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEX..

José Maria Alkmim
parsijal Barroso
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DECRETO N,o 43.259 -

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Jl!IuntcipiO de .assts, eetoao de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n.c l, da, constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180, do
Código Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica· o Serviço do Patrimônio da União autonaado a aceitar
a doação que o Município de Assis,
no Estado de São Paulo, quer fazer
à União Federal, de um terreno com
a
área de
800,00 m2
(oitocentos
metros quadrados), situado na Rua
Brasil, naquela cidade, tudo de acôrdo
cem as plantas e demais elementos
técnicos constantes do pT(lCeSSO protocolado no Ministério ela Fazenda
sob o n.v 119.383, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o terreno à
construção de um prédio para a
Agência Postal Telegráfica local,
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1958; 137,° da Independência e 70.~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

José Maria

suonsm,

Lucia Meira.

DECRETO 43.260 -

DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipw
de Paímittü, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere" o artigo 87, n.v I, da Constituição, e de
acordo com os arts. 1.165 e 1 .180 do
Código Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de palmítal,
no Estado doe São Paulo, quer fazer
à União Pederal, de um terreno com
a área de 450 mâ (quatrocentos - cin-

qüenta metros quadrados) I situado na
Rua 7 de Setembro, esquina da RU:i
CUsSy de Almeida, naquela cidade,
tudo de acôrdo com as plantas e demais elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o n.v 270.584, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o terreno à
construção de um prédio para a Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
Lucio Meira

DECRETO N.Q 43.261 -

DE 24 DE

FEVEREIRO DE 1958

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, os créditos especiais
de
1.000.000,00, Cr$ 2.000.000,00
e Cr$ 3.000.000,0';), para c fim que
menciona.

c-s

o

Presidente da República usando

da autorização contida nos artigos Lo;>
e 2.° da Lei n.v 3.047, de 21 de dezem-

bro de 1956, e tendo ouvido. o Ministério da Fazenda e o 'I'ríbunal de
Contas, em cumprimento ao determinado no artigo 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
:.\.rt. 1.<;> Ficam abertos, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
os créditos especiais de Cr$
,.
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinado à construção da Estação de Estrada de Ferro Leopoldina, na cidade de Castelo, no Estado
do Espmto Santo, em terreno a ser
doado pela Prefeitura Municipal; Crê
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para a construção da Estação
de Lins, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no Estado de São Paulo,
e o de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões
de cruzeiros) para a reconstrução da
estação de passageiros. e construção
da estação de cargas e mais Instalacões, em terreno doado à Estrada de
Ferro Leopcldma, na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2.0) ltste decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; ,137.° da Independência e 70.°
República.
JUSCELINO KUBIrscHEk

Lúcio Meira
JOSé Maria Alkmim

DECRETO Nv 43.262 -

DE 24 DE

FEVEREIRO DE 1958

Abre) ao Ministério da Fazenda) o
crédito eepecuü de crs 800.000,00,
para o fim que especifica.

O Presidente da. República, usando
da autorização contida no art. 1.0 da
Lei n." 3.320, de 25 de 'novembro de
1957, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.° E' aberto, pelo Minístérfo
da Fazenda, o crédito especial de Cl'$
8Gü.{)()O,OQ' (oitocentos mil cruzeiros)
como auxílio à realização do IX Congresso Brasileiro de Gastrenterologta,
no Rio de Janeiro, em outubro de
1937.

Art. 2.° 'aste decreto entrará em
vigor na data de sua puolícaçâo.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de teveretro
1958; 137.° da Independência e
70. 0 da República.
de

JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria Aücmim ,

DECRETO N.? 43.263 FEVEREIRO DE

DE 24 DE

1958

Autoriza estrangeira a adquirir, em
regularização de aforamento, fração
ideal do dominio útil do terreno de
marinha que menciona.. no Distrito
Federal.

tlgo 87, n.? I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto llQ art . 205· do
Decreto-lei n.? 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Antonieta Sa1vany de Souza, de nacionalidade espanhola, autorizada a adquirir em
regularização de aforamento, a fracão ideal de 0,00311 (oitocentos e onze centésimos milésimos) do domínio
útil do terreno de marinha situado
na Av. Atlântica n.s 2.440, no Distrito Federal. conforme processo protooolado no Ministério da Fazenda
sob o n." 297.358, de 1957.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmioi

DECRETO N.O 43.264 -

DE 24 DE

FEVEREIRO DE 1958

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
tramsieréncià de aforamento, a traoéc ideal do dominio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito reaerai.
O Presidente da R-epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 2'Ü5 do
Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta:

Artigo único. Fica Aníbal Perez
Martinez. de nacionalidade espanhola, autorizado a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal
de 1/108 (um cento e oito avos) do
domínio útil do terreno de marinha
situado na Rua de Santana, Junto e
antes do n." 180-182 e a quarenta e
quatro metros do prédio n.? 15J, no
Distrito p'eder al, conforme processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n." 239.430, de 1957.
Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

José Maria Altcmini
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DECRETO N. o 43.265 FEVEREIRO DE 1958

DE

24

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em

.transferência iie atorcmento, a Ira-

cão ideal do domínio útil do teTreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.

o Presidente da Repúbltca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s 'I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto -ll{) art. 205 do
Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de setcmbro de 1946, decreta:

Artigo único. Ficam Bverard Curnmíngs Bíerer e Bárbara Becker Bíerer,
ambos de nacionalidade norte-americana, autorizados a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração ideal de 1122 (Um vinte e dois
avos) do terreno de marinha situado
na Av. Atlântica 0.° 434, no Distrito
Federal, conforme Pl'OCesSO protocolado no Ministério da Fazenda sob o
n.? 245.351, de 1957.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
11058; 137.° da Independência e 70.°
da República.

cesso protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.v 210.353, de 1957,
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à oonetruçâo do edifício-sede da Petrobrás•
e reverterá ao patrímônío da União
Federal, sem que à enfiteuta caiba
direito a qualquer indenização, se não
for utilizado dentro do prazo de cinco
(5) anos, se lhe for dada, no todo
ou em parte, aplicação diversa da
que lhe é destinada, ou, ainda, se

houver inadimplemento de cláusula
do têrmo contratual, que deverá ser
lavrado no Serviço do Patrimônio da
União,

Art. 3.° f:st.e decreto entra em vigor na data de- sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de
1953; 137.° da Independência e 70.c>
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim

DECRETO N.? 43,267 FEVEREIRO DE

DE

24 DE

1958

JUSCELINO KU:BITSCHEK

Abre ao Tritnmal de Contas o crédito
especial de Cr$ 5.0DO.COO,OO, para o
fim que especifica.

José Maria Atkmini

DECRETO N.o 43.266 FEVEREIHO DE

DE

24

DE

1958

o

presíoente 'da República, usando

da autorização contida no art. 16
cu Lei n.c 3.334, de 10 de dezembro
de 1957, e tendo se pronunciado o Tri-

Autoriza a cessão, sob o reutme de
aforamento. do terreno que menczcnc. situiuia no Distrito Federal.

bunal de Contas nos têrmos do '1.1'tdgo 93 do Regulamento Geral da
Contabilidade Pública, decreta:

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o arügo 87, n.v I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 125
e 123 do Decreto-lei n.? 9,760. de 5 de
setembro de 194:6, decreta:

Art. 1.0 El' aberto, ao Tribunal de
Contas, o crédito especial de 01'$
5.000,O{lO,OO (cinco milhões de cruzeiros), , para ocorrer às desp-esas com
a aplicação da Lei n.v 3.334, de 10
de dezembro de 1957, que dispõe sôbre
o quadro dos servidores auxiliares
daquela Côrte de Contas,
Art. 2.° :Êste· decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. ,1.0 Fica autorizada a cessão
à Petróleo Brasileiro S, A. (petro~
bráai , mediante o fôro anua] de Cr$
59.70{),OQ (cinqüenta e nove míl e setecentos cruaeíros) e independentemente do pagamento do valor do domínio útil, do terreno acrescido de
roarínha com a área de 5o.G OOm2'

(quinhentos metros quadrados)', situado no lote 4 da Quadrá 12 da zsplanada ,!o Castelo, nesta Capital.
tudo de acordo com a planta e demais
elementos técnicos constantes do pro-

Art. 3.0 Revo-gam-se as disposições

em c-ontrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência c
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Aücmim ,
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DECRETO NQ 43 .268 ~ DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1958

Altera valores nxaaoe no urt, 1Q do
Decreto n r 42.691, de 21 de novel1ibro de 1957.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (l0.r~

tdgo 87, número I, da Oonstátuiçào e
de acôrdo com o disposto na Lei nú-

mero 1.506, de 19 de dezembro de
1951, decreta:
Art. i- As bases fixadas nas letras
a e c do art. lI' do Decreto UI' 42.691,
de 21 de novembro de 1957, passam a
vigorar com os seguintes valores:
a)

•••••....•••••..•••..•••••.••.••

tégo 87, n.? I, da Constituição. e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-Ieí n.v 9.760, de 5 de sctembro de 1946. decreta:
Artigo único. Fica Jesus Vidal Miguez, de nacíonalídade espanhola. eutorízado a adquírfr, em regularização
de aforamento, o domínio útil do terreno de acrescido de marinha. situado na Rua Laura de Araújo n." 97-A,
antigo 97, .nc Distrito Federal. con. forme processo protocolado TIo Ministério da Fazenda sob o número
237.755, de 1957.
Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.

Cruzeiros

Tipos

JUSCELINO KUBITSCHEI'!::

(p/arroba

de 15 kg.)
2
3
3/4
4
4/5

595,60
590,11
583,52

5
5/6

54945

57747

c)

José Maria Allcrntm

DEORETO N." 43.270 -

567,58

FEVEREIRo

53022
489.01
461,54
445,05

6
6/7
7
8
9

41758
412,09
•...•....••••....••..••••••....••

Cruzeiros

Tipos

(p/arroba
de 15 kg,)
1 (Superior) . . . . . .. . . . ..
182,00
3(Bom)·
"
17700
5 (Regular)
170,00
7 (Sofrível) . . . . . . . . . . .. . . .
145,00
9 (Inferior)
12800
Art. 2 Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 24 de fevereiro
de 1958; 137'" da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.'

José Maria Alkmim.

DECRETO N. ° 43.269 FEVEREIRO

DE 24 DE

DE 1958

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
regularização de aforamento, o do ...
mínio útil do terreno de acrescido
de marinha que menciona, no Distrito Federal.

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

223

DE

24 DE

DE 1958

Retifica os Decretos ns. 27.654,
de 29 de dezembro fie 1949 e ..•
29.115, de 10 de janeiro de 1951.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, qa Constdtutção, ue-

ereta:
Art. 1.0 Os Decretos ns. 27.654,
de 29 de dezembro de 1949 e 29.115,
de 10 de janeiro de 1951, que dispõem sôbre a Tabela Única de Extranumerárío-mensalista do Ministério da Fazenda, passam a vigorar
com as seguintes retificações:
a)
no anexo que acompanha o
Decreto n." 27.654 de 29 de dezembro de 1949, exclua-se da série funcional de Auxiliar de Operador, referência 18 - Parte Permanente Angélica Terezinha de Assis;
b)
no anexo. que acompanha o
Decreto n.» 29.li5, de 10 de janeiro
de 1951, exclua-se da série funcional de Operador, referência 22 Parte Suplementar - Angélica Terezinha de Assis.
Art. 2.°. As retificações prevalecerjio a partir da data da vigência
dos decretos mencionados no artigo
anterior.
Art. 3.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 4.°. Revogam-'Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fe veretro de 1958, 137.0 da Independência e '70.° da República.
JUSCELINü KUBITSCHEK.

JOSé Maria Alkmim.

DECRETO N.? 43.271 -

Di!: 24 DE

FEVEREIRO DE 1958

o Decreto 39.831, de 21 de
açõstc de 1956, que concedia auto-

Revoga

rização para constituição do "Banco
União de São Paulo, Societiruíe Co~
operativa de Responsabilidade Limitada" .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I da Constituição e
de acôrdo com a alínea "B" do artigo 12 do Decreto n.c 22.239, de 19
de dezembro de 1932. modificado pelo
Decreto-lei n.s 581, de 1 de agôsto
de 19'38 e ambos .evigorados pelo Decreto-lei n.c 8.401. de 19 de dezembro de 1945, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n,e 39.831 de 19 de agôsto de
1956 que autorizava a constituição do
"Banco União de São Paulo. Sociedade Cooperativa de Responsabílídade Limitada" em virtude de não
ter o mesmo entrado em funcionamento dentro do prazo legal de 120
dias, nos têrmos do § 5.° do art. 4.0
do Decreto-lei n.c 581, de 1 de agôsto
de 1938.

Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de

1958, 137.° da Independência e '70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
José Maria Alkmim

DEORETO N.o 43.272 - DE 24
FEVEREIRO DE 1958

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
funções de Tabelas Numéricas Especiais de, Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura
que menciona, e dá outras provzâéncias.

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

tigo 87, item I, da Constituição, .de-

ereta:
art. 1.0 Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as seguintes funções das Tabelas Numéricas
Especiais de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura,
abaixo indicadas:
I - uma (1) função de 'I'rabalhador, rer. 17, excedente, ocupada por
José Guimarães Trindade, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Estação Experimental de Passo Fundo no Estado do Rio
Grande do Sul, para idêntica tabela
do Instituto Agronômico do Sul, ambas do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agronômicas,
.também em caráter excedente;
II - uma (l)função de Feitor,
rer. 20, ocupada por Moacyr índio
do Brasi,l, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Escola de Iniciação Agrícola do
Amazonas da Superintendência
do
Ensino Agrícola e Veterinário, para
idêntica tabelado Serviço Escolar da
Universidade Rural, do Centro Nacional de Ensino e pesquisas Agronômicas; e
lU - uma (1) função de Mestre
Especializado, rer. 22, ocupada por
Edgard Cardoso de Moura, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Instituto Agronômico do Leste e Dependências. co
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronõmícas, para
idêntica tabela da Insp-etoria Regional do Fomento Agrícola (ex-se-,~
ção de Fomento Agrícola) no Estado da Bahia, da Divisão de FOmento
da 'Produção v-egetal do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
Art. 2.° :Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de reverei1'0 de 1958, 137,° da Independência e
70.° da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
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DECREI'O N.? 43.273 -

DE 24

DE FEVEREIRO DE 1958

Declara protetoras, de acordo com
o art. 11 e seu paragraJo único,
do Decreta n.o 23.793, de janeiro
de 1934, as florestas que indica:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87, n.c I da Constituição, deR
ereta:

Art. 1.0 São declaradas protetoras,
nos termos do art. 4.° letras a, õ,
6) f e 9 do Código Florestal, aprovado pelo Decreto .1. 0 23.793, de 23
de janeiro de 1934, as florestas, tanto
do domínio público como de propriedades privadas, existentes no perímetro abaixo descrito, situado no município de Oubatâo, comarca de Santos
e município de São Bernardo do
Campo, comarca do mesmo nome, do
Estado de São Paulo:
Area 8.919,90 ha.
Divisas: Começam num marco de
pedra na fralda da Serra geral de
Paranapíacaba, à margem direita do
Rio Perequê: segue acompanhando a
fralda da Serra até encontrar a estrada do Vergueíro: Dai segue pela referida estrada em direção a santos,
até encontrar a estrada velha pela
qual segue até encontrar o Sitio porteira; dai segue em linha reta pela
linha Norte do Sítio Porteira, até o
Rio Cubatão, no lugar denominado
Poço Grande; dêste ponto segue pelo
Rio Oubatâr, acima até a barra do
Rio Pilões, seguindo' por êste na distância aproximada de 1. 420,OOm. (mil
quatrocentos e vinte metros em linha
reta), encontrando a divisa Norte
com o Lote n.c 29 da Oía . Santíeta
de Papel; seguem por estas divisas
em reta até o espigão divisor das
águas vertentes da margem esquerda
do Rio Oubatão, face Norte dos Iotes
TIS. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e

20', até encontrar um espigão que
serve de dívísa das terras reservadas
à E. F. Soro cabana ; segue por êste
espigão à direita até encontrar a
linha Campos Salles do Nácleo 00lonial de Sãó Bernardo; daí seguem
pelo espigão divisor das águas que
vertem para o Ribeirão passaríuva,
até encontrar o espigão divisor dêste
com as águas do Rio Oubatâo de
cima, e por êste espigão, por dentro
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de terras da Linha Campos Balles,
até encontrar o divisor de águas entre
os Rios Passaríuva e Captvarí por
êste divisor segue até encont~ar a
divisa da Linha Campos Sallea, com
terras reservadas a Cia. City. Dai
segue pela Linha Campos Sanes, até
encontrar a curva de nível 747m.
(setecentos e quarenta e sete metros),
e por esta cota até encontrar a
linha Bernardino de Campos, dai
segue pela linha Bernardino de Campos, até encontrar o espigão divisor
das águas que vertem a .esquerda
para o Ribeirão Capivarf, e a direita
para Ribeirão Marcolino, contornam
as cabeceiras dêste último Rio, seguindo sempre por espigão divisor até
encontrar novamente a linha Bernardino de Campos e essa linha a esquerda até a linha Rio Pequeno, pela qual
segue até encontrar o espigão divisor
dos Rios Pequeno e Zansala: segue
por êste espigão até encontrar o divisor dos Rios Perequê 'e pedras; por
êste até o divisor dos Rios Cuba tão
e Perequê: dai seguem a esquerda
pelo divisor último, por um contraforte até encontrar um ponto à margem direita do Rio Perequê, em um
ponto abaixo da. Barra do Rio do
ouro; daí desce pelo Rio Perequê
até o marco de pedra, ponto de partida.
Art,o 2.0 Ao Estad'Ü de São Paulo,
Dor iniciativa de cujo Govêrno, em
"representação dirigida ao Govêrno F'ederal, pelo Serviço Florestal do Estado é baixado o pres-ente Decreto
cabe pagar 0.,03 proprietários das terras
as indenizações. que .lhes foram devidas, por arbitramento judicial ou acôrdo administrativo na conformidade do
parágrafo único do art . II do referido Código.
Art. 3.0 A execução das medidas
de guarda, fiscalização, conservação e
regeneração das florestas de que trata
o art. 1.0 ficará a cargo do Serviço
Florestal do Esta..do,
Art. 4.~ ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revooadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro
de 1958; 137.0 da Independência e
70.0 da R-epública.

°

(JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.
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226
DECRETO N.o 43.274 -

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1958

Abre ao Ministério da Faeetuui, o cré-

dito especial de c-s 1.357.198,00,
para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorízaçâo contida no art. 15 da
Lei n.v 3.263, de 17 de setembro de
1957, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas DoS termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Mirustérto
da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 1.367.198 OD (um milhão, trezen-

tos e sessenta e sete mil cento e no_
venta e oito cruzeiros), destinado a.
regularizar as despesas com a participacào do Brasil na XI Reumàc das
Altas Partes Contratantes do Acôrdo
Geral sôbre Tarifas e comercio realízada em Genebra, Suíça em outubrc de 1956.

Art. 2.0 O crédito -special a .que
se refere o artigo precedente será automàticamenté .registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3.° f.:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em GOntrário.
Rio de Janeiro, em 24 de f-evereiro
de 1958; 137.° da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELWO KUBITSCHEK.

José Maria' Alkmim.

DECRETO N. ° 43.275 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1958
Transfere, sem aumento de despesa, junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-mensalistas do Ministério do
Trabalho. Indústria e Comércio.
que menCiona, e dá outras provi-

tiéncías,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere (J ar-

tigo 87. item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1°. Ficam transferidas, com os

respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerári(Js~mensalis-

tas, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, abaixo indicadas:
I duas (2) funções de Estafeta,
referências 16 e 19, ocupadas, por Estela Pôrto do Aenaral e Antonio Pereira da Silva, uma da· Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista. da Delegacia Regional do
Trabalho, no Estado d'e São Paulo e
a outra de igual tabela do Servíçc de
Estatística e Previdência do Trabalho,
para tabelas idênticas da Administração do Palácio do Trabalho € do
Departamento Nacional do Trabalho,
respectivamente;
n
duas (2) funções de Servente, referêncíes 20 e 16, ocupadas,
por Kleber da Silva Muniz e Maria
Dulce de Souza Pinto Brito, uma da
Tabela Numéríca ' Especial d'e Extranumerário-mensalista - da Divisão do
Pessoal excedente e a outra de igual
tabela do Serviço de Comunícaçõea
para tabelas ídêntdcas do Departamento Nacional de Previdência Social, também em caráter excedente e
do Departamento Nacional do Trabatho. respectivamente; e
IH - uma O) função excedente,
de Trabalhador, referência 18, ocupada por Rosélia Gouvêa de Souza, da
Tabela Nuenérfca Especial de Exfu'anumerárío-mensalísta do extinto Departamento Nacional de Imigração,
para idêntica tabela da Administração do Palácio do Trabalho, também
em caráter excedente.
Art. 2.° :E::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 1958, 13'1'.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifat Barroso.

DECRETO N.O 43.276 -

DE 25 DI:

FEVEREIRO DE 1958
Altera a lotação de repartições do
Ministério do Trabalho, Indi"istria e
Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artL
go 87, item I, da Constituição Federal.
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidos para a
lotação permanente do Serviço ·de
Identificação profissional do Depar.,
temente Nacional do Trabalho:

ATOS DO PODER. ExECUTIVO

1) um cargo de Dactdloscc Ista do
Quadro permanente. com c respectivo
ocupante, Nilson
Silveira Lima da
lotação da Divisão de Higie-ne e Segurança do Trabalho do citado Departamento;
2) um cargo de Dactdloscopista do
Quadro Permanente, com o respectivo
ocupante, Péricles d-e Faria Melo· car;
valho da lotação do extinto Depar.
tamento Nacional de Imigração; e
3) um cargo de Dactáloscopísta do
Quadro Permanente, com o respecti.,
vo ocupante, Reinaldo Toledo Lopes,
O() extinto Departamento Nacional de
Imigração.
Art. 2.° f:ste decreto entravá em vigor na data de sua publíc ccâo.
Art. 3.° uevorem.se as díepcstçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2,5 de fevereiro
de 1958, 137.° da Independência e 7üo
da República.
JUSC~LIN'J

KUBITSCHEK

parsifal Barroso

DECRE"TO N." 43.277 -

DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1958

Dá nova reaocõo à letra "I)" lo orugo 48 do R"egulamento para a Reserva da Aeronáutica, aprovad? pela
Decreto n.O 30.776, de 23 de abril de
1952.

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

'

Art. LO A letra "b" do art. 48 do
Regulamento para a Reserva da. <i€_
ronáutíca, aprovado. pelo Decreto nú.
mero 30.776, de 23 de abril de 1952,
pasaa a ter a seguinte redação:
"b - interstício mínimo no pôsto
ou graduação, fixado pelo Míniacro da
Aeronáutica" ,
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de SUa publtoa;
çâo, revogadas as disposições em con,

trárlo.

Rio de Janeiro, em 25 de Jeve-eíro
de 1958, 137.° da Independência e 7'Ü. o
da República.
JUSCIi.:LINO KUBITSCHEK
Francisco de 111elo
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DECRETO N.? 43.278 - DE 25
FEVEREIRO DE 1958

DE

Autoriza a cessão çrctuita do terreno
que menciona
situado no Distrito
Federal e rerooa o Decreto numerO
41. 217, de 27 de março de :957,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tí.,
go 87, n.v I, da Constdtutçâo c tendo
em vista o disposto nos arts. 125 e
126 do Decreto.Ieí n.« 9,760, de 5 de
setembro de 19.46, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita à Cúria
Metrcpoütana do
terreno situado junto e depois do nú,
meTCI 93 da RUa Francisco Otavíano,
no bairro de Copacabana, no Distri.,
to Federal com a área -te 1 _900 metros quadrados, tudo de acôrrlo cem a
planta e demais elemerr.os técnicos
constantes do
processo protocolado
no Ministério da Guerra ''00 o número 638-S-57 - I Exército.
Art. 2,0 Destína.se o terr-eno a que
se refere o artigo anterior à. constru,
çâo de uma igreja de culto catoü-o e
reverterá ao patrimônio da Urnão Federal, independentemente de qualquer
indenização, se não rôr utilizado den,
tro do prazo doe dois (2) a,DOS se lhe:
fôr dada, no todo ou em parte, apli.,
cação diversa da que lhe é destinada
ou ainda, se houver Inadimplemento
de cláusula do têrmo contratual que
deverá ser lavrado no Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.° Fica revogado o Decreto
n." 41.217. de 27 de março de 1957.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro
de 1958, 137.° da Independência e 7(),O
da República.
JUSCELINO KmHTScHEI~

Henrique

t.a:

DECRETO N.o 43.279 - DE 25
FEVE...'l.EIRO DE 1958

DE

Concede à Confederação Naciotuü
dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres, autorização para filiarse a uma organização intemacumut:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o ertt.
eo 87, item I da Constituição e, ncs
têrmos da Lei n.c 2.802, de 18 de junho de 19-56 decreta:
Art. 1.- E' concedida à Confederação Nacional dos Trabalhadores em
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Transportes Terrestres auturízaçâo
para filiar-se e manter relações com
a jrederaçâo Internacional dvs Tratalhadores em Transportes.
Art. 2.° O presente decrete entrará
em vigor na data de SUa publicação,
a'evogadas as disposições em centrá;
1'10,

.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
,JUEL.TêLINOKuB!TSCHEK

J osé Carlos de Macedo Soa-

res.

DE

25

DE

Altera a ccnuposiçao ao çomtsscruzao
Permanente de Exposições e Feiras.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
37, item I, da constituição, d-ecreta:
Art. 1.0 O art. 1.° do D-ecreto número 42.320, de 23 de setembro de
195'7. fica assim redigido:
"Art. 1. O oomíssanai., Per>
manente de Exposições f Feiras,
instituído pelo Decreto número
40.826, de 23 de janeiro da 1957,
passa a ter a seguinte composàção: um Comissário Geral de livre escolha do Presidente da Re.,
pública; um representante do ML
nlstérto do Trabalho, Indúst-ta e
Comáreío: um Comissário representante do Mínístérto das Rela_
ções Exteriores; um Comissário
representante 9:0 Ministério da
Fazenda; um COmiSS0..í'lO repre,
sentante do Ministério da Ag n.,
cultura; um Comissário indicado
pela Ocnfederaçâo Nacional das
Indústrias e -um Cormseát-io índi..
cada pela Confederação Nacional
do Comércio".
Art. 2.° :f:ste Decrew entrará em
vigor na data de sua publicação re.,
vogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
te 19'58.- 137.° da Indepen-íêncla e 7ü.o
da Repúbhca ,
Q

Pursital Barroso

DECRETO N,"· 43.280 -

DECRETO N.? 43,281 - DE 25
FEVEREIRO DE 1958

DE

FEVEREIRO DE 1958

Retifica, sem aumento de despesa, a
relação das funções gratificadas do
Conselho Nacional do Petroíeo, que
acompanhou o Decreto no" 42.78"7,
de 10 de dezembro de 19j,7.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí ,
go 87, n.? I, da Constdtuíçào, e tendo
em vista o disposto no art. 32 do Regimento do Conselho Nacional do Petróleo, aprovado pelo Decreto núme.,
1'0 42.786, de 10 de dezembro de 1957.

decreta:

Art. 1.0 Fica retificada, para Chefe
do Setor de Relações Públicas do G.
P., a
função
gratlficada, símbolo
FG_3, de Chefe do Setor de Dívulga.,
ção do G. P., constante da relação
que acompanhou o Decreto n.v 42.787,
de 10 de dezembro de 1957.
ATt. .2,° O presente Decreto vigora
a partir de 17 de dezembro de 1957,
data da publicação do Decreto núme.,
r-o 42.787, de 10 de dezembro de 1957,
que alterou 'a relação das funções
gratificadas do Conselho Nacional do
Petróleo.
Art. 3.° Revogam.se as disposições
em contrário.
,
Rio de Janeiro, em ~1) de fevereiro
ele 19bB. 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Eurico de Aguiar Sales

JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário M eneanetts
José Carlos de Macedo soa-

re,

José Maria Alkmim

DECRETO N.o 43.282 - DE 25
FEVEREIRO DE 1958

DE

Transfere, 'sem aumento de despesa.
função de Tabela Numérica Especial de Extranumerário MensaZista
do Ministério da Educacão e Cultura.
+

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
A1"t. 1.° Fica transferida, com a
respectiva ocupante Inice Maria Wer~
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neek de Brito, uma função de Auxiliar de p'isoalização, ref. 21, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista da Divisão do pessoal do Departamento de Administração, para idêntica Tabela da Divisão de Educação Extra-Escolar, do
Departamento Nacional de Educação,
ambas do Ministério da Educação' e
Cultura.
Art. 2.° reste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação ,
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário,

Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis salgado

DECRETO

N. o 43.284 _ DE
FEVEREIRO DE 195-8

25

DE

Cria junções na Parte Suplementar da
Tabela Unica de Extranumeráriomensalista do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

da ata-íbuicão que lhe confere o art:

87, item 1, da Constítuíçâo e tendo
em vista o disposto no art. 3.° item
H. da Lei n.c 3.038, de 19 de dezembro de 1956, decreta:

Art. 1.0. Ficam criadas, na Parte
Suplementar da Tabela Unica' de ,Extranumerário-mensalista do Ministério da Bducação e Cultura, as seguintes funções:
1 -

Auxiliar de Bíblioteca, referên-

cia 19;
1 - Escrevente-dactdógrafo referênDECRETO N.? 43.283 - nE 25 DE
:FEVERElRO DE 1958
Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura. o crédito especial de. Cr$
88. O,Jü,OQ, âestinaâo à aquisição de
passagens para a viúva e a filha de
Eurico Martignoni.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.169, de 6 de junho de 1957. e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 88.000,0.0 (oitenta e oito
mil cruzeiros), a fim de possibilitar
o regresso ao país de origem .da viúva
e da filha de Eurico Martágriom que
faleceu no cargo de professor da Escola Técnica Nacdonal .
Art. 2,0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em' 25 de fevereiro
'de 1958; 137,° da Independência e
70.° da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

cia 21;

2 -

Bscrevente-dactálógraío, refe- "-

rência 20;
1 _ Escrevente-dactilógrafo rcrerêncla 18;
1 Jardineiro referência 18;
1 - Porteiro referência 20;
1 - Preparador de Medicina Legal.
referência 19;
1 - Servente, referência 19, e
2 - Servente, referência 18.
Art. 2.0 As funções, cuja criação é
'Prevista ThO artigo anterior. se destinam ao aproveitamentc ao pessoal
administrativo da Faculdade de Direito de Santa Cataruia nos têrmos
do artigo 3." item H, 130 Lei n.? 3.GaS,
de 19 de dezembro de 1955.
Parágrafo único. Serao expedidas
pelo Ministro de Estaco (hi"~iucação
e Cultura as portarias decorrentes do
aproveitamento do pessoal, a que se
refere êste artigo, cujos efeitos vigorarão a partir de 19 de dezembro de
195ü, na conformidade do que dispõe.
o art. 3.0 da Lei n.v 3.038· de 1956.
Art.. 3.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicacâo. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 195'8; 137.° da Independência e 7Q.0
da República.

JOsé Maria Alkmim

JUSCELIN{) KUBITSCHEK.

Clóvis salgado

Clóvis Salgado.
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25 DE

FEVEREIRO DE 1958

Constitui Grupo de Trabalho com o
fim de Promover a Transferência
de órgãos Federais para Brasília,

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica constdtuído junto ao
Departamento Administrativo do Serviço Público um Grupo de Trabalho
com a finalidade de promover as providências indispensáveis à transferência dos órgãos federais 01.:'\1 Brasília.
Art. 2.~ Ao G. T. compete:
a) realizar os estudes necessários
destinados fia levantamento dos órgãos federais a serem transferrdos
para Brasília;
b) verificar as necessidades minímas do pessoal que irá atender aos
órgãos federais transferidos, levandose em consíderacâo o número de servldores e ti. natureza do trabalho a
ser desempenhado; .
C)
inquirir diretamente com base
em questionário apropriado, OS servidores lotados nos órgãos federais a
serem transferidos para Brasília, a
fim de verificar as condições de família d-e cada um e o desejo de fixar
domicílio na nova Capital;
d) organizar a relaçàc dos servidores federais sedíe.dos no Distrito
Federal e nos Estados que, mediante
carta ou pessoalmente, manifestarem
a vontade de ir para gr-asilia;
e)
estudar e prepor ao Presidente
da República a solução que consideror mais adequada ao problema do
pessoal para Brasília, em face das conclusões do inquérito e .do arrolamento de que tratam as alíneas a e à;
j) estudar o plano de le-vantamento
do material permanente para os órgãos federais a que se refere a alínea
a dêste artigo;
g) superintender a execução do plano do levantamento do material permanente;
h) estudar o planá de transporte do
material permanent-e para ri nova sede dos órgãos federais que forem
transferidos para Brasília;
i) promover os estudos necessários
ao plano de levantamento da bagagem e móveis dos servidores públicos
a serem lotados em Brasília;

j) superrntender e coordenar a execução dos planos de transportes a
que se referem as alíneas h e i;
k) cadastrar as residências construídas em Brasília destinadas aOS
servidores federais;
1) 'estudar o plano de habitação dos
servidores que forem lotados em -Br asíha tendo em vista as residências cadastradas.
m) estudar e promover as demais
medidas consideradas indispensáveis
à transferência de órgãos federais a
serem sediados em Brasília;
n) informar mensalmente o Preeísídente da República sõbre o andamento dos trabalhos, propondo, se
fôr o caso, providências de ordem excepcional, necessárias à consecução
dos objetivos previstos n-este Decreto.
Art. 3.° O G.T. será dirigido pelo
Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviço PúbliCO e terá
a seguín te composíçâo :
a)
um representante do Estado
Maior das Fôrças Armadas (E.M.F.AJ,
designado pelo respectivo 'chefe;
b) um representante da companhia
Urbanizadora da Nova Capital;
c) um representante de cada Ministério Civil.
Parágrafo único. Será designado
pela autoridade competente, um membro suplente para cada representante.
Art. 4.° O Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço
Público designará, entre os componentes do G. T., um para, na qualidade de Diretor-Executivo, ooorríenar
as atividades dos setores de trabalho
a que alude o art. 5.° bem as da secretarta a que se refere o art. 7.°.
Art. 5.° O G. T. poderá organizar
setores de trabalho mediante ato de
seu dirigente, para elaborar projetos
imprescindíveis à execução de suas
tarefas,
Art 6.° O Dirigente do G. T. poderá propor ao Presidente da República a designação de Assessores Técnicos para o desempenho de encargos
complexos de natureza' especial.
Art. 7.° O G. T. terá como órgão
adminstratívo, uma secretaria, sendo
seus componentes designados pelo Dí"reter-Geral do D.A.S.P.
Art. 8,° Os órgãos da administração direta ou indireta, Inclusive as
Sociedades de Economia Mista, porão
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à disposlçã.o de. G. T. os servidores que
o mesmo necessitar e lhe prestarão
tôda a. colaboracão e assistência que

se tornarem indispensáveis à informação de seus estudos e ao funcionamento de seus trabalhos.
Art. 9.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

Art. 1ü. Revogam-se as disposições

em .contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 1958, 137.° da Independência e 70. 0
da Repúbltca .

JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Sales
Antonio Alves Câmara
Henrique Lott
Jose Carlos de Macedo Soares
JOSé Maria Alkmirn
Lucia Meira
Mario Meneghetti
Clovis Salgado
Parsijal Barroso
Francisco' de Mello
Mauricio de Medeiros

DECRETO N. ° 43.28-6 - DE 26 DE
. FEVEREIRO DE 1958
Aprova o Quadro de Pessoal do Conselho Regiorw.l de Contabuuuuie de
São Paulo e dá outras proVidên~
cías,
.

O Presidente da República. usando
da. atribuição que lhe confere l' artigo
-37. item I, da Oomstrtuíção, e tendo
em vista o que preceitua o art. 16
da Lei n. o 2.745, de 12 ce marco de
1956, decreta:
Art. 1.0. Fica aprovada, na

t~·rma

do

anexo, o Quadro de Pessoal de, Ocnselho Regional de Contabüidada de
São Paulo <O. R. C . .- S p}.
Parágrafo único. Os valores dos

padrões alfabéticos de vencimentos e
dos símbolos das runcões gratificadas
são os fixados nos arts. 1.0 e ~.G da
Lei TI.o 2 745, de 12 de março de 1956.
Art. 2.
Aplicam-se 00 pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo os arts. 11, 15 e 28 da
Lei n.e 2.745. de 12 de março de 1956.
Art. 3.° , As nomeações para o Quadro do C. R. C. _ S, P. ficam sujeitas à prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas
e títulos nos têrmos da Lei n.s 1.584,
de 27 de março de 1952. regulamentada pelo Decreto n.c 31.477, de 18
de setembro de 1952.
0

•
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Parágrafo único. Nã-o depende de
habilitação em concurso o provimento
Q{
cargos em comissão,
Art. 4. 0 As acmíssões de extranumerários contratados e tarefeiros obedeoerãc as normas estabelecidas na
Lei n.v 2.284, de 9 de agosto «e 1954
e Decreto n.? 38. lü6, de 19 de outubro
de 1955, que a regulamentou ..
Parágrafo único. De conformidade
com o disposto no art.. 2." da Le] n.?
2.284, de 1954, a partir de sua vigência, não poderá haver admissão de
extranumerário-mensalista.
Art. 5.0 • O provimento de cargos
integrant-es do Quadro de que trata o
presente Decreto deverá ser precedt,
do de autcneacão do Presidente da
República, mediante proposta encaminhada p-elo Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, ainda que se
trate de provimento por concurso.
Parágrafo único. A autorização de
que trata êste artigo será necessária,
inclusive, para a admissão de qualquer categoria de pessoal.
Art. 6.° Todos os atos de provamente e vacância de cargos do C. R.
C. de São Paulo, bem como as re,
lativos a pessoal de qualquer categoria, serão publicados no Diáno
Oticuü da União.
Art. 7.°. A aplicação do art. 7.° da
Lei n." 2 .188, de 3 de março doe 19-54,
aos servidores do C. R. C. de São
Paulo, reg-er-se-á pelo d.ispostono Deereto n." 41 Hl5, de 26 de março de
1957.
Art. 8.0 Fica sem efeito qualquer
reajustamento de saràr:o cc noedídc,
a, partir de 1.° de janeiro de 195$,
aos servidores do C. R. C. de eâo
Paulo. sem obediência aos preceitos
das Leis ns. 488, de 15 de .novembro
de 1948, e 1.765, de 18 de dezembro
de 1952.
Al't. 9.°. As despesas com a Execução deste Decreto correrão p-elas cotacôes próprias do on;amen~. do Conselho Regtonaã de Contabtltdade de
São Paulo
Art , 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo .

Art. 11. Revogam-se as disposições

em

contrário.

Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUEITSCHEK.

Parsital Barroso.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SAO PAULO
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DECRETO N. G 43.237 FEVEREIRO DE

DE 26 DE

1958

7'orna extensiVas ao tabaco em tôína,
produzido no Estado de Alagoas, as
especificações a que se refere o Decreto nY 10.218, de 12 de agôsto de
1942, com as alterações do Decreto
4<0.071, de 8 de outubro de 1956.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87 n.v 1 da Constituição e tendo
em vista O que díspôe o art. 6.° do
Decreto.Jeí n.v 3,34, de 15 de março
de 1938, e, bem assim, o art. 94 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 5-.739, de 29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam extensivas ao taoaeo
em folhas, produzido no Estado de
Alagoas, que for exportado pelo pôrto
de Maceió, as especificações a que
se retere .0 Decreto n.e 10.218, de 12
de agosto de 1942, com as alterações
constantes do Decreto n." 40.071, de 8
de outubro de 195·6.
Art. 2Y Para efeito do que determina. o n.v dois do art, 1.0 do Decreto
n,v 40.071, de 8 de outubro de 1956,
deverá constar, dos' respectivos certificados, a declaração de ter sido produzido no Estado de Alagoas,
AI·t. 3. c O Ministério da Agricultura
criará urna comissão especialmente
destinada a rever e atualizar as especificações para a classificação e riscalízaçâo da exportação do tabaco em
Iôlha produzido' nos Estados da Bahia,
Sergipe e Alagoas.
Art. 4.° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrárIO.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1958; 137,° da Independência e 70:'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
Mario Meneghetti

DECRETO N," 43.288 - DE :106
DE FEVEREIRO DE 1953
outorga à Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu concessão para
distribuir energia eletrica na sede
do msuucuno de Casimira dr: Abreu
Estado do Rio de Janeiro.
'

O Presidente da Repúbüca, usando
sa atrtbuíçâo que lhe confere o ar-

tlgo 87, inciso I, dia Constituição, e
nos rêrmos do arb. 150 do Código de
Águas (Decreto nc 24.64·3 de 10 de
julho CoE' 1934), decreta:
Art. :.0 E' outorgada à Prefeitura
Mumcípal de Casimira de Abreu concessão para distribuir energia elétrica
na sede de mumcípío de Casimira de
Abreu. Estado do Rio de .Janelro, ficando, para tanto, autorizada a instalar um grupo diesel elétri'CQ e retor.,
mar a rêde de distribuição da referida sede municipal.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, Y]Q ato da
aprovação dos projetos, será determinada a potência instalada.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019. de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o oresente titulo, independentemente
ato decla.,
ratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I ,- Submeter à aprovação do Ministro da Agri-;-,ultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de cento e oitenta (80) dias. a contar da data da
publicação dêste Decreto, o projeto relativo às obras autorizadas, observadas
as normas técnicas estabelecidas em
leis e regulamentos.
II - Assinar o contrate rüsolpünar
da concessão dentro do urazc de trinta
(30) dias, contados da ' publicação do
despacho de .aprovaçâo da respectiva
minuta pele Ministro ct:i Agricultura.
In ---, Requerer à Dívísâo de Aguas
do Departamento Nacional da PrOduçâo Mineral, do Minístérío da Agrt..
cultura, mediante o arquivamento de
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Oontas, dentro de ses
senta (60) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir 3.:> obras nos
prazos que forem marcados pelo Mtnístrc da Agricultura, executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modificações que forem au-

de

N

tcrízadas ,

Parágrafo único. Os prazos rerert,
dcs neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agri-

cultura.

Art. 4.° As tarifas do fornecimento
da energia serão fixadas e trienalmente revistas pelo Ministério da
Agricultura.
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pais que se proponham a promover
desapropriação dos referidos bens
e instalações, decreta:
Art. 1.0 Píca autorizada a Prefeítua-a Municipal de Liberdade, Estado
de Minas Gerais, a encampar os bens
e instalações vinculados aos servtcos
de produção, transnussão e distribuição de energia, elétrica existentes no
seu município, devendo oportunamente
requerer a respectiva outorga de concessão.
Art. 2·° Cabe à prefeitura MuniciJUSCELINO KUBITSCHEk.
pal de Liberdade o pagamento da
Mario Iâeneçhetti,
prévia indenização ao concessionário.
Parágrafo único. Essa indenização
resultará de tombamento a ser realiDECRETO N.o 43.289 - DE 26 DE
zado pela Divisão cc águas, do DeFEVEREIRO DE 1958
partamento Nacional da Produção
.'Mineral, do Ministério da AgrtculAutoriza a Prefeitura Municipal âe
tura, nos têrmos das leis em vigor.
Liberdade, no Estado de Minas GeArt. 3.° O presente decreto ent.ra
Tais, a encampar os bens e instalaem vigor na data de sua publicação.
çõe~ vinculados ao serviço de exoto,
raçao da energia elétrica no muniArt. 4.° Revogam-se as disposições
cípio.
em contrário.
o Presidente da, República, usando
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
da atribuição que lhe confere o ar1958: 137.° da Independência e 70.°
tígo 87, inciso I, da Constituição, e da República.
de conformidade com as disposições
JUSCELINO KUBI1'SCHEK.
do Decreto n.c 24.643, de 10 de julho
de 1934, e nas leis complementaras;
Má.rio Meneghetti.
Considerando que o Govêrno Federa! a qualquer tempo pode encamDECRETO N." 43.290 - DE 28 DE
par concessão outorgada para exploFEVEREIRO DE 1958
ração dos serviços públicos de eletricidade, e os respectivos bens e InstaConcede autorização para o [unciolações a éles vinculados, quando ín,
namento do curso de direito da Fatcrêsses públicos relevantes o exigicaaoae de Direito de Franca.
rem, nos têrmos do artigo 167 do
Código de AgUM;
Considerando que o Govêrno FeO Presidente da República usando
deral pode transferir êsse seu direito da atribuição que lhe confere o arà Municipalidade, obedecidas M dis- tigo 87, item I, da constituição, e
posições legais especificas;
nos têrmos do art. 23 do Decretc-teí
Consíderando que o atual concession.? 421, de 11 de maio de 1938, ,1.enário de tais serviços realiza suna ereta:
obrigações de forma imperfeita e' deArtigo único. E' concedida autofeituosa, sacrificando o interêsse l~ o
rização para o funcionamento do curbem estar da coletividade;
so de direito da Faculdade de OiConsiderando que a concessão outorgada a particulares para a reaü- reito de Franca, mantida pela Prezação dêsses serviços é um contrato
feitura Municipal e situada .iaquela
de direito público em que prevalece cidade do Estado de São Paulo.
o Interêsse coletivo, que não pode
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
ficar prejudicado;
1958; 137." da Independência e 10.°
Considerando, ainda, que o Deereda República.
bo-Iei n.? 7.062, de 22 denovembrtl
de 1944, sujeitou a autorização prévia
JUSCELINO K'(TBITSCHEK
de Govêrno Federal a prática de atos
Clóvis Salgado
pelos governos estaduais ou municí-

Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de brtnta (3,\)) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato ;;'210 'I'nbunal
de Contas.
Art.. 6.0 f:s~e Decreto entra em vigor na data da sua puolícaçâo.
Art. 7.° Revogam.se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
19'58; 137.° da Independência e 70.° d,:
República.

a
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DECRETO N.? 43.291 -

DE

DO PODER Et;<ECUTIVO

28

DE

FEVEREIRO DE 1958.

Concede atdorizacão para o nmcio-

namento do curso de ciências econômicas da Faculdade de Ciências
Econômicas de· Caxias do Sul.

o

Presidente da República, usando

tigo 87, itens I e IV, da Constituição,
decreta:
Art. 1.o Fica extinta a Legação na
República de Síria, criada pelo Decreto n.v 19.901, de 13 de novembro
de 1945, com sede vem Damasco, em
virtude do Decreto n." 30.081, de 22
de outubro de 195!.

da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei

Art. 2.° :E'.sW decreto entrará em
vigor na data de, sua pubhcacão revogadas as 'disposições em contrário.

TI.o 421, de 11 de maio de 1938, de-

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1958: 137." da Independência e 70 c da
República.

creta:
Artigo único. E'

concedida autori-

zação para o funcionamento co curso
de ciências econômicas da Faculdade
de Ciências Econômicas de Caxias do

Sul, mantida pela Mitra Dloeesana e
situada em Caxias do Sul, no Estado
do Rio Grande do Sul.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1958; 137.Q da Independência e 70. Q
da República.
JUSCELXNO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado

rumto

o

DE

Cria a Embaixada do Brasil nmro
à RepúbliCa Arabe Unida, com sede
no Cairo.

°

DE

a Embaixada do Brasil
ao Gcoérno do Egito

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, itens I e VI, da Oonstitulcáo,
decreta:

Art. 1." Fica extinta a Embaixada
do Brasil junto ao Govêmo do Egito,
com sede no Cairo.
Art. 2.° .l9ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soares

DECRETO N.o 43.293 - DE 28
FEVEREIRO DE 1958

DECRETO N. c 43.294 - DE 28
FEVEREffiO DE 1958

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere
artigo 87, itens I e VI, da Constttui-

DECRETO N.o 43.292 - DE 28
FEVEREIRO DE 1958
ExtingUe

JUSCELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Maceào Soares

DE

ExtingUe a Legação do Brasil na
Síria
O Presidente da República, usando
das atribuições que- lhe confere o ar-

ção, decreta: .

Art. L" Fica criada a gmbarxada
do Brasil junto à República .Arabe
Unida, 'com- sede no Cairo.
Art. 2.° ~te decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár:o ,

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de
1958; 137.° da Independência e 7D.o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soares

DECRETO

N.O 43.295 DE
FEVEREIRO DE 1958

28

DE

Cria o Consulado Geral em Damasco,
República Arabe Unida

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso L da Constituição, e nOE;
têrmos do art. 16 do Decreto-lei número 9.12'1, de 3 de abril de 1946,
decreta:
Art. L o Fica criado o Consulado
Geral do Brasil em Damasco, Província da Síria, República Arabfr
Unida.
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Art. 2.° 19ste dBcreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianeíro, 28 d.e fevereiro de
1958; 137.u da Independência e 70.° da
República.
JUSC'ELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soares
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criados, mediante nomeação, observado o disposto no Decreto n.» 31.477.
de 18' de setembro de 1952, que regulamentou a Lei n.v 1.584, de 27 de
março de 1952.
Art. 3.° O presente decreta entra-ra

em vigor na data de sua publicação.
revogadas as rtíspo.ucôes em ocntrári i.
Rio' de Janeiro, 28 de .fevereíro de
1958. 137.° da Independência e 70.
da República.
Q

DECRETO N." 43.29õ - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1958
Cria cargos e flO<nçâo gratificada no
Quadro de Pessoal do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Bmpregados em Transportes e Cargas,
e dâ outras protnâéncias.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Consbítuíção Federal; decreta:
Art. Lu Ficam criados no Quadro
de Pessoal Parte Permanente,
do
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em 'Transportes
e
Cargas
G.A.P.E.T.C.), aprovado
pelo Decreto n.? 39.426, de 19 de junho de 1956. os seguintes cargos e
função gratdflcada, com lotação na
Agência de s.a classe criada em Rio
Branc.j, no Território Federal do
Acre:

Função Gratificada
1 - Agente (Agenda de 5.a classe)
1"G-7:

Carretrae
1 - Oficial Administrativo
classe H:
4
Escrdturárto '- classe E;
2 - Servente - classe C.
Art. 2.° Fica o Pr-esidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transportes e cargas
autorizado a preencher os cargos ora

JUSCELINO KUI;HTSCHEK

parsifal Barroso

DECRETO N.> 43.297 DE MARÇO DE 1958

DE 3

Altera o Decreto n.O 42.143, de ai
de açôeto de 1957.

o Presidente da República, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição Fe~
deral e considerando o que dispõem a
Lei n.v 2.745, de 12 de março de 1956,
e 05 Decretos ns. 33.515, de 11 de
agôsto de 1953, e 34. SÜ'Ü, de 9 (te novembro de 1953, decreta:
Art. 1. o Fica incorporada, pai-a todos os efeitos da previdência social,
aos vencimentos dos comandantes
atuais e futuros. a diferença de, ven-

cimento a que alude o parágrafo a. c
do artigo 1.0 do Decretotn.v 42..l43,
de 21 de agôsto de 1957.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubücaçâo.
revogadas as disposições em contrárro.
Rio ~ Janeiro, em 3 de março de
1958; 137. o da Independência e 70. °
da República.
JUSCELllio KUBITSCHEK

Antônio Alves

ccmara

Lúcio Meira
parsijal Barroso
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DECRETO No° 43.2.98 -

DE

4 DE MARÇO DE 1958

Dispõe, sem aumento de despesa) sôbre junções gratificadas do Ministêrio da saúde.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transformada a denominação das funções gratificadas,
abaixo discriminadas, integrantes do Quadro permanente do Mnustérto
da Saúde:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
SITUAÇãO ATUAL

SITUAÇãO NOVA

1 -

Chefe da Seção de Administração da Divisão do : Material,
FG-3

1 -

Chefe da seção Econômica e 11 Financeira - da Divisão do Material, FG-3
1

Chefe da Seção de Fiscalização
e Tombamento da Divisão do
Material, FG-3

1 -

Chefe da Seção de Requisição 1 e Fiscalização da Divisão do
1,
Material, FG-3

Chefe da Seção de Requísíçâo e
Contrôle da Divisão do Mate-

1 -

Chefe da Seção de Prevísâo Orçamentária da Divisão do orçamento, FG-3

1 -

Chefe da Seção Administrativa
da Divisão do Material, FG-S
1

2 -

I

Chefe da Seção da Divisão do
Orçamento, FG-3

,
I

11 -

rial, FG-3

Ohefe da Seção de Execução 01'-

çamentárta da Divisão do Orçamento, FG-3

1 -

Chefe da Seção de Dtreítos e
Deveres da Divisão do Pessos.l.
FG-3

1, -

Chefe da Seção de Contrôle da 11 Divisão 10 Pessoal, FG-3
\

Chefe da seção de Movimentação da Divisão do pessoal, FG-3

1 -

Chefe da Seção Financeira da
Divisão do pessoal, FG-3

1 -

Ohefe da seção Finan-ceira da
Divisão do Pessoal, FG-3

1 -

Chefe da Seção Administrativa
da Divisão do Pessoal. FG-3

·1

,

1

I

Art. 2.° A despesa com a execução dêste Decreto continuará a Bel'
atendida pela dotação orçamentária: própria.

Art. 3.° f'.<;'te Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de março de 1958, 137.° da. Independência e
70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mauricio de Medeiros.
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DECR:E'I'O N.0 43.299 -

DE

7

DE

;>IIARÇO DE !S5B

Abre. ao .Ministério da Educação e
Cultura. o crédito especial: de Cr.$
1. OOÜ. OOQ,OO (hum mühéo de cruzeiros) destinado à aquisição de todo
o acervo artístico deixado pelo
Protcseor
AUQustn Gioraio Girar-

aet.
o PreSIdente· da. República. usando
da autorízacâo contida na Y...el número 3. na. de 25 de marco de 1957. e
tendo cuvído o 'I'rfbunal de Contas
nos rêrmos do art. 93 do Regulamenta Geral de Contabilidade Públi-

servicos de mineração da Companhia
Vale~ do Rio Doce S. A.
Art. 2.° Os segurados referidos no
artigo anterior serão vinculados a
caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários e Empregados em
. gervlços Públicos.
Art. 3.° O pres-ente decreto entrará em vigor na data da publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrária.
Rio de Janeiro, em 7 de março
de 195'8, 137. ° da Independêncí.a e
70.° da República.

ca. decretar

JUSCELINO

Art ; 1. c Fica aberto. ao Ministério
(h. Educação e cultura. o crédito eSpecíal de OrS l.üÚ'D.OOO,ÚO (hum mi.Ihãc de cruzeiros), destinado à aomsicão de todo o acervo at-tietioo deixado pelo Professor Augusto Gic-rgio

Parsiftú BW70S0.

Girardet.

Art. 2.° A ímnortâncía a Que se
refere o art. 1.0 será paga à viúva
elo falecida Professor Auzusta Gícreío Girard.et.
Art. 3.° O pres-ente decreto ~ntr~1'á
em vigor na data de sua publjcacão .
Art. 4.° Revezam-se as crsnosícôes

eni contrário.
Rio de Janeiro. em 7 de marco de
1958: 137.° da Independência e 70."
da

República.
JUS'CELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
JOsé Maria Alkmim.

DEClRETO N.

o

43,300
1958

DE 7 DE

MARÇO DE

Exclui

tio regime do Instituto de
Apcsentcuiorie e pensões dos Empregados em Transportes e Cargas
Os empregadas em serviços de mineração da Companhia Vale do Rio
DOce S. A., e dá outras providências.
O Presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonstíbuíção, decreta:
Art. 1.0' Ficam excluídos. do regime estabelecido 110 art. 4.~ do De.
ereto n.o 34.586, de 12 de novembro
de 1953, oS segurados empregados em

KUBITSCHEK.

DEORETo N.o 43.301

DE

7 DE

MARÇO DE 1953

Concede à Sociedade iVeves & cia.
Límitada autorização para contimui- a funcionar como em-présa de
nrivegaçáo de cabotagem.

o

Presidente da R.epública, usanatribuição que lhe confere o

do da

art. 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.o 2.784.
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único, l1:: concedida à sociedade Neves & oía. Limitada, com
sede em Santos, Estado de São P3.Ulo, autorizada a funcionar pelo Decreto n.» 18.539, de 3 de maio de
1945 autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de navegacão de cabotagem, com as alterações
contratuais firmadas a 28 de junho de
1957, 19 de novembro de 1957 e 6 de
janeiro de 195-8, e com o capital inalterado de cr$ 900.000,00 (novecentos
mil cruzeíros) , dividido em 9'Ü{) (novecentas) cotas do valor unitário de
Cr$ 1.000,OG (hum mil cruzeiros). distribuídas entre 3 (três)' sócios, estando mais da metade em mãos de cldadadâos brasileiros natos, obrigandose a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Re-

.pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

parsifal Barroso.
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DECRETO N? 43.302 MARÇO

DE

,7 DE

DE '1058

Concede permissão a Braeitex-Polimex
Indústrias Químicas S. A., com sede em S. Caetano do Sul) Estado de
São Paulo, pam funcionar aos domingos e nos feriados civis ou 1"6-

ligiosos.

!u~da

não foi publicado no Diário

Oíicuü por falta de pagamento.
DECRETO

N.O

43.303 -

DE

7

DE

M/\RÇO DE 1958

Concede à Sociedade TORREMCO Socie-dade de Navegacão e Comércio
Lida. autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de ca·
botagem.
.

O Presidente da República usando
·da atribuição que lhe confere o artrgo 87, Inciso I, .da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2. 784~ de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade TORREMCO - sociedade de
Navegação e Comércio Ltda.; com
sede nesta cidade do Rio de Janeiro
autorização para funcionar como em~
prêsa de _navegação de cabotagem.
com duração por tempo indeterminado e com o capital social de
.
cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cru-zerros) , dividido em 10'0 (cem) cotas
do vaku- :unitário de Cr$ 10,000,00 (dez
mil cruzeiros) cada uma, pertencentes,
mais da metade, a cidadãos brasileiros natos, consoante instrumento particular de contrato firmado a 3 de
dezembro de 1957, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da presente autorizaç§,o.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.° .da Independência e 70.° da República.

DECRETO N9 43: 305 MARÇO DE 1958

DE 7 DE

Concede à sociedade anônima Northern Camps Luniteâ autorizacõo
para continuar a funcionar na República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos. têrmos do Decreto-lei ns 2.6::l7,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Northern Oamps Limtted, com sede na cidade de Londres, Inglaterra, autorizada a cunctonar na República pelos Decretos
ns , 8,811, de 5 de julho de J911;
15.430, de 17 de maio de 1922; e
16.086, de 30 de junho de 1923, autorização para continuar a funcionar
no País, com o capital destinado às
suas operações comerciais no Brasil,
elevado de crs 680.000,00 (seiscentos
e oitenta mil cruzeiros) para Cr$ ...
64.500.000,00 (sessenta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros),
consoante resolução tomada e aprovad~ em reunião de sua Diretoria,
realizada em 28 de setembro de 1956,
mediante as cláusulas que a êste
acompanham, assinadas pelo Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vi.,
go~, ou que venham a vigorar, sôbre o
objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
1379 da Independência e 70 9 da República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso.

DECRE'TO N.« 43.306 MARÇO DE 1958

DE 7 DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

Parsijal Barroso

DECRETO N9 43.304 -

DE 7 DE

MARÇO DE 1958

Concede à sociedade anônima Southern Terrítoriee Limiteã autorização para continuar a funcionar
na República.

Concede à sociedade Casimiro Filho
Uruiústría e Comércio) S. A. cuto1"izacão para continuar a tumcíonar como emprêsa de navegação
de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o l3.Ttígo 8~7, inciso I, da Constituição. e
nos termos do Decreto-lei n.c 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta;

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Art.igo único. E' concedida à sociedade anônima Southern Territories
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Limíted, com sede na cidade de
Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar na República pelo Decreto número 9.663, de 10 de julho de 1912,
autorização para continuar' a funcíonar no País, com o capital destinado às suas operações comerciais no
Brasil, elevado de Org 2'00.000,00 (duzentos mil cruzeircs i para .... , ...
c-s 19,500, OOO,'Ü'Ü (dezenove milhões
e quinhentos mil cruzeiros), conscante resolução _tomada e aprovada
em reunião de sua Diretoria, realizada
em 28 de setembro de 1956, mediante,
as cláusulas que a êste acompanham,
assinadas pelo Ministro de Estado dos
Negóeíos do Trabalho, Indústria e
Comércio, obrigando-se a mesma Sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em -vigor, oU que
venham a, vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República,.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DE

29 de julho de 1957 na Secretaria de
Estado do Estado de Delawarc, e
mediante as cláusulas que acompanham o supra citado Decreto n.c
29.379, de 26 de março de 19~1. assrnadas pelo' Ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho, Indústria e
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir -íntegrarmente as
leis e regulamentos em VIgor, ou que
venham a VIgorar, sôbre G objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.D da Independência e 70.0 da R~
pública.
.. _~úl
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Parsittü Barroso,

DECRETO N.o 43.303
M.~RC:O D:S 1958

DE

7

DE

Aprova alterações intToduzidas nos
Estatutos da Protetora - Companhia de SegurOs Gerais e Acidentes do Trabalho.

rarectoi narroso,
DECRETO N.o 43.307
MARÇO DE 1953

241

7

DE

Concede à sociedade anônima Ford
Motor Company, Exports, Inc. autorizacéo para continuar a [umcicmur
na República sob a denominação de .
ror« taotor do Brasil S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2.627, de
26 de setembro d-e 1940, decreta:
Al'tig·o único, E' concedida à 50cíedade anônima Ford Motor Company, Exporta, Inc. com sede em
wtlmington, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorizada
a funcionar na República pelos Decretos ns. 17.069, de 15 de outubro de
1925; 17.31$, de 12 de maio de 1926;
29.379, de 26 de março de 1951, e
32.172, de 30 de janeiro de 1953,.autorizaçâo para. continuar a funcional' no
País, sob a denominação de Ford Motor do Brasil S,A. de acôrdo com o que
prescreve o Decreto..;lei n." 2 . 627. ce
26 de se-tembro de 1940, consoante
alteração introduzida em seu Certificado de Incorporação, arquivado em

O Presidente _da República, usando
da atribuição que 111 8 confere o artig'{} 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do Decretc-Iei n.c 2,ü63,
de 7 de março de J940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Protetora - Companhia de Seguros
Gerais e Acidentes do Trabalho, com
sede em PÔJ'to Alegre Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto TI.o 1.292. de 23 de
dezembro de 1936, conforme deliber-ação da Assembléia. Geral Extraordinária realizada em 4 de dezembro de
1957.
Art. 2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre ') obJeto da autorização á que alude aquéle Decreto.
Rio de Janeiro. 7 de março de 1958;
137,° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBIT:iCHEK

Parsifal Barroso
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DECRETO N." 43.3{)9 -

DE

DO PODER EXECUTIVO

7

DE

Concede

autorização para o funcio-

namento de

art. 87, item I, da Constituição, de-

creta:

M!,RÇO DE 1958

curso de bacharelado

. em direito da Faculdade Estadual
de Direito de Londrina.

O Presidente da República, usando
da atrrbuícão Que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e

nos termos do art. 23 do Decreto-Ieí

TI.o 421, de 11 de maio de 1938, de-

creta:
Artigo único. É concedida autorização para o funcionamento do curso
de bacharelado em direito' da Faculdade Estadual de Direito de Lcndri-,
na, mantida pelo .Govêmo do E.-s.t.ado

do Paraná e com sede em Londrina,
no mesmo Estado.

Rio de Janeiro, 7 de marco de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.

Am. 1." As despesas gerais e as
efetuadas com o Serviço MédicoHospítalaa- do Instituto de Apcsen.
tadorta e pensões dos Bancários não
poderão exceder em conjunto, no
exercício de 1958, o limite de ,12%
(doze por cento) fixado no artigo
1.0 do Decreto 11.° 37.133, de 5 de
abril de 1955;
Art. 2.° A percentagem referida
110 artigo anterior será progressiva'mente reduzida, de modo a alcançar
em 1960 o limite mínimo de 9,5·%
(nove e meio por cento).
Art , 3." Como "despesas gerais"
serão consideradas, com exceção das
correspondentes às Carteiras de investimentos e de seguros, aos servíços médícos-hospítalares, aos auxílios

pecuniários e aOS beneficios de epc.

JUSCELINO KUBITSCHEK

sentadorfa e pensão, tôdas as demais
despesas realizadas pelo Instituto de

Clo'Jis Salgado

Aposentadoria
cários.

'DECRETO N. o 43.310 MARÇO DE 1958

DE

7

DE

Prorroga o pruec de aplicação do limite fixado no art. 1. ° do Decreto
n. o 37.133, de 5 de abril de 19;5'5,
e dá outras inooíaénoíoe.

e

Pensões dos

Ban-

A.1't. 4. ° O presente Decrete, entrará em vigor na data de sua publicaçêo, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro,

de
7iJ.

195'8,

° ,da

13-7. o

da

em 7 de março
Independência e

República.
JUSCELINO

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

KUBITSCHER.

Parsijal, Barrosa.

DECRETO N." 43,311 -, DE 7 DE MARÇO DE 1958
Aprova o Orçamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização e
dá Outras proouiéncias,

O Presidente da República, usando das atríbuíçôes que lhe confere o

art. 87, número I, da. Constdtuiçâo e tendo em vista o disposto no artigo 10,
da Lei n.» 2.163, de 5 de janeiro de 1954, Decreta:
Art. 1. o Fica aprovado o Orçamento do Instituto Nacional de Imigração
e Colonização para o corrente exercício, discriminado pelos Anexos integrantes dêstc decreto compreendendo:

1.1
1.2

1.3
1.4

1. O - REOEITA EFETIVA
- Renda Parafiscal
-, Renda Patrimonial
- Renda Industrial
- Rendas Díversas
.

ors

,

.
.
.

.

4.500.000
1.260.000
40.000
880.000

c-s

6.600.000

ATOS 00 PODER EXECUTIVO
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2.0 -.RECEITA TRANSFERIDA
Cr$ .

Auxílios e Subvencôes Federais
Auxílios e Subvenções Estaduais

2.1 2.2 -

3,-0 -- RECEITA. DE qAPITAL
3.2 - Retôrno de Capitais _'. _
.
3.3 _. Alienação de Bens Patcimoníaís .. '

'rotal

1.0 -

21.320.000
326.000. Ul)O

99. 73oQ. 900

39.265.000
lü2.S42.000
20.345.000

Transferências

2.0 - DESPESAS DE CAPITAL
2.1 - Investimentos
2.1.1 - Obras
.
2.1.2 - Equipamentos e Instalacões
.
2.1.3 --=--" Material Permanente
.

22-

298.000.000

DESPESA EFETIVA

.
de Consumo e
.
de Transformação
1. 1 .3 - Serviços de Terceiros
.
l.l.'.!: - Encargos Diversos

2.1.;) -

c-s

738.286
20.5.&1. 714

_ .

1.1 -- Custeio
1.1.1 - Pessoal
1.1.2 - Material

1.2 -

c-s
296.000.000
2.000.000

A/C de Fundos Especiais

Operações Ftnanceíras
Material para Revenda e
e Abastecimento

262.282.900
2.210.564

264. 493.4íJ4

5.500.000
9.950.000
4.500.000
40.818.250

6'Ü.768.250

2 2.4 -

Tota! ..

738.236

61.506.536

32ô. 000.000

Parágrafo único. A discriminação das dotações glogaís contidas nos
anexos a êste Decrete constará do plano anual de trabalho do Instituto a
ser aprovado pelo Ministro da Agricultura, nos têrmos do. item V, do artrgo 14, do Regulamento .:1.-0 Instituto Nacional de' Imigração e Oolonízaçâo .
Art. 2 ° A taxa de imigração, referida na Lei n.c 2.163, de 5 de janeiro
de 1954. será depositada, pelos órgãos arrecadadores, no Banco do Brasil,
S A., ou em suas Agências. em conta do Instituto Nacíonaj de Imigração e
Oolomzaçâo .
o L o Os órgãos Que arrecadarem a taxa referida neste artigo comuntcarão. mensalmente, ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização, as
importâncias recolhidas. mencionando:
I - números Q datas das guias de recolhimento;
II ---.,. locais de recolhimento:
UI - agências do Banco do.Brastl S. A., onde foi feito o depôsíto.
§ 2.° O Banco do Brasil S. A., mensalmente, enviará ao Instituto Nacional de Imigração e Cclonízaçâo relação de todos OS depósitos feitos e
provenientes da Taxa de Imigração.
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Art. 3. o A aplicação dos recursos constantes do. "Fundo de Colonização"

e do "Fundo' Patrimonial" sõmerrte poderá ser realizada mediante prévia

e expressa autorização do presidente da República, exarada nos respectívcs
planos de trabalho.

Parágrafo único, Os planes a que se refere êste artigo deverão suuoruínar-se à rigorosa especialízaçàc de despesas, objetivando o desenvolvimento
econômico-financeiro do Instituto Nacional de Imigração e Colonização,
através da mstalaçâo, manutenção e expansão dos núcleos coloniais.
Art. 4. o Revogam-se as disposições em .oontrárío .
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958, 1370 da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneynettt

INSTITUTO NACIONAL DE IM.IGRAÇli.O E COLONIZ.AQAO
()RÇAMENTO I'hRA

sxsactorc

1958

DE

Sumário Geral

I

Parcial

Receita

Parcial

Despesa

Total

Subtotal

'reter

\
Receita Ejetiva

1. O -

1 O-

I

1.1_Renda serenscei

4,,00,0001

.....
...
I
.... " ..... ,

1.2 -

Renda Patrimonial

1.3 -

Renda Industrial

1.4 -

Rendas Diversas

40.000

'perceíros

880.0001

~

1. 2

I

Receita Transjerida

2.1 2.2 -

Auxilios
rterats

e

Fel

Subvenções

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

Auxílios e subvenções
duais ..... ...........

Transferências

2.000.000

298.000.000

manente

3 O-

Receita

3.2 3.3 -

ce

Retõrno de Capitais

....

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

Total Geral d, Receita

-

.. j.
\
I

5.500.000
9.950.(){)0

I

4.500.000
40.a18.250

-----

60.768.250

cerras

20.581.714

21.320.000

.....

326.000.ÜOO

2.2.4-Material parRI
Revenda e Abastecírnento ...... [
Total Geral da
Despesa .... ......
_.. -

-

--

264.493.464

2.2 ...,.... Operações Finan-

738.286

Alienaçã() de Bens patrtmo-

mais

.......

AJC de rundos Especiais

CapItal

2.2H1.564

I

2.0 _ Despesas d, Capital
2.1 - rnvesumentos
I
2.1.1 _ Obras
gquípamen2.1.2
tos e Instalações
2 1.3 - Material Per2.1.5 -

262.282.900

2C.345.000

-----...

-

296.000.0001

~;;-I
......

3[1.265.000
102.942.000

1 1.4 _ Encargos Diversos

6.680.000

!

2.0 -

99.730.900

,

1.260.0001

I

Despesa Ejetl1Ja

1.1 ~ custeio
1.1.1 - Pessoal
1.1. 2 - Material de
de
Consumo
Transformaçâo
_
serviços
de
1 1.3

738.286
IH.506.536

-----

.......

'325.000.000

P~E\'ISÃ() DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 1958

I -

CONTA DE OPERAÇOES CORRENTES

1.0 _ Receita Btetwa
1.1 1.2 1.3 1.4: 2.0 -

Renda
Renda
Renda
Rendas

1.0 -

4.500.000
1.250.000
4(1.000
880.000

Parafiscal _.
Patrimoniaf
Industrial
Diversas

~

:3.2 -

Auxuios

e

derars ....
auxíuos e
taduaís

custeio
Pessoal
Material de consumo
c de 'pransformaçáo
1.1 3 ~ Serviços de 'rerceíros
1.1.4 - Encargos Diversos

1.1.1 -

6.680.000

90.730.1)00

1.2 -

Receita Tl'ansjerida

2.1 -

39.265000
102.042.000.
20.345.00D

262.282.900

Subvenções
2fJ6.000.000
2.000.000

2.210.564

2- Transferências ..

Subvenções

sorna

~98.0QO.{jOO

Soma

:J04. 600.000

Superavlt de
rentes

-rotei

301.630.1)00

Total

II -

Operações

264.493.464
COl'~

40.186.536

ace.eac.eeo

CONTA DE OPF.RAÇOES DE CAPITAL

Superavit de Operações Correntes
3. O -

Despesa Ejetiva

1.1

4.0.186.536 2.0 -

DespeSa de Capital

À-eceit(. de Capital

3.2 3.3 -

Retomo de Capitais
Alienação de Bens Patrfmcmais

738.286
20.5[11.714

21.320.000

2.1 -

rnvosumentcs

2.2 -

Operações stnaucetrss

60.768.250
738.236

61.506.536

Soma

61.505.536

Soma

61.50C.536

Total

61.506.536

Total

61.506.536

Orço 245.163 -
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lU -- CONTA PATRIMONIAL

2 _

2 ---: Mutações Patrimoniais da Receita

Mutaçõe,~

2.1 _

2.2 _
2.::1 -

patrImoniais da Despesa
Obras, . Desaproprlaçâo e Aquíslcao de rmóveir
'..

5 ..500. (){)O

2.2 -

Rctõrno de Capitais

AqUlS1Cão de Equipamentos
Instalações
.....•.

9.950.000

2.3 -

Alienação
niats

Aquisição de

Mat.etial perma.,

nente
.
2.7 _ Matena, para revenda e aoas,
secuuento ..
2.8 - Dlsporilbilldades Diversas

4.500.000
738.286
40.818.250

. Total

de

'138.286

bens Patrtmo2<J.581.714

Soma

21.320.000
21.330.000

61.506.536

guperawt

40.186.5036

S1.5()5.536

Total

61.506.53ü

DISCRIMINIIÇÃO DA RECEIT·II

Exeretcio de 1958

VALORES EM CRUZEDROS
RUBRICAS
Parcial

1.0 -

RECEITA EFETIVA

1.1 -

RENDA PARAFISCAL

1.1.01 -

Subtotal

Total

Taxas.

de jmígração

a)

4.500.000
1.2 -

RENDA PATRIMONIAL.

1.2.01 -

Rendas de Aluguéis e Arrendamentos.

1.2.01.01 .- De rmôvets .......
1.2.01.03 - De Outros Bens ..
1,2.03, - Renda .de Depósitos

60.000
200.000
1.000.000

1.260.000

1.3 - -R'Er-."DA INDUSTRIAL
1.3.07 - Ronda de Alimentação
40.000

4 - RENDA ~ '!VERSAS'
1.4.03 - Multas e outras penalidades
1.4.05 - Indenizações" Restítulções

lQ(l,OOO
i

1.4.9P _ outras Rendas Diversas.

Juros de Mora
.
b' Venda de produtos agrícolas

1

a)

2.0 2.1 -

Artigo 6.0 da Lei n." 2.163. de 5 de janeiro de 1954
.
Do Mínístérto da Agdcultu,ra, para as despesas decorrentes do
Encontro das Bispos do Nordeste ...
'

AUXíLIOS E SUBVENÇõES ESTADUAIS.
a) Acordos firmados cem os Estados

3.0 3.?- -

RECEITA DE CAPITAL.
RETÕRNQ DE CAPITAIS

3.3 -

ALIENAÇAO DE BENIS PATRIMONIAIS

\
I
I
1

266.000.000

I

30.000.000

I

AUXíLIOS E SUBVENÇõES FEDERAIS.
b)

2.2 -

30.000
50. (}QO

RECEITA TRANSFERlDA.

a)

700.000

1

80.000
_

6.680.000

296.;)00.000

1

I
I

2.000.000

298.000.000

1------

!

738.286
20.581.714

21.320.000

,------TOTAL GERAL DA RECEITA

Orço 245.163 -

Pág. 244-B

Mapa 2

326.000.300

DISCRIMINAÇAO DA DESPESA

Exercício

M

1

1958

VALORES

/----]
I
1----:--------I
I
I
I Diretoria
I Conselho I
I

EM

CRU.ZEIROS

õncãos

ÓRGÃOS Di': t,I:;::>ilNISTRf"çiio

RUBRICAS DA DESPESA

I Consultivo

I Executiva

]

1. () -

Despesa Efetiva

1.1. -

Conselho

1.1.1.01 -

Pessoal em Comissão

1.1.1. 01. 02 -

Pessoal de Quadro

1.1.1.02 -

!
'''1
•. 1

i

Salárfos

contratados

1.1.1.02.0::: -

· .. 1

1.1.1.02.04 _ 'r'erererros

I

'1\

I

Auxilio para diferença de Caixa . '1

1.1.1.06 -

Auxílio Doença

20.000

1.1.1.07 -

Gratificações

.11
Pela prestacãe de serviços extraor-I

.1

dmâríos
Pela representação de Gabinete

1.1.1.D7. 01 -

.

1.1.1.07. OS -

1.1.1.07.10 -

156.000

1

Peja I!al'ticip~ção em órgão de deli~\
beração coletiva . ················1
Adicional por tempo de serviço

1.1.1.08 -

Ajuda de Custo

1.1.1.09 -

Diãrias

1.1.1.10 -

substituições

,

····1
I
. ... . . . . .

,

I
I
TOTAIS

...•.•

180. 7~

TOTAL DA CONSIGNAÇãO 1.1.1

I

_I
l

I

I1

288.000

150.DOO
5D.000

21.459.920

2.58D.200

,

-/

.1

I

006.000

501.400

935.000

582.672

40.000

1.242.000

1.494.00{)

I

80.0:

-I

!

I

16--5.560

I

I

700.000

=1]

I

20.000

3.0n.OW I

1

~

70.0{)0 \

i

-I,
-]

-/

!

-iI

<i68.DOO \

I

I

481.942 I

527.728 I

\

150.()DO

3W.000

3JO.COO

- I
I
~:I

300.000

450.000

I

I

I

228.0(}{l \ 23.679.257

-\

I

I

Orço 245.163 -

35.~32.762

11

-I

250.COO

I

I

300.000

~

150.000

I

I,

27.019.900

-\

i

Pãg. 244-C _

40.000 \

41.568 \
100.000

I

50.000

I

i

-II

20.MO

864.000 II
70.000

I
I

-I

i

-I,
-I

348.762 \
350.000

- I
I

I

350.000 \
150.000

11

I

,

-11.470.000
-_11.804.600

-I

11

I
I

-I

II

I

-I
-

I 55.284.. 400

I

II
I

4.384.!XI0
2.212.00D

-I

56:1iOO

60.000 1

I

I

100.000

-I

II,.

-I

1.000.0:

I
\

4.740.000

I

=I

700.000

2.'107.203

1

\

5.000.000

16.5E4.<:(Y.l

I

1.277.00(1 I

I

1200:

!

I

,

I

6.234.000
300.00D
700.000

I
5.000.000

I

I
-I

918.058 \
1.800.000

I

-I

1I

19.928.010

11.124.0DO

- I 33.824.480

11

,I 10.350.228 I

-I
I
Mapa 3

I

I
-/
-I
\
-I

100 000

I

I

804.000

I

I

I

1I

301.2171

200.(){){)

528.758

I I -II
20.000

I

397 .200 \

I

I

-I

i

120.DOO

200.000

I,

I

20.000

,,

GER,AL

:1

I

I

2.580.000

I

Ext~'nol'

!

TOTAL

i

Total

gxmaís

uo

I
1.404.000 I 1.404.000 I 8.316.000 I
I
I
6.751.700
18.929.500
8.143.280 J

l

R.'-

I

I

/
372.000 1

56.500

1I Órgãos

I Oolonizaçãol

708.000 \

I

I

I

I

Dep. de

Pla~l

nejamen!c

i

]
937.2001

180.000

I
150.000

15.533.640

I

=).

I
-

5.460.000

613.200 I

I
,

1.9-55.000

I

, 11.489.5: !
1
I
,
I
II

48.000

48.000

7DO. 000 I'

I

.]

I'

I

I

-I-I

I

40.000

I

. ..

Es-I

;!

:1

~ 1703.000 \

232·(){l0

Por serviço ou estudo no estran-]
geíro

1.1.1.07.09 -

.\

[tudos e

I

I

-I

I

De- Função

1.1.1.07.03 -

-

-)

1.1.1. os -

1.1.1.07,01 -

-I
I

324.000 )

I
56.501} I

.......... /

I:
-I

3.5D4·0lJ(l]1
5.923.28D

Baláa-íu-Farnília

1

!D2P. de

Migrações

1

I

1.1.1.04 -

•• ']1

Dep. de

Finanças

\

Pessoal

Vencimentos

Dep. de

1

\

1.1.1.01.01 -

Il

Adro. e

Fiscal

Custeio

1.1.1. -

I1

DE OPERAÇÃO

468'.000
1.400.0C=0
2.100.000

I

1.450.000 I
350.0{I{l

5.000.COO

I

I

1.9(lO.ODO
600.000

I

6.70(1.000 \ 63.998.138 \ !.l9.730.900
~

I

-!

I

I

99.730.900

I

EM

VALORES

CRUZEIROS

1---------------

II

RUBRICAS DA DESPESA

ÓRGÃOS

DE ADMINISTR.~çíio

,-.----------------'-I

f

1

D~p.

I Dtretona I Conselho I Conselho \ Dep. de

) Executiva

1Consultivo ·1
I
1

rtscai

1
[I

Adm. e
Finanças

Material de Consumo e de 't'raustormaçâo]

I
1.1.2.02 -

1.1.2.03 1.1.2.04 1.1.2.0S 1.1:2.06 -

Artigos de expediente, desenho, en-\
sino e educação ..
.!

1.1.2.12 -

I
60.000 I
150.00-0

Ii

I
300.000 I

,

Material para seavíços de acam-]
pamento e de campanna: mum-]
ções para serviços de policiamento. I
I
Matérias-primas e produtos manuía-]
turados ou semímanuíaturaoos des-t
tínados a qualquer transformação]

-

-I

I

embalagem
1.1.2 lS

~

ei,

... '1;

i
:n.CGO

.

,

I!
,

;

20.000

I
I

TOTAIS

...... :
1
1

Orço

245.163 -

Fig. 2.g-D -

Mapa ':!

I

870.000

I

1

I
I
1
1

1
I
1
I

I

I

I

I

!

I

1

t

I

I

300.000

580.000

80.000

1.600.00Q I

30.000

4S0.00Q

1
400.000 II
1

SO.OOO

,

1

200.000 I

9.500.000

50.000

10.000

20.000

250.000

400.000

580.000

1

30.000

150.000 '

-

300.000;

-

i

Ii
II
,

130.0CO

so.ccu

I

200.000

~.OOO.OOO

i
i
I

i

,I

I
i
1.710.000 I 2.530.000 I
I
1
1

I
lS.090.00D

1
1
I

1

I

•

40.000

,

I

,

,

44"Ono

\

1.000.000 \

I

I
I

260,00e

I

4.730.000

aan.ooo

I1

'i

S20.000 \

I

I

100.00!)

1.600.000

\

1.400.000 1

I

i

1

.-'.'

1

iI

I
36.685.000 I

1

I

1

1

1

1

-

;

650.000
150.000

I

825.000 I 20.770.000 :

800.00i)

I
I

1

!

2.70Cl.OOD

1

i

1

150.000
9.865.000

I

I

I

100.000

I
I

I

-

S.400.000

1

li 2.7CO.OOQ \

_ I

8.330.000

1

1

:

010.COO \

1
1
1

1.380.000

250.000 I

- \

,I

-

150.000

3.101).000

I

i

800.000 \

'li

,

I

9.815.000 i

I

100.000 t

400.000 I

200.000

1

!

iI

20.000 I
20.000

I
I

1

400.000 I

1
1

1

\

100.000

I

I1

1
1

1.240.000

,

200.000 I 1. 500.000 I
-

2.250.000

I 7.930.000 II
1
1
1
4.S00.000 "I
- I 1.950.000 1I
I ,
1

1

I

1

c"

1

-,

Ii

I '

30.000

i

II

GERAL

I

I

100.0001-1

I
1.000_000

1
1

180.000 I

1.200.000

TOTAL

1

I

I

6.300.000 I

15.000

I

I
50.000 I

I

,

1

1

I

1

1

100.000 li

I

-I

1

,

-

I

1
I
1
1

450.000

,

Materia!E pata reparos, adaptação el
conservação de bens móveis e imõ- \
vers .

i

-I

I

I

Material para acondicionamento

10.0pO

c

50.000 I

1

i

.I
I

c

.1

20.000 I

1

.i

banho

-I
I

i

I

140.000

,1

\

1
I
I
1

II

-I

i

\

750.000

1
1

I

30.000

850.000

1

c

Produtos químjcos, oíológtcos: far-!
macêuccos e odontológicos; artigoS\
cuúrgscos e outros de uso nos laboracõncs . .
.

semente, e mudas de plantas

1

(

1.1.2.13·- vestuânce, uniformes, equipamentos]
e acessór íos: roupa de cama, me~a e]
1.1.2 14 -

620.000

Materi:J.ls e acessórios de máqUinas,]
.. 1
de viaturas e de aparelhos

.,,

1.1.2.11 -

230.000

Total

I
I

I

1
1

300.MO I

Forragens e outros alimentos parai
animais
.i
\
1.1.2.013 - Gêneros de Alimentação

1.1. 2.10 -

I
l

I
80.000
'
150.000 I

1.1.2.07 -

1.1.2.09 -

Total

Materf al de limpe", eónaervaçâo ei
desinfecção
.. i
i
CombUStivei s e iuonncsntes
I

Material de couôelarta ou de uso!
ecotécn'cc
.1

\DeP. de Es. -11 Dep. de
órgãos Re-II
[tudcs e siagíonats
I
Mig!'ações I nejamento I Colonizaçâo] no Exterior I

1

I

I;,

I

de

I

11

1.1.2 -

I

ÓRGÃOS DE oP<;R.Açii:o

,

_

39.265.000

I
VALORES

1
1

EM

CRUZEIR03

1----1

RUBRICAS DA

I

D~,sPESA

1-----

I Diretorla I Conselho I Conselho
i Executiva 1 Consultivo I PiscaI

1

1.3 -

gerviços de Terceiros

1

I

Acondicionamento e transporte dei
encomendes, cargas e animais em]
geral .
..1
_ passagens, transporte cc p~S0:>'S ei
de SU.l,s bagagens .
. .1
-- ~o ~ran~po~te de migrantes l1G 'rer-]
ntcno .t\:aclOnal. .
~ assinatura de órgãos of,ci!:~ e
recortes de publicações periódicas ..
- Iíumínação, fôrca motriz e gás .... 1·
- Bervtçcs de aese!o e higiene, taxa
de água, esgêt,J e lixe
· .... ··· .. 1
_ R~pai·os. adaptações e conservação]
de bens mÓ'"els e imóveis. .
I
..:.. Pubúcacôes, serviços de imPl,essãol
e de eucaderuaçâo, divulgação ...
- Serviços cumcos e de hcspttallzaçâc
- Se.víços Iunerartos
.
- Serviços Judiciários
I
- 'reíercr.e. telefonemas', tetegrsmas.:
radiogramas, porte-postnt e asstna-]
turas de çalxas postais . .
!
- Arugueí ou arrendamento de nnó-]

1)

dei

1

I

1.1.3.01 1.3.02.

I

L;(J.O:JO

1.1.3.04
1.1.3.05
1.1.3.03
1.1.3.07

1 1.3.08
1 1.3.09
1 1.3.10
1.1.3.11
1.3.12

1.1.3.13 1.1.3.15 1)

_

veis
Seguros em geral

i

-I

1

20.0fi'0

-I
i
-;
i
-I

100.000

1

1

ocm'tê Intergcvernan.entaí jJa-]
l\'1igJ:aç6es surcoetae
... i
;) Secretarra de hgrlcultUl'a do!
zsiaoo de São Paulo . .....
[.
(;) Secretaria de Agricultura 'd~
Estauo do Paraná
.1
di Secrerarta de Agncuttura, In-]
nusma e Comércio do Estado de,
Pernambuco e Associação NOl'-1
destina de Crédito e Assistêneia]
R.ural
.1
e)
zsteoo do Ceará e Associaçào]
Nordest.ina de õrédíto e &<;<;í5-1
têncía Rural
.. 1
.!
Il estado da Bahia.
g}
Oomissâo do Vale (lo Sàc rra»-!

1

120.000 I

140.000

I
600.000 I

I
4.0.000 I

geO.000

750.000 I

I

1

i

-1

1

40.00::1 I
150.000 I

ioe.coe
aao.coo

I

1

I
I

I

1
1

1
1

10.500.000 I

I

60.0GO
150.000

6nO.OOO I

900.000 I

200.000
100.000
50.000
100.000

150.000
150.000
100.000
20.000

1

...•..• 1

120.000 I

180.000

=:

4.752.000
50. OCO

UlOO.GOO I
~ I

-- I

I

50.000
500.000

-

850.000
-

I

1

i

-

i

100.000 I
ZOO.OOO I

200.000

-

50.000

-

1

-

6.%2.000

1
I

I

I
500.000 I

1

1.900.000 I
50.000 I

1

1

I

I

-

I

I

1

I

1

I

1

-

2.000.000

3.500.000
610.000

-

100.000
600.000

-

I

1

I

I

7.532.000 I 44.200.000 I 1.450.000 I 49.710.000 I

i

I

-1I su.uua.uoc iI
-

-

1

1.200.000

I

\ . 2.500.000 \

I

I

i

200.000 I

630.000
6.652,000
100.000

I 12.000.OG!J I 12. COO .000

i
2.500.000
2.000.000
30.000.000

I
I

170.000

{I

1
I
- I 1.200.000:

I

aco.oon

. 15.000.000 I 15.000.000

í

1

'i

1. 000 .000
2.000.000

I
I

I

100.000 I

i

1
I

I

I
1

i

160.000
1. 17ú,000

1

000.000 I

I 1.9(";0.000 I
I
150.000 I
I
70.000 I

1

í

;

700.000'
2.800.000

I 1.450.000 I 1. 550. 000
1
1
I 6.6GO.OOO 1 7.000.ll00

,

.,1
100.000
300.000

I

1

- i

1

1

1

,

-I

I

I
100.00n I
I 1. 020. 000 I

I

-

I

-- ii

.,

1

1

150.000
1.500.000
I
[in.GOO
1
50.000

!

I

- Ii 10.500,000 1
I 10.500.000

500.000 I
250.000 I

-

GERAL

1

I
I
I
560.01J0 I
I
950.000 I

I

- ii

-I

_.L

900.000

100000 I 5.600.000

1

I

1

_

500.000

I
I
- I

1

1
1

62n.OOO

Mapa 5

I
1

I
I

1

TOTAL

I

I
1

1.200.000 I

1

~_'____

Pág. 244-E -

-

I

Total

I[

I
I

n.G:Jo.oOO I '

I

Orço Z45.16Z -

-

1

i
1
15.00a.000 I
i

1

3) -- 5ClI'IÇOS dtversos

__ .

I

1

1
60.000 I

1

,I

101 Diocese de connacã
Fotocópias. cópias neuogràt o.;ê-S e,
c.erudôes de escrituras de aquisíçâo]
de imóveis
i.

TOTAIS

i
I
I
I

4.752.000 \
50,000

!

,

1

1

!

-

I

100.000

1

I
I
I
20.000 I
I
300.000 I

1

-I

I

1

20.0001

400.000

I

1

30:000 I
520. OCO I

1
2·W.000 I

;
;

,,

I
I

.1
I

1
1

1
1
1

;

I
I
I

1

1

1

1

··· ...

1'&

cisco

[tudos e PIa-I
I
gtonats
I
Migrações i nejamento I Oulonizaçâo] no zxtenor I

1

-;

-I

60.000

Total

100.000 I
80.000 I
50.000 I
100.000 i

-I

a)

2) -

1
1

1

outros serviços coruratuajs ;
ACÓJ'cos . e conventos

Adm. e
\ Finanças

-I
I

ZôO,DOO

t

I Dep , de

1

,i

--1----1--- 1
-----1
neo. de :D~p de Es-[ Dep. de I Órgãos ae-

1

1
1

1

1.1.3.03

li

ÓHG:<;'OS DE O?ERWÃO

1

1

I 3.500.000 I
I
610.000 I
I
I
I
I
I
100.000 I
I
900.000 [
I
1

I

I

I

I

1

1

I

I

2.500.000
2.000.000
30.000·.000
500.000
610.000
200.000
1.200.000

I 95.360.000 I 102.942.000

I

VALORES

I

lI
I
l~ Diretoria

RUBRICAS DA DESPESA

!

1. 4

~

1
1

I

Encargos Diversos

1.4.01 -

Despesas miúdas de

pronto paga-l

1.1.4.11 -

menta
"1
Prêmios e diplomas escolares
/
Festividades, recepções, hospedagens!
e homenagens .
.!
nepcstções e restituições
.1
comissões e corretagem.
.
..
Saleçâo, aperfeiçoamento e e.specia-I
bzaçâo de pessoal . .
.
Serviços educativos e culturais
1

1.1.4.12 -

Exposições, congressos e conrerên-.

1.4.04 104.05 1.1.4:07 1.1.4.08 1.1.4.09 1.1.4.10 -

.

1.1.4.13

~

.. ..

~~~~~o ~~ ~~~:l~~~i.~ ~ :P.~~i~~~~

I

.... i

cías

Representaçêo e divulgação no ex-\

tenor

..
a.ssistê~cla

1.4.11 -

Serviços de

1.4.16 -

outros encargos cüverscs:

1)

-

I

1

i

s=ial

I
1
Caução para garantia de .aluguel ou:
arrendamento de w.óveis·
,

2) _ Despesas gerais com rnanutençãoi
do escritório da Comissão de sele-I
ç ã o de Imigrantes na EUropa, íncluSiV2 com peescet eventual e passa-

i

gens
3) -

4) -

Despesas de qualquer natureza e i
proveniência com' inspeções para':
acompanhamento da execução orça-I
mentária nos órgãos RegiOnais do,
une, bem como com levant?l1lentos!
estatísticos relacionados cem '0 custo
em serviços e com a receita arreca-]
dada
1

el
proveniência corn o tsvantamento eu-i

Conselho

I

Iconsurnvo \

I
350~ I
f

-II

-I

-[
I

I

-I
-I

:

TOTAIS
TOTAL DA VERBA

I

·1

I

·1

I

245.163

Pâg . 241-F -

Mapa 6

1

conselho \
Fiscal

I
I
I
I
I

-I

=1

I

I
,I

I

-\
-I
-1

1

=1

I
-I

-1
I
I

-I

1
-I
1

I

I
I

I

1

I
I
I
I

1

I

I
1
I

\

-I

1

I

I

'I

I
I

I
I
I

I

1

-I
I
I
I

-I
I

\

-I

I
I

I!
i

ÓRGÃOS DE on:r..A_çÃ_o

nec. de

Dep . de IDe P. d-e as-

I

Total

Adm . e

1
I

I

1
I

I
I

I

-I

I
-I
\

I

100.000 I

-I

50.000 1
50.000 I
200.000 t

I

I

1
I
I
135.000 I

\

I
\

I
-I
11

1

-I

\
I
I

I

I

-I

-1

1

-[

1

,
I

i

-1

I
I

I
1
1
I
-I
I
I

I
-I

I
I
-I

1

1

I
I
-I
I
150.000 t
I
I
100.000

i
1

I
I
I
I

-I

I

J

1
1

I
I

I

I
I
I
-I

1

I

I

100.000 1

I
I

I

_I

I
I

,

-- 1

I

1

15000 000

I
I
I

1

-I

-I

-I

I
-1
I
I

I

-I

I
I

J

200.000

i
I

!
i

I
-!
I

I
I
I

200.000 I

100.0~ 1

750.000

400.000 I

400.000 I

I

400.000

I

350.000

I

-I
I
I
I

-I

I
I
I

I

-I

I
I

1

I
I

350.000

100.000 \

I

700.000 I

\

I

[

I

I

I
-I
I
I
I

-1

1I

-I

1

I

I
I
1

,

1

I
-1,

1

i

I
1
1

i
-I
I

1

I

I

1

950.000 I

I

-I

I

I

I

\

I

I
-I

1

I
-I'

I

ece.ooc I

-i

I

100.0no

I

700.000 I

1

1

I
I

-I

I
I

300.000
150.000
200.000

350.000

I

1

-I

I

485.000
150.000

I
I
750.000 I

I
750.000 I

I
I
-I

-1

1

I

1
-1

I

I

350.000 I
150.000 I

300.000 I

I

I
I

I

60.000
1.000.000

-I
150_000 I

I

G:ERAL

1\

1
-I
-I

I

-I
150.000 I

15.550.000 Ii

I

-I

I
I
-I
I
I

-1
-I

1

I
I

1.860.000 I 1.945.000 :

I
-I
I

I
I
-I
I
-I

\

I
I

I

1

1
i
I

I

I

I

I
I

I

100.000 I
50.000 I

250.000 :

100.0Q() I

!
150.000 I
150.000 I

=1
-I

250.000 I
I

50.000 I

100.000 \
50.000 :

50.000 I

-I

I

Total

I
I

100.000 \
SO.OOO \
200.000 I

50.COO I

I
-I

150.000 \

I

II

1

-I

(i0.000 I
1.000.000 I

-I

I

I

I
TOTAL

1
I
Dep. de \ órgãos Re-I

-I

-I

60.000 I
1.000.000 I

I

I

.__~_ _

gíonaís
Itudos e maMigrações
nejamento \ Colonízaçâo no Exterior

\ Finanças

-I

1

Pessoal Assalariado dos postos.!
Agencias doe Colocação e mão-de-I
ctn-a, Hospedarias e Delegacias Re~1
gaonats
... I
1
I

I

ore.

I

Despesas de qualquer _natureza

éastrat do pessoal do INIC

5) -

C.RUZEIROS

ÓRGhOS DE ,\DMllilS'IflIIÇÃO

Executiva

5Q.O~

EM

700.000

1

I
1

I
I

I
-I
I
I
I

-[

250.000

100.000

11

\

-I

I

15.000.000 I 15.000.000

I
I
I
I

1

1

I

I

I

100.000 I 18AOO.000 \

-I
11

20.345.000

-1 262.282.000
[I

I

VALORES

1---I

I

I Diretoria 11 Conselho
I

I Executiva

1.2 _ Transferências
1.2.2 -

1
1

Subvenções

1.2.2.02 -

1.2.3 -

I

Extraordinárias

··1

I
I

Contribuições

1.2.3.01 1.2.3,.03 -

Para' a previdência social

1
1

Diversos:

\

1) - Legião Brasileira de Asststênoia
2) ~ Serviço Social Rural.
1.2.5 -

·1

II

Beneficios a Servidores da Entidade

1.2.5.01 -

Inativos

····1

1
1

1.2.7 --,- Diversos
1.2.7.01 -

\

Indenizações

1

I

TOTAIS
TOTAL DA VERBA 1.2.
TOTAL DA DESPESA

2. O 2.1 -

E~IVA

.. 1

Investimentos
Obras

I

1
1

conclusão

.. 1
dei

~~:~u;açã~' e' ';~pü~çã~' 'de 'i~6;'eúl

I

I

TOTAIS. ....
... ...
..1
TOTAL DA CONSIGNAÇAO 2.1.1 .1

2.1.2 - Equipamentos e Instalações
I
2,1.2.01 - Máquinas, motores e ap~relhos .
2.1.2.02 - Automóvel:; de passagenos
.
2.1.2.03 - Camionetas de passageiros, ônibus,

"1

ambulâncias e íeere . .

I
I'
I

-I

-I-I

-I

I

-I

I
I
I

-I
-\
-I

I

I

-)

i

I

-!

1

I

-i

-I

I

1

-I

I

I
I
-I
-I

I

=1

I

-I

I
I

i

~I

i

I.
I
I

-I

i

i

1

100.000 I

I

1
I

I

438.000 I

-I

I
I

438.000 I

-I

!

i
,1
I
I

1

I

-I
-I

1

-I
-I

I
-I
I

-I
I
I

100.000 I

I
-I
-I

-I

I

I

-I
-I

-I
-I

I

138.000 I

-I
-I
. I

I

1

-I

138.000 I

1

-I
-I

i
-I

1

I

1

-I
-I
I
I

1

I
-I
I
-I

I

200.000 I

1

=1
=1

I
1.050.000 I

i

1

I

1

I

500.000 I

-I
I
-I

-II

Dep , de

\nep. de

I
-I

-I

1

-I

I

I

I

I
I
1

-I

I
I
I
-I
I
I
-I
-I
I
I
I

162.000

I

I

- I"

I
I
162.000 I
-I
I

I

-I

I

-I

1

1.100.000 I

-I

-I

1

103.241 I
61.945 I
I

I
I
-I
1

I
I
-I

I
I
I
I
- I 1.610.564 I
-I
-I
I
I
-I

iI

-I

I
I

II

I

1

-I

-I

1.400.000

-II

-II
-I

1.000.000

-I

1.200.000 I

-I
I
-I

1.000.000 I

1.000.000 I

I
300.000 I 1. 000.000 I
I
I

I
I

I

-I

I

1

500.000 I
50.000 I

I

-I

1

1

iI

1

I

1

I

I

- I 2.000.00e I
I
I
I
I
- I 4.400.000 I
200.000

-I
I

500.000 I
5~.000

1

I
I
-I
I
I
I

I

I
1.000.000 I

-I

I

,- I
I

1

1

-I

-I'
I

1

1.445.378 I

1

-I

I

:'

I

100.000 I

-I

I

1

-I

I

750.000
800.000 I

I
-I

I
I
200.000 i
800.000 I

-I

500.000

I órgãos

I
I
-I

1.000.000 I

-II

I

-I

1
1

I
I
I

600.000 I

-I
I

Dep. de

I
I

1

1
1

I

-I

I

-I

-I

I

I
I
I
I
I
-I

1

-I

I

Es-I

I

Re-II

ItUd~ e Plagionaís
I
Migrações
nejamento COlonização/ no Exterior II

200.000 \

-I
I

-I

. .. .. .. .I

Mapa

I

-I

I

I
I
I
I
-I
I
I

--------1:

6",,, '" 0"""0

I
I
I
I

I
I

1

,
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I
-I

-I

II

250.000 I
-800.000

I

-I

i

-I

I

Total

I

I
I
I
I
-I
I
I
I
-I
-I

1

=1I

I

-I

Autocammhões, autobombas, camionetas de cargas, auto-socorro
2.1.2.C6 - Tratores, equipamentos para rodovias, tmpiementos agríCOlas
2.1.2.07 -- Embarcações e material flutuante;
dragas e material de dragagem
2.1.2.08 -- Outras viaturas
.

Orço 245.163 -

Adm. e

Finanças

2.1.2.04 -

TOTAIS

Dep. de

1 Consultivo

I

I

2.1.1.01 - Estudos e projetos
2.1.1. 02 - Inicio de Obras
2.1.1.03 - Prosseguimento e
2.1.1.04 -

I

i
I

Despesas de Capital

2.1.1 -

I

1----,----;--------

I
I

CRUZEIROS

ÓRGÃOS m: ADMINISTRAÇÃO

i

RUBRICAS DA DESPESA

EM

1.550.000 I

3.150.000 I

1
1

1

500.000 I 4.750.000

,I

I

Total

I
I
I
1

(
I
-I

-/I
I
I

=1I
I
I
-I
I
I
I
-I

I

I

-I
-I

I
-I

I

I

1.445.378 I

-I
I

I

162.000 I

100.000

I

1.772.564 I

- I
-

I 264.493.464

1

I

200.000 I
900.000 I

2.200.000

-I
I
-I

1

I

2.210.000
2.210.564

I

I

-I
-I
I
-I
I
-I

I

:100.000

1

-/

5.500.0~

-I

103.241
61.945

1

-I
-I

I

1.445.378

1

I

103.241 I
61.945 I

I
- I 1.400.000 I
- I 3.000.000 I
I
I
I
1
I

200.000

I

I
I

i
i
-I

GERAL

1

I
-I

I

TOTAL

,',

I

I
I

-

200.000
900.000
1.400.000
3.000.000

5.500.000
5.500.000
2,950.000
800.000

I
I
2.300.000 I

II

2.300.000

1.800.000

1.800.000

1.000.000

I

1.000.000 1
100.000 I

1.000.000
1.000.000
100.000

I
I

I

- I 8.400.000 I
I
I

I

9.950.000

I

VALORES

'-'-'-'-M-urr~"-'-t,C-,,-,-~-~-~-

\ --------,-"-,-"-,
RUBRICAS DA DESPESA

I

I

TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.1.2

-\

.1

_I

2.1.3 - Material Permanente
1
2.1. 3.01 -- Antmaís destinados a traRalhO,!'
produção, criação e outros fins ..
2.1.3.03 - Material Bibliográfico em geral;

2.1.3.07 2.1.3.08 2.1.3.09 2.1. 3.10 -

·o·tici~;~

Materiais para instalações, seguran-]
ça dos serviços de tr'anspcrte.]
de comunicação, de cananzaçâo e dei
sinalização; material para extinção
de incêndio ...
. .. ' . . . . . . .. .. ·1
Material de acampamento; armas\
para servtçc de policiamento . . ...
Utensílios de copa, cozinha, dormí-t
tório e enfermaria . .
Viaturas de pequeno porte
.
trtenstuos de escritório. biblioteca,
ensino, laboratório e gabinete téc-

b)

de Fundos Especiais

I

I

I

i

I

-

I

-I

I

=I

,I

I

1

I

TOTAL GERAL DA DESPESA

I

'114.214.505

I
I

I
1I

-I
I

336.000 \

I
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Mapa 3 -

10.000

I
I

570.000

I
I

i

200.000 I
200..000 I
10.00!) i

,

I
I
1. 210.000 I

I
-I
I

-I

I
-I

I
-,I

I

I

I
-I

I
-I
I

I
-I
I

1

1

-,i

I

-I

I

i

I
-i
I

1
-I
I
I
-I
I
I
-I
I

I
-I
1
I
-I
I
I
-I
I

1

I

1

I

I

I

1
I

i
I

~!

228.000 [ 35.719.257 ISO.497.762

I

I

350.000

eoc.oce

I

350.000 1

I
I
470.000 I
600.000 I
I

670.000
80(J.OO{l

I
I

120.000 I

130.000

i
I

250.000!
250.000 I
i

I

80.000 :

I

I

-

I

I

I

470.000 I
150.000 1

I

480.000
200.000

I

- I

-1
- I

I

1

\ 20.648.250 :

20.648.250 \

I
I

3.830.000

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
I

I

- I

4.S00.000
4.5()I).OOO

I

I

-1I

I
20.648.250

I

1 20.170.000 i - I 20.170.000 I 20.170.000
[ 40.813.250 I

1

-

I

I

- I

I
I
-I
I

-II
I

- I

I

I
I

I

I

I

300.000 I

iI

iI

2.430.000 \

-

I

I
I

350.000
470.000
400.000

1

-

-I

I
I

190.000 \

-

I

I

350.000 I
420.000 I
350.000 I

- I
I
- I
- I
I
I
- I
- 1
I

I

I

I

250".000

I

250.000 I
i
200.000 I
100.000

I
1
I

-

-I

250.000 I

1

- 1

I'

9.950.00a

~

l
- I
I

I
I
-I
I
I
-I
I
I
I
-I
I

-I

2QO.000 i

i

-I

11

1

i

I
I
I
-I
I

I
I

!

I

70 000:
50:00;)

-I

-

11

I

I

4C1.ClOO I

-

1

20.000 I

-

1

I
- I

11

I

-

I

I
-I
I

I

-

10.000 1

-I

I

200.000 i
",00.000:
250.000 i

- 1
- I

1

I

I

I

I

-

TGO""TAALL

I

-I

I

50.000 I

15C1.000 1
30Cl.OOO I

I

-I

25a.OOO \

Total

I
I

1

I

I
I

-I

I

_ I

250.000 1
50.00Cl 1

670.000 I

I

-I

-I

:1

I

I órgãos
.Re-I
gionars

-I

I
I
I
100.1)01) I
I
100.000 I
I

10.00e
50 000

10.000 1

,I

-I

I -I

lSú..0CO!

1I

I

I

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

I

-

-I

\
I

150.000 [

~

I

I

I

I

1

""1'''°

I
I
I
-I
I
100.000 I
20.000 I

1

I

I
_ I

1

"

Dep. de

I

101).01)0 I

50.000 I

I

-I

-I
I

50.000

10.000 I
50.000 1

-

=I
-I

2.2. - Operações F'mancelras
1
2.2.4 - Material para revenda e abasbecímentõ]

..'1

SO.OOO \

I
I

I

TOTAL DA VERBA 2.2.

1I

I

I

TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.2.4

50.000

- I
- i

-

-I

~I

I
i

1

I

,I

-I

50.000 I
50.000 !

I

1

~I

-I

50.000 1

I

-

,I

TOTAL DA VERBA 2.1.

!

1

I

I

i

1

I

I

TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.1.5.1

-I

I

)

I
I

-I

I

-I

"

I
I
_-I

-I

1

100.000

6~~~~~jSAss~.l~r~~~o... ~~ .. ~~~:~I
Fundo de Colonização (art. 28 ,. Decreto n.v 36.193, de 20-9-1954) •..

I

I
I

11

5D.00D 1

I

i

-I

=1

500: I

TOTAIS
/
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.1.3.1

a)

I

-I
I

-I
50.000 I

-I

música, Insjgntas, flâmulas e bandeiras
.i

Aje

I

-)

óRG '

Dep. de Es-

[tudos e Pla- 1
Migrações 1 nejamento I COlonizaçãol no Exterior 1

-I
- I
- I
1

-\I

'I

Dep. de

I

-I
I

I

-I

nico ou ctenetncc . .
/
2.1. 3.11 - Mobiliaria em geral . .
.
2.1.3.13 - Material arttsttco, Instrumentos de

2.1.5.

Dep . de
Adro. e
Finanças

I

2.1.3.04 .,
de'
2.1. 3.05 - Ma tenats para íustmaçôes elêtrtoaa.]

2.1.3.06 -

-I

CRUZEIROS

,I

I---~--;-----;-----;--

I
I Diretoria
Conselho \ conselho
I
I Executiva \ consultivo . stscat
I
I
I

~~~~~ént~s'é'~témiú~~'

EM

-

I

-

I

i 40.818.250 I 40.318.250

I
I
I

I

!

738.286 I

-

1

1

I

I
I
-I
I

-!I

-II

I
1
-I

I

- I

I
I

107 A8l. 900 1 14.265.2231145.955.110 I

!

I
I
-

I

- I

I
I

1

I

60.768.250

\
738.2861

I
I
-I
I

-II

738.286

738.286

738.286

I

- I 61.506.536

I
I

7.800.0001275.502.238 I 326.000.000

I

I
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DECRETO N.? 43.312 -

DE

8

DE MARÇO

DE 1958
Alieeü a redacâc do art. 5.° e cercacenta um parágrajo único ao artigo 6.° do Regulamento do S,yrviço
de saúde da AereYfZãutica, aprovado
pelo Decreto n.o 28,805, de 3() de
outubro de 1950.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da oonsttnncão, de,
ereta:

Art, 1.0 O 'art. 5,° do- Regulamento
do Serviço de Saúde da Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto n.c 28.805, de

30 de outubro de 1950, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 5.° A Diretoria de Saúde da
Aeronáutica (D S Aer) , diretamente
subordinada ao Ministro da Aeronâutica, é constituída de:
- Direção Geral;
- Gabinete;
- Subdiretoria
Técníca-Admínístrativa, compreendendo as seguintes
Divisões:
- Divisão Administrativa;
Divisão de Material de Saúde;
- Divisão de Farmácia;
- Subdiretorta
'I'écníca-Proffssíonal, compreendendo as seguintes Dívtsôes:

- Divisão de Medicina de Aviação;
- Divisão de Assistência ao pessoal;
Divisão de Higiene e Saneamento;
Art. 2.° Fica acrescentado :0,0 ertigo 6. 0 do aludido Regulamento o
parágrafo único, seguinte:
"Parágrafo único. As Subdiretorías
competem a Brigadeiros Médicos,
Subdiretores, diretamente subordinados ao Diretor Geral de Saúde, cem as
atribuições inerentes ao põsto e à
função" .
Art. 3.° :E:ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrái-ío ,
Rio de Janeiro, 8 de março de :958;
137,0 da Independência e 70.::1 da

República.

JUSCELINo

KUBITSCHE:K.

Francisco de Mello,

DECRETO N.

o

43,313 DE 1958

DE

8

DE MARCO

~

Autoriza o Ministério da A.eronáutica
a aceitar doação de teareno« em
BOm Jesus do .ItabUpoana (RJ) ,

O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Ccnstituíçâo Federal e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.0' Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que o Sr. Odilon Diniz pretende
fazer, ao mesmo Ministério, dos terrenos com a área de 253. 5GO,OGm2
(duzentos e cinqüenta e três mil e
quinhentos metros quadrados) onde
será construido o aeroporto, de Bom
Jesus do Itabapoana, Estado do Rio
de .Ianeíro, tudo de acôrdc com o processo protooolarío na Díretorra de Engenharia daquele Ministério sob número 5.158-56. no qual se encontra a
planta respectiva.
Art. 2.0 A escritura de doação servirá COmo titulo de propriedade, para
efeit-o de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publíeação,
revogadas as disposições em contrát to.
Rio de Janeiro, 8 de março de :958;
137.° da Independência e 70.0 d.o..
República.
JUSCELINO

KUBITSCH:::K,

Francisco de Mello.
DECRETO N,? 43.314 DE 1958

DE

8

DE MARç<.o

Dispõe sóore as junções d~ Subdiretor
das Subtiiretoriae da DiJ'etoria de
Intendência da Aamnáutica.

O Presidente da República, USando
das atribuições que lhe confere o ar r
demais órgãos da Direção Geral".
tígo 87, item l, da Constituição Federal, decreta:
AJ:t. 1. o As funções de Subdíre001' de Finanças, de Provisões e de
Planejamento e Legislação da nire,
traria de Intendência da Aeronáutica
são privativas dos postos de Brigadeiro ou Coronel do Quadrü de Oficiais Intendentes da Aeronáutica.
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Art. 2. o :Ê'.Ste decreto entrará em
vigor na data de sua publtccçâc.vreçogadas as disposições em contràrro.
Rio de Janeiro, 8 de março de :958;
137.° da Independência e '70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Francisco de Mello.

DECRETO N.';> 43.315
MARÇO

DE

8

DE

DE 1958

Altera os artigos 7.'J, 12, 13, 30, 31,
32, 33 e 34 do Regulamento para
a Diretoria de Intendência da Ae-

ronáutica.

o Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, item I, da Constituição Federg,l,

decreta:
Art. V' Os artigos 7.", 12, 13, 30,
31, 32, 33 e 34 do Regulamento para
a Diretoria de Intendência da AeTOnáutica, aprovado' pelo Decreto n.v
39.312, de 4 de junho de' 1956, passam
"a vigorar com a redação abaixo:
'I

Art. 7. o A Direção Geral é cons-

tltuída por:
a)
b)

Diretor Geral (DGI);

"nspetoria:

c) Gabinete;
d) Superintendência de Reembolsáveis" .
"Art. 12. O Gabinete é constítuido
de:
a) Chefia:
- Chefe;

b)

Adjuntos.

órgãos Auxiliares:

- Seção de Relações públicas;
- Seção Auxiliar;"
- i-ormação de Intendêncía:
- Seção do Pessoal Civil.
Parágrafo 'único. Os órgãos auxiliares, subordinados ao Chefe do Gabinete, são destinados a executar os
trabalhos de rotina a cargo da Direção Geral cabendo-lhes:
a) A Seção de Relações Públicas
estabelecer e manter a corrente de
entendimentos entre a D.I.Aer. e os
elementos' que, de qualquer modo, utilizam cuas possibilidades ou são úteis
à sua missão.

b) A Seção AUxiliar executar os
trabalhos do Gabinete e relacionados
com secretaria, expediente, crtptografia, ass-eio, limpeza e portaria.
c)
A Formação de Intendência
atender às necessidades internas da
D.I.Aer. no que tange aos serviços
administrativos de Finanças e Provisões.
d) A Seção do Pessoal Civil cuidar
dos pormenores da admínístraçâo do
pessoal civil".
"Art. 13. A Superintendência de
Reembolsáveis é o órgão destinado 3.
supervisionar, sob a orientação direta
do DGI, as atividades dos Postos
Reembolséveis, Fazendas e Granjas
da Intendência".
"Art. 30. Ao Chefe da Seção de
Relações Públicas compete:

,

manter ligações, com os órgãos
da Admir -~tração, entidades civis e
público em geral;
a)

b) orientar os elementos da D.I.Aer.
que mais de perto tratem com o público' .

"Art. 31. Ao Chefe da Seção Auxiliar compete:
a) manter atualizadas as alterações do pessoal militar da Diretoria
de Intendência;

b) atender às atividades de expediente, protocolo, arquivo e correio;
c) assegurar a limpeza e conservação das dependências da Direção Geral;

proceder a outras atividades de
das atribuições privativas 40s
caráter administrativo, que não sede Intendência compete o trato das
questões do S. f.Aer., no que tange
à Unidade Administrativa".
d)

jam

"Art. 33. Ao Chefe da Seção do
Pessoal Civil incumbe:"
a) estudar os assuntos, relativos a.
pessoal civil. que para isso lhe forem
encaminhados, prestando as informações correspondentes;
b) _organizar o cadastro de todo o
pessoal civil da Direção Geral;
c) sugerir as medidas necessárias
ao cumprí--iento das normas legais e
regulamentares, concernentes ao pessoal civil".

ATOS

247

DO PODER EXECU1'IVO

"Art. 34. Ao Superintendente
Reembolsável compete:

de

a) superint.ender' 08 Reembolsáveía,
Fazendas e Granjas a cargo do
S.I.Aer.;
b) tratar 'das questões - referentes
aos Reembolsáveis Regimentais, do
ponto de vista da uniformidade d03
artigos previstos no Regulamento de
Uniformes, bem como dos processos;
c) cooperar com os Reembclsáveis
Regimentais nas questões de provimentos, consignações e aquisições tocais;
d) coordenar e orientar os trabalhos atinentes às necessidades de alimentação, vestuário e manutenção de
equipamentos domésticos, a titulo indenizável, do interêssa do pessoal da
FAB".

Art. 2.".0 presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá-

rio.

Rio de

Janeiro, 8 de março de
1958; 137. da Independência e 70. 9
da República.
Q

IH - uma função d-e Apontador,
referência 20, ocupada por Argemiro
Vieira Sandes, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do Parque de Aeronáutica dos
Afonsos para a do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos;
IV - uma função vaga, de Motorista, referência 21, da Tabela Numérica Especial doe Extranumeráriomensalista da Diretoria do Material
para a da Diretoria de Saúde;
V - uma função de Funileiro, referência 22, ocupada por Octacílío da
Rocha Coelho, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do Parque de Aeronáutica -íos
Afonsos para a da Base Aérea do
Galeão.
Art. 2. 9
vigor na
revogadas
rio.
Rio de

Este decreto entrará ""ID
data de sua publicação,
as disposições em centrá-

Janeiro, 8 de março de
1958, 137. 9 da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO

JUSCELINO KUBITSCHEK

KUilITSCHEK

Francisco de Mello

Francisco de Mello

DECRETO

N." 43.316
MARÇO DE ,1958

D:E 8 DE

rrcnetere junções das Tabelas Numéricas Especiais de ExtranumerárioMensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numértcas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indi.cadas:
Uma função de Eletricista,
I referência 20, ocupada por Maurílo
Lins Botelho, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Base Aérea de São Paulo
para a da Base Aérea do Recite;
II - uma função de Auxiliar de
Aeródromo, referência 22, ocupada
por João Vitorino Pontes, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Parque de Aeronáutica dos Afonsos para a do Quartel General da 2.a Zona Aérea;

DECRETO N."43.317
MARÇO

DE

DE

io DE

1958

T01'na pública a denúncia, por parte
do Brasil, do Tratado de Comércio
firmado com o Gouérrzo norteamericano, a 2 de fevereiro de 1935,
em washington.

o

Presidente da República:
Torna público que deixará de vigorar, para
Brasil, a partir de 11
de junho de 19,58, o Tratado de Comércio entre o Brasil e as Estados
Unidos da América, firmado, em
Wasningdon. a 2 de fevereiro de 1935,
visto haver sido denunciado por nota
de 18 de dezembro de 1957; dirigida
pelo Govêrno brasileiro ao· Govêrno
norte-americano, e devidamente arquivada no Ministério das Relações
Exteriores.
Rio de Janeiro, em 10 de março
de 1958; 137. a da Independência e 7{)."
da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Décio M Dura.
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DECRETO N." 43.318 -

DE

10

DE

MARÇO L:E 1858

Torna pública a denúncia, por parte
do Brasil, do Tratado de Comércio

e Naoeçacõo, tirmaao com: o Gonêr-

-no argentino, a 23 de janeiro de
H)4{}, em Buenos Aires.

o

JUSCEI,INQ

Presidente da República:

'Torna público que deixará de vigorar, para c Brasil, a partir de 13 rtc
setembro de 1958, o Tratado Brasileiro
Argentino de Comércio e Navegação
firmado em Buenos Aires, a 23 de janeiro de 1940, visto haver sid,o denunciado por nota de 12 de setembro de
1957, dirigida pelo Govêrno braslleíro

ao Govêrno argentino, e devidamente
arquivada no Ministério das Relações

Exteriores.
Ri'Ü de Janeiro, (?111!O de março
de 1958; 137." da Independência e 70."
G.H República.
JUSCE:i.IN"'Ü

KUBITSCHEK,

Décio Moura.

DECRETO N°, 43,319

~ DE

Art. 3. 0 O presente decreto entrarã em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em' l{) de março
de 1958; 137. ° da Independência e 7r{). o
da República.

10 DE

M!\RÇu DE 1958

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação do terrena de propriedade da Prefeitura
Municipal de Jeremoaoo no Estado
da Bahia,
O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo
87, item I da Constituição Federal,
decreta:

Art , 1.0, Fica autorizada a Ccm.ssão do Vale do São Francisco, criada
pela Lei n.o 541, de 15 de dezembro
de 1948. a aceitar a doação do t-erreno de 320.000 metros quadrados de
área, medindo 1.600 metros de cemprimentc por 2nD metros de largura,
onde deverá ser construído um campo
de pouso, na cidade de .Iereanoabo, no
Estado da Bahia, de propriedade da
Prefeitura Municipal, sem
ônus de
qualquer espécie para a União.
Al't. 2. 0 • Fica designado o Engenheiro Fernando Gareez Vieira, Chefe
Substituto do 5.° Distrito da comissão
do Vale do São Francisco para. corno
representante da União, assinar a esentura de doação.

KUBl'ISCHF.J{.

Eurico de Aguiar Ssüles,

DECR;E'I'ü N.? 43.320 -

DE

10

DE

MARÇO DE 1958

Abre ao Poder Judiciário ~ Tribunal
Begional do Trabalho, [himeira Região ~- o crédito especial âe Cr$
33.154,10, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei 3.241.
de 5 de agôsto de 1957, e tendo ouvido -o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Oontabilídade pública, d-ecreta:
Art. 1.0. Fica acerte.' f~O Poder judiciário - Tribunal Regional do 'Trabalho, Primeira Região -- o crédito
especial de Cl'S 33.154,10 (trmta e três
mil c-ento e cinqüenta e quatro cru-

zeíros e dez centavos) , para atender
ao pagamento de gratificaçõ-es por
prestações de serviços extraordtnártos
relativos ao exercício de 1956.
Art. a-. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua nubllcacão, revogadas as disposições em contráríc ,
Rio de Janeiro, em lO de março
de 1958, 137.° da Independência e 70.°
da República:
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico de AguiarSalles.
JOsé Maria Allcmim:

DECRETO N9 43.321
MARÇO

DE

DE 10 DE

1958

Autoriza estrançeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil do terreno de marinha:
que menciona, no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no Diário

O tícsca por f al ta de pagamen to.
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DECRETO N.\> 43.322 -

DE

10

DE

MARÇO DE 1958

Autoriza Walter Fernando Urpia a
comprar pedras preciosas

ou em parte', aplicação div-ersa da
que -lhe é destinada, OU ainda, se houver inadimplemento de cláusula do
têrmo contratual que deverá ser la-

vrado no Serviço do Patrhnõnío da
Urriâo .

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tende em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado waiter Fernando Urnla. residente na cidade de Salvador, Estado da Bahia,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.v 466, de 4 de
junhc de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do
presente Decreto.
Rio de Janeiro, em 10 de março de
1958; 137.\> da Independência e 70.\>
da República.

Art. 3.°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as dísposições em contrário.
Rio- de Janeiro. em 1<) de março doe
e 70. 0

195-8; 137.° da Independência
da República.

JUSCELINO KUBITSCHE".({.

José Maria Al1cnúm.

DECRETO N.o 43.324
MARÇO

DE

10

DE

1958

DE

Aliem o Decreto n. 43.285, de 25 de
tecereiro de 1958.
Q

JUSCELrno KUBITSCHEK,

José Maria Allcmim . v

DECRETO N. ° 43.323 -

DE

lO

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituíção, deDE

MARÇO DE H!58

Autoriza a cessão gratuita do terreno
que menciona, situado no Distrito
Federal.

ereta :
Art. 1.0 A composição do grupo de
trabalhe a que se refere o art. 3.°
do Decreto n.v 43,285, de 25 de feverelro de 1958, fica acrescida de um
representante de cada Ministério mi-

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere - o art.
~n. número I, da Oonstítmçâo. e tendo
em vista o disposto nos artágos 12.5
e 126 do Decreto-lei .n.v 9.760, de 5
de setembro de 1946, decreta.

litHJ.' .

Art. 1.0. Fica autorizada a cessão
gratuita à Cruzada dos Militares Dspiritas, de uma área de terreno com

de 1958; 137.° da Independência e 70.°

703,'iOm2

(setecentos

e

três

metros

quadrados e setenta decímetros quadrados), situada na Vila dos Sargentos, 'em Deodoro, nesta Capital, tudo
de acôrdo com a planta e demais 'elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob

D.O

74.45<5, de 1957.

Art. 2.° Destina-se o terreno a. que
se refere o artigo anterior à constru-

ção do Núcl-eo da Cruzada dcs Mili-

tares Espíritas da Guarnição da Vila
l\1ilitaJ.' Deodoro, e reverterá ao patrtmônío da União Federal, independentemente de qualquer indenização, se
não for utilizado dentro do prazo de
3 (três)' anos, se lhe ror dada, no todo

AJ:t. 2.° f:ste decreto entrará em
vieor na data de sua publicação revogadas as disposições em ccntrnno.

Rio de Janeiro, em 10 de março

da Hepública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Eurico de

Aguiar Saüee,

Antônio Alves Câmara.

Henrique Lott.
Décio Moura.
José

Mm'ia

Aíkmim .

Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.
Clovis Salgado.
Parsijal BarrOSO.
Francisco de Mello.
Maurício de Medeiros.
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DECRETO N,o 43.325
DE MARÇO DE 1958

DE

DO

PODER EXECUTIVO

10

Bspecifica as _junções q~e. nos MiniJstérfos Mi1it.tres, sco ccmeiâeradas de caráter permanente no
exterior, para os efeitos do disposto no artigo 19, do Decreto número 43. Q28, de 9 de janeiro _de

1958.

o presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição,
decreta:
Art. 1. o Para as efeitos do dis-

posto no artigo 19, do Decreto número 43.028, de 9 de janeiro de
1958 são, nos Ministérios Militares,
consideradas de caráter permanente
n., exterior as funções:
1 a)

Na Marinha

de Adido

Naval,

Adjunto

de

Adido Naval e seus auxiliares:
à)
na Junta Interamericana de
Dt-fesa;

c)

na Comissão Naval Brasilelra

em Washington;
d) nas Comissões Fiscais de 'Construção de, Navios e de Recebimento
de Material Bélico;
e) de Professõr, Instrutor e Auxílíar de Instrutor em Escolas, Academias e Centros de Instrução:
j) .ne Edição Brasileira de -sau.
tary Review". nos Estados Unidos da
América;
g) nos curses ou Estágios em
órgãDs OU instituições navais oU
civis.
2 -

j) na Missão Militar Brasileira de
Instrução no Paraguai;
g) de Professnr. Instrutor e Auxi'íar de Instrutor nas 'Fôrças Armadas, Bseolas e Academias €Strangeiras ;
h) na Escola de Comando e Eslado-Maior dos Estados Unidos cMi-

liú/:I"ry Reoieun ;

i) de Zelador 1.:0 Cemitério Milttar
Brasileír-, em Pistola.
3 - Na Aeronáutica
a) de Adido Aeronáutico, Adjunto
dr. Adido e seus auxiliares;
b) na Comissão Aeronáutica &.a,stleíra, em Washington;
c) na Junta Interamertcana de
Defesa;
d)
na Organização de Aviação
Civil Internacional;
e) de Assessor Militar junto à 01':'
ganízaçâ-, das Nações Unidas;
g)
nas Comissões OU Missões de
Estudo OU EstágIO, no estrangeiro;
h) de Professôr, Instrutor e Auxiliar de Instrutor nas Fôrças A1"madas, Escolas e Academias estran-

eetras:

i) na Edição Brasileira de revistas
rnílitaa-es, no estrangeiro;
j) nos Postos do Correio Aéreo
Nacíonal, no estrangeiro,
Art. 2.° O presente Decreto é
considerado em VIgor a partir de 10
de janeiro de 1958, revogadas as 0113,l.'-Osições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março
de 1958; 137. n da Independência e
7{), o da República.

J]1SCELINO

No Exército

de Adido Militar, Adjunto de
Adido e seus auxiliares ;
a)

b) na Comissão Militar Brasileira
em Washington;
C) na
Junta Interamerfoana de
Defesa;
d) de Assessor Militar junto à Delegaçâ-, Brasileira na Organização
das Nações Unidas ou exercidas à
disposição da Organização das N 3,,cões Unidas;
€) nas ComiSSÕ\~S de Estudos, matriculados como alunos ou estagiários em vagas concedidas pelos gc:véi-nos de países estrangeiros, para
realizarem cursos OU estágios de interêsse para a Defesa Nacional:

KUBITSCHEK

Henrique Lott
Antônio Alves Câmara
José Carlos de Macedo
Soares
Jose Moria AZkmim
Fmncisco de Melo

DECRETO N,o 43.326, DE 11
MARÇO

DE

DE

1958

Abr~,

ao Ministério da }u,st1-c(l, e neInteriores, o crédito eSpecial de Cr$ 30.000.000,00, para o
fim que especifica.

çocios

O Presidente da 'República, usando da autorização contida na Lei
3.327, de 2 de dezembro. de 1957, e
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tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do artigo 93 do Regulamenta Geral de Oontabüidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Mínístéríc
da Justiça e Negócios Interiores,
o crédito especial de Orâ :10.000. ODO.G-D
<trinta milhões de cruzuiros) , des,
tínado a despesas de quatquer natureza com a complementação
das
obras da construção existente na rua
Frei Caneca n.v 505, onde serão localizados o Depósito uc Presos e o
Instituto Félix Pacheco, órgãos integrantes do Departamçc1t-') Federal de
Segurança Pública.
Art . 2.° O crédito especial. de que
trata o presente decreto, será automàticamente registrado pelo Tribunal
de Contas e dsítribuldo ao Tesouro
Nacional.
Art. 3.° Após o cumprimento do
que determina o art. 2.°, à Ministério da Fazenda colocará no Banco
do Brasil S.A., em conta especial em
nome do Diretor da Divisão de Obras
dr. Depat-tamento de Adrmnístracão
do Ministério da JUStiGd e Negóoíos
Interiores, a importância do crédito
especial, para fins de movimentação

e aplicação.

Art. 4.° rete Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispcsiçõ ss em contrário.
Rio de .senerro. em 11 de marco
de 1958, 137.° da Independência," e
70.° da República.
JUSCELINO

KüBIT~,C:E;:EI<:

Eurico de Aqui/F ::--alles
José Maria Alkmim,

DECRETO

N.o 43.327, DE
MARÇo DE 1958

11

DE

Altera o Decreto n.o 33.515, de 11 de
agôsto de 1953.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constítuíçãe e
considerando o que dispõem ~
os
acôrdos celebrados com' os tnarttdmns
em janeiro de 1956 e maio de 1957,
Decreta:
Art. 1.0 .As gratificações relativas
ao adicional de Insalunrtdade
do
pessoal das emprêsas de navegação

marítima pertencente ao patrimônio
nacional áe que trata c art . 6.° do
Decreto n.v 33,515, de 11 de agôsto
de 1953, serão acrescidas, a partir
de 24 de janeiro de 19:511, de 25%
(vinte e cinco por cento) do ser
valor ,

Art. 2.c ú partir de }.c de maio
de 1957 os valores a que se refere
o artigo anterior passarão a, selo
os seguintes:
ADICIONAL DE" INSALUBRIDADE
a)
Pessoal
a fora:

marítimo

de

barra

Mensais
CrS

Prtmeíro maquinista

1.250,00

Segundo maquinista
Terceiro maquinista
Condutor-maquinista e eletricista
,
.
Praticante de máquinas
Cabo foguista
.
Foguista
,
.
Carvoeiro
Paioleíro em Câmara rrtgorífica
b) Pessoal marítimo
portuário:

do

1. Terceiro maquinista
2. O condutor maquinista ou

motorista nas condições
das alíneas "a" e "b" do
item II do art. 3.° d-o Decreto 33.515. de 11 de agôs,
to de 1953
.,
.
3. Cabo foguista
4. Foguista
5. Carvoeiro

940,GD

630,{):Q
470,00
40Q,00
240,00

19D,OD

ISO.CO
160,OD

tráfego
630,00

470,.00
240,00

190,OD
16Ú,OO

Art. 3.0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em C011trárío.

Rio de .Janeíro, em 11 de março
de 1958, 137.0 da Independência, e
'10.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
José

Maria

Aíkmim;

ATOS

DECRETO N. ~ 43.328
MARÇO DE 1958

DE

DO PODER EXECUTIVO

11

DE

Declara: de 1ttilidade pública, para
efeito de aesaoroimccao, área Sltuada no Município de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro, aesusuuia
ao Serviço Florestal ao Ministério
da Agricultura.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere: o' artigo 37, item I, da Constituição Eedez-a! e na conformidade do que dispõe ~ art. 6.'-' do Dec.re~ú-lei número
3.3G5, de 21 de junho de 191:1, decreta:
Art. l.~ Fica declarada de utilidade
pública para efeito dedesa..propriaçao,

e dest{nada ao Serviço Plorestal do
Ministério da Agricultura. a área de
terreno com 692.000 (seiscentos e noventa f: ooís mil) metros quadrados,
situada no local denominado Granja
Guarani Alto de Teresópolis, Municípío do' mesmo nome, Estae.t0 do Rio
de Janeiro área de propriedade de
Arnaldo Guirile e outros, necessária à
nmpl:açãD do
Parque Nacional da
Serra dos órgãos, de acordo com a
planta e demais elementos COl.1s~a:r::t~s
do processo protocolado no Mimstérto
da Agricultura sob número 16.284 de
1956, eonstátuída de duas glebas abaixI) descritas:
I -- Gleba A
Terreno formado
pelo espigão entre o rio Paquequer e
es encostas da Pedra do Prade, em
corttnuacão ao Lot.e n," 68, doado ao
Parque Nacional da Serra dos Orgãos,
com o seguinte perfmetro: 'I'omando
como ponto de partida o marco eXIStente à margem esquerda do Rio Pacueouer na cota aproximada de 1.216
segue a. divisa Iimítando CODl terrenos
já doados em 281 metros e com o
rumo verdadeiro 13~30' até alcançar
a margem do córrego de Rancho Frio,
segue com o rumo 52.~ em 345 metros
e quebrando para a esquerda com o
rumo 347.~ em 295 metros até alcançar
a bôca do canal que conduz a água
do rio Paquequer para o rio Beija-flor
para aumentar a vasão da barragem.
Acompanha a estrada da Barragem
em 592 metros até a estrada de penetração que ai Começa e vai para
OS abrrgos, seguindo por esta em 160
metros 2"~ alcançar o lado esquerdo

do Lote n.v 68. Segue por êS~e lado
em 106 metros até chegar ~" margem
esquerda do rio Paquequer. Segue
rio acima por esta margem em 552
metros até chegar ao marco existente
na cota 1. 216, que foi o ponto de partida.
A área total desta Gleba é de ....
242.000 m2 (duzentos e quarenta e
dois mil metros quadrados),
II ~ Gleba B ~ Terreno formado
pelas encostas do morro na margem
esquerda do rio Beija-flor, c~~mtorn~n
do o morro até chegar ao carrego (tOS
Carneiros e. pela Alameda Poranga de
volta.e canal de allmentaçào, cujo perfmetro é assim descntc: Tomando
como ponto de partida a bôca (1.0 canal do rio Paquequer na barragem,
já mencionado na descrição da Gl-eba.
A, o perímetro segue com rumo 56,\'
em 472 metros até alcançar o cume
do morro na cota 1.460, dividindo com
terrenos já doados. Dai segue em
linha irregular acompanhftnclo o divisor de águas entre a bacia do córrego das Oliveiras e do córrego dos
Carneiros em cêrca de 295 metros até
um pequeno plaanlto existente na
cota 1. 170. Daí segue em linha reta
com o rumo 229.° em 234rJ:~etl'OS até
alcançar o córrego dos Oarnelros . Segue então córrego abaixo em 60 metros até chegar
Alameda Pornnga..
Acompanha o perímetro e.sta Alameda em direção rumo ao rio Paquequer
em cêrca de 853 metros até chegar à
tubulação de água que alimenta à cidade. Segue a linha por esta tubulação acima até o Castelo d'água em
170 metros. 'Acompanha finalmente o
canal de alimentação até a barragem
em tôda a sua extensão de 740 metros chegando com aproximadamente
mais 20 metros ao ponto de partida
desta descrícão, que foi a bôca do canal do rio Paquequer.
à

A área total desta Gleba é de
450.000m2 (quatrocentos e cinqüenta
mil metros quadrados).
Art. 2.9 O presente decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de março de
1958, 137.9 da Independência e 705' da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

T;:Iário Meneghetti.
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DECRE?O N.o 43.329

DE

11

DE

MARÇO DE 1958

Autoriza a Companhia Brasileira de
Cimento Portlosui perus a tac-ar
minérios de ferro, manganês e associaàos no municípiO de Corumbá, estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têrmos oo Decreto-Ieí n.e 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo- de Mmas) .
decreta:
Art. 1. o _ Fica autorizada a Companhia Brasileira de Cimento portland
Perus a lavrar minérios de ferro manganês e associados no lugar denominado SeITa de Yacadlgo, distrito de
Albuquerque, município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delímí-

ta da por um retângulo que tem um
vértice a dois mil duzentos e quarenta metros (2240m). no rumo verdadeírc cinquenta e um graus quatro minutos sudeste (51" .()4' SE) do marco
de triangulação localizado no alto da
Serra de Yacadigo e os lados, dívergentes dêsse vértice, os seguintes comjn-ímentos e rumos verdadeiros: ml1
metros (L. OOOm) , dezoito graus onze
minutos nordeste (18" 11' NE); cinco
mil metros (5.000m), setenta e um
graus quarenta e nove minutos noroeste (71° 49' N\ii1). Esta autcrtzacâo
outorgada mediante as condicões
constantes do parágrafo único-do
art. 23 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras ccnstantes do 'mesmo Código, nãc expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2." - A ccncessionárta ríoa
obrigada a fazer o estudo da jazida,
em profundidade, na área a que se refere o art. 1. ° e apresentar o relatório dos trabalhos dentro do prazo
de dois (2) anos, a contar da vigência do presente decreto.
Art. 3. o - O concessionário da autoa-ízação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à Umâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 4. ° - Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autoé

253

rízaçâo de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código Minas.
Art. 5. o - As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-s-olo para fins de lavra, na fOTma dC5 artig-os 39, e 40 do Código de
Minas.
Art. 6.° - O conces-sionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 7." - A autortzacâo de lavra
terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dlvisâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após' o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros

(Or$ 1O.{)OO,OO) .

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 11 de março de
1958. 137 0 da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

l:2"ário Meneçhetti

DECRETO

N.O 43.33-0
MARÇO DE 1958

DE

11

DE

Autoriza a Companhia Brasileira de
Cime.nto Portumâ Perus rI., lavrar
mznerws de ferro, manganês e associados no município de C-:>rum1Já..
Estado de Mato Grosso.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art.

Fica autorizada R Cem,
Cimento púrtland Perus a lavrar minérios de ferro. manganês e associados no lugar
denominado Serra de Yacadujo, dís,
trito de Albuquerque. municipío de
Corumbá, Estado de Mato Grosso. nu,
ma área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retãngu,
10 que tem um vértice a dois mil cento e dez .metros (2. 110m). no fumo
verdadeiro setenta. e oito graus deze.,
nove minutos sudeste (78.° 19'13E) do
1.0 -

panhía. Brasileira de
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marco de triangulação Iocalíaad-, no
alto da Serra de ;lacadigo e 0S lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes

comprimentos e rumos verriadeírcs:
mil metros (1.000m), dezoito graus
onze minutos nordeste (18.0 11' N·E);
cinco mil metros (ã.Ol}üm). setenta e
um graus quarenta e nove minutos
noroeste (71. 0 49' NW). Esta autorrza.,
ção é outorgada median~e as c~n9i
coes constantes do parágrafo umco
do art. 28 do Código de Minas r. dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo CÓdigo, não expressamente mencionadas neste Dacreto .
Art. 2.° - A . concessionária fica
obrigada a fazer o estudo da jazida,
em profunídade, na área a que se
refere o art. 1.0 e apresentar o rela.,
tório dos trabalhos, dentro do prazo
de doia (2) anos, a contar da vigên_
cia do presente decreto.
AI·t. 3. 0 _ O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos oue fôrem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no 31't. 58 do
Códi~o de Minas.
Art. 4.° - Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada ea,
duca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Ai-t: 5.0 - As pl'opried:1d{~s víainhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub.solo vara fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do código de Minas.
Art. 6.° - O concessionárto d::t. autorfzacâc será fiscalizado nele Depar.,
tamento Nacional da PrDdução Minera! e gozará dos favores disc:'iminados no art. 71 do mesmo Código.
1I.rt. 7.° - A autcrizaçâo de lavra
t-erá por título êste Decreto que será
transcrito no Jivro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros

«us

IO.OOO,{)O),

Art. 80 • - Revogam.se as disposí ,
çôes em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de marco de
1-958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCEIJNQ KUR!'1.'SCHEK

Mário Meneghett'i

DECRETO N." 43.331 _
MAR.çO DE 1958

DE

11

DE

Autoriza a Companhia Braeileira de
Cimento Pcrtlatui Perus .u lavrar
minérios de ferro, manganês e associados no municipio de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da, atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art . 1.0 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Cimento Portland
Perus a lavrar minérios de ferro,
manganês e associados no lugar denominado Serra de Yacadígo, distrito
de Albuquerque, município de
Corumbá, Estado de Mato Grosso, numa
área de. quinhentos hectares (5DU ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
U111 vértice a dois mil duzentos e
quarenta metros (2.240m) no rumo
verdadeiro cinqüenta e um g1TlUS
quatro minutos sudeste (510 04' SE)
do marco de trtangulacão localizado
no alto da serra- de Yacadigr, e os
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ,mil metros O, o.OOm) , dezoíto graus onze minutos sudoeste
(18 0 11' S\V); cinco mil metros
(5. OCOm) , setenta e um graus quarenta e nove minutos noroeste (71 0 '
49' NW). Esta autorizacâo é outorgada mediante as condíçêes vconstantes do parágrafo, único do art. 28 do
Código de Minas e dos erts 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
.
art. 2. 0 A concessionária fica obrigada a fazer o estudo da jazida. em
profundidade, na área a que se refere o art. 1.0 e apresentar o relatório dos trabalhos dentro do prazo
de dois (2) anos a contar da vigência do presente decreto.
Art. 3." O concessionário da autorização fica obrigad-o. a recolher aos
corres públicos na forma da lei os
tribut-os que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 4." Se o concessíonárín da autorização não cumprir qualquer das
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obrigações que lhe incumbem, a autortsaçào de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do. Código de Minas.
Art. 5. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 4{) do Código de
Minas.
Art. 6.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará' dos favores. díscriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 7. 0 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto. que Bem
transcrito no livro próprio da Divisão de Pomentç da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagament-o. da taxa de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00).
Art. 8.0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 11 de março de 1953;
137.0 da Independência e 74).0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneqtietti,

DECRETO N.? 43.332 -

DE 11 DE

MARÇO DE 1958

Autoriza a Companhia Brasileira de
Cimento Portland Perus a lavrar
minérios de ferro, manganês e associados no município de Corumbá.
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando dai atribuição que lhe. confere o
art. 37, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 194ü (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Oomnanhia Brasileira de Cimento Portlã.nd
Perus a lavrar minérios de ferro,
manganês e associados no lugar denominado Serra do Yacadígo, distrito
de Albuquerque, município de oorumbá, Estado de Mato Grosso, numa
área de quatrocentos e noventa hectares (490 na) , delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a mil
oitocentos e trinta metros (1.830m)
no rumo verdadeiro oito. graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (8°
5$' SW) do marco de triangulação
localizado no alto da Serra de Yacadigo e os lados, a partir dêsse vértice,

os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil quatrocentos e
cinqüenta e um metros (2. 45-1m) ,
olngíjenta e cinco graus e quarenta e
um minutos sudoeste (55° 41' SW);
mil e setecentos metros (1. 700m), setenta e um graus quarenta e nov-e
minutos noroeste (71° 49' NW); mil
metros (1.00Dm), dezoito graus onze
minutos nordeste 08° 11' NE); três
mil e duzentos metros (3 .200m), setenta e um gn3.11S quarenta e nove
minutos sudeste (71° 49' SE). Esta
autorização é. outorgada mediante as
condições constantes do pairàgrafo
único do art, 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo códig'O, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° A concessionária fica obrigada a rezer o estudo da jazida, em
profundidade, .na área a que se refere
o art. 1.0 e apresentar o relatório j05
trabalhos, dentro do prazo de d01S
(2) anos, a contar da vigência do presente decreto.
Art. 3.° O concessionário da' autorraacáo fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do
Código de Minas.
Art. 4.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula; na forma dos arts. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 5.0 As propriedades vízlnbaa
estão sujeitas às servidões de selo
e subsolo para fins de lavra', na forma dos ar-ts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 6.° O concessionário) da autortzação será fiscalizado pelo Dopartamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores díscnmínados no art. 71 do mesmo Código.
Art, 7.°
A autorização de tavru
terá por título êste D-ecreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Producâo Mineral do
Ministério da Agticultúra, após o pagamento da. taxa de nove mil e oitocentos cruzeiros (01'$ 9, SOG,CO) .
Art. 8.° Revogam-se as dispostcões
em contrário,
Rio de Janeiro, 11 de março de
1958, 137.° da Independência e 70," da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçnetts
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DE
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11

DE

1958

Autoriza a Oompanhia Brasileira de
Cimento Portland perus a lavrar
minérios de terra, manganês e associados no município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7, n.c I, da Constátulção e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, d-e 29 de janeiro de 19'40 (Código de Minas), decreta.:
Art . 1.° Fica autorizada a Companhia Brasileira de Cimento Porbland
Perus 2. lavrar minérios de ferro,
manganês e associados no Iugas- denominado S-erra de Yacadígo, dístc-íto
de Albuquerque, município de oorumbá, Estado de Mato Grosso, numa
área de quinhentos hectares (50D ha) ,
delimitada por um triângulo que tem
um vértice a dois mil quatrocentos e
trinta metros (2, 43Dm) no rumo verdadeiro setenta e sete g-raus cínquenta
e seis minutos nordeste (77° 56' NE)
do marco de triangulação localizado
no alto da Serra de Yacadígo e os lados, a. partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos € rumos verdadeiros:
cinco mil metros (5, OOOm) , setenta e
um graus quarenta e nove minutos
noroeste (71° 49' NW); dois mil metros (2.000m), dezoito graus onze minutas nordeste (18° 11' NE); cinco
mil trezentos e noventa metros
{5-.390m), quarenta e nove graus qua-renta e nove minutos sudeste (490 49'
SE), Esta autorização é outorgada
mediante as condições c-onstantes do
parágrafo único do art , 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 3'3, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de O·J.te-as constantes do mesmo Oódágc, não
expres-samente mencionadas neste Decreto.
Art.. 2,° A concessionária fica obrigada a fazer o estudo da jazida, em
profundidade, na área a que Se refere o art. 1.0 e apresentar o relatório,
dos trabalhos" dentro do prazo de dois
(2) anos, a contar da vigência do
presente decreto,
Arb . 3.° O concessionário da autorização fica obrigado _a recolher aos
ocrros públicos, na. forma da lei, os
tributos que- forem devidos à União,
ao Estadc .e ao Município, em cumprimento do 'disposto no art.. 68 do
Çódigo de Minas.

Art , 4,° Se o concessionário da autorização não cumprír qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula na forme. dos aa-ts , 37
0838 do código de Minas,
Al't. 5.° As propriedades vizínhcs
estão sujeitas às servidões de solo' e
sub-solo para fins de lavra,na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 6.° O concessionário da autorização será fiscahzedo pelo Departamento Nacional da Produção Vline1'al e gozará dos favores discriminados
no 8,1't. 71 do mesmo código,
Art. 7.0 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros
(Cr$ 10.000,00).

Art. .8,0 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de ma-r-ço de
195-8; 137.° da Independência. e 70.° da
República,
JuSCELINO KUBITSCHEK,

Má1'io Meneçtietti,
DECRETO N,"

43.334 1958

DE

11

DE

MARÇO DE

Autoriza o Servira do Patrimônio da
União a aceitar a doação do imóvel
que menciona, situado na Ciâaâe de
Lajes, no Estado do Rio Grande
do Norte,
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição, e de acõrdo
com os artigos 1,165 e 1,180 do OÓdigo Civil, decreta:
Art. 1." Fica o Serviço do Patrtmônio de União autorizado a aceitar
a doação que Ramiro Pereira da Sítva
e sua mulher Maria LUa de Moura
Pereira querem fazer à União F,~
deral de um terreno com a área de
26.565,2D9Dm2 (vinte e seis mil. quinhentos e sessenta e cinco metros
quadrados e dois mil e noventa centímetros quadrados), beneficiado com
uma casa de alvenaria de tijolos e
coberta de telhas, situado na Cidade
de Lajes, antiga Itaretama, no Estado de Rio Grande do Norte, tudo de
acôrdo com as plantas e demais elementos técnicos constantes do processo protocolado sob o m.v 28.453, de
1957.
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Art. 2.Q Destina-se o terreno à msfalação do centro de Fomenta da
Produção Animal, do Ministério da
Agricultura.
Rio de Janeiro, em 11 de marco
de
~/O.')

1958; 137.~ da
da República.

Independência e

JUSCI':L,INO KUBITSCHEK

e Atuariais da Escola Amaro Cavalcanti, mantidos pela Prefeitura do
Distrito Federal e reconhecidos peio
Decreto TI.O 37.D7ú. dê 22 de setembro
de 1955, passam a denominar-se Faculdade de Ciéndas gccnômícas da
Prefeitura do Dtstrrto Pederal .
Rio de .Ianelro. em 11 de março
de 1958; 137.0 da Independência e

70. 0 da República..

José M{~ria Allcmim.
J'laTio Meneçtietti

JUSCELINO

KUBITSCHEk

Clóvis Salgado

DECRETO NQ 43.335 MARÇO DE

DE

11

DE

lD58

Concede reconhecimento ao curso de
becnureuuio em direito da Focuuinde Católica de Direito de Petrópolis.
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRE-Tü N." 43.333
i\oIAUÇO DE 1958

DE

11

DE

Aprova Normas Especiais para a cOnclusão das obras ela BR-55 - Rodovia Fernão Dias entre Belo Horizonte e São Paulo e da BR-31 no

trecho entre tâoraeooae e Belo Ho-

rizonte,
DECRETO N.O 43.336 - DE 11 DE
MARço DE 1958
Altera a denominacão da escola que
especifica,
"

O Presidente de República usan'do da atribuição que ·lhe-:·coi-Ifere o
art.. 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o que consta do processo n.v 133.338-57, decreta:
Artigo único. O Instituto de 8erviço .Soqial, mantido pela Prefeitura
do Distrato Federal e reconhecido pelo
Decreto n« 38.330, de 20 de dezembro
de 1955, passa a denominar-se Faculda de de Serviço Social dai Prefeitura do Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 11 de março
de 1958, 137.0 da Independência e7ú,0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado.

°

N. 43.337 jVIARÇO DE 1958

DECRETO

DE 11

DE

Altera a âeraminucão dos cursos que
especifica.

~

O Presidente, da República, usando

da atribuição que 111e confere o artigo 87. item I, da Constdtuícâo e ten-

do em vista o que consta

no

Processo

n.e 133.338-57, decreta:
Artigo único. Os cursos de

Ciê1.l-

elas Econômicas e Ciências oontaoets

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e
Considerando que as ligações rodoviárias Belo Horizonte-São 'Paulo e
Mcnlevade-Belo Horízonte.. cuja c-onstruçã-o se processa desdi: alguns anos
e será concluída na sua obra básica
até fíns do mês d-e julho do corrente
ano;
Considerando que a rodovia Fernão
Dias possibíhtará em conexão com a
Rodovia BR-31, no trecho compreendido entr-e Monlevade e Belo Horizonte um encurtamento de percurso
de mercadorias entre as cidades d-e
B\21o Horizonte e São 'Paulo na ordem
de grandeza 6'0 400 quilômetros em
relacâo ao percurso determinante pelos meios ferroviários normais;
Considerando que a implantação
dessas rodovias atrairá de imediato
um volumoso trânsito pesado resultante do grande comércio já existente
entr.e 05 centros siderúrgicos mineiros
localizados próximo de Belo Horizonte e os centros industriais' satélites
da cidade de São Paulo:
Considerando que é forçoso dar um
tmpulsionamento eXC'êpcional às obras
de pavimentaçã-o oapaz de atender
aquêlo trânsito imediato, aproximadamente futuro, para corresponder a
uma forte economia na operação de
transporte:
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Considerando, então, qUIÇ é forçoso
antecipar o mais possível estes importantes obras .de pavimentação,
para corresponder a. êst-e importante
objetivo;
Considerando, ainda, que seria a!ramente expressivo para o l',çlêvo do
conceito técnico do nosso país o per-o
curso Belo Horizonte-São Paulo de
milhares de protissíonaís estrangeiros
que estarão presentes 0.0 XI. ° Oongrês
Intematíonal de La Route a se reunir na cidade do Rio de Janeiro, em
setembro de 1959 próximo, C"Om- seções
especiais em Belo Horizonte e São
Paulo;

Decreta:
Art. 1.0 É dado o caráter de urgência às obras da ER-55 ~ Rodovia
Fernão Dias e da BR-31 ~ Monlevade-Belo Horizonte que estabelecem a
Iigaçào direta entre as cidades de
Sã-o Paulo e Belo Horizonte.
Art. 2.° P.B obras ficarão a cargo
do 6.° Distrito Rodoviário Federal
com 08d-e em - Belo Hortzonte .
Art. 3.° Ao pBS50al interessado díretemente na obra, constituído de
servidores do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem especialmente indicado pelo Diretor Geral respeitados a relação numérica previamente autorizada pelo mesmo Diretor Geral e os níveis de -gratificaçõe;,;,
vencimentos e remuneração aprovados
pelo Ministro da Viação e Obras PÚblicas.
Art. '4,0 A adjudicação de serviços
e obras a terceiros obedecerá às
"Normas para adjudicação de serviços
a cargo do Departam-ento Nacional
de Estradas de Rodagem", em vigor.
Art. 5.° A adjudicação de serviços
e obras R terceiros também poderá ser
efetuada ínôependantement., de concorrência administrativa ou pública,
a critério do Diretor Geral do Departamento Racional de Estradas de Rodagem, respeitadas as seguintes condições:
I - li adjudicação de serviços e
obras, mdepandentemente de concorrência, será efetuada com firmas devldamentevj-egístrades no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, com tradição de bom e pronto cumprímentc de seus compromis-

sos;

II ~ A adjudicação de serviços e
obras, independentemente de concorrência admtmstratdva, será cometida
tomando-se por bass as Ta.bel,]..s de

Preços Unttártcs em ' vigor no Depar-.
tamen to Nacional de Estradas de Rodagem ou, em casos especiais, por
preços aprovados pelo Conselho Executivo do Departamento Nacional deEstradas de Rodagem;
In - A adjudicação de 5081'viçOs cobras, Independentemente de concorrência pública, será cometida, obscrvando-se as seguintes condições:
a)
que SI3 refira, pelas suas ceractcrisücas. a serviços e obras de treCh06 rodovíé.ríos de. mesma estrada
BR-55, entre a divisa do Estado de
Sào Paulo e Belo Horízonts e BH.-31
entre Monlevade e Belo Horizonte que
já tenham sido objetivados em concorrência pública anteriormente instaurada e devidamente homologada;
b)
que satisfaça o adjudicatário as
mcamasvexigências requerida.'> 30 ínstrumanto c_,e convocação relativo
concorrência pública anteu-ior, ipara
objeto congênere;
.
c) que se SUbordine, o adjudícatário, às mesmas condições contratuais
estabelecidas à concorrência pública
anterior, para objetos congêneres, sob
preços no máximo iguais aos nesta
alcançada,
d) que preços de partes de serviços e obras não prevíctos serão consideredos com base nos valores já
aprovados pelo Conselho Executivo
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e incluídos em adjudicações autorízadas pelo Presidente
da República;
e)
que se exc-et.u-e das caracterís-,
t-iC3.S das adjudicações diretas o praZD que deverá ser reduzido do molde
a que, as obras sejam inteiramente
concluídas em 1.0 de- setembro de 1959.
Art. G." Será automàticamente extinto ('J regime estabelecido 11€5te decreto no dia 31 de dezembro de 1959.
Parágrafo único. O pessoal para:
obras e contratado especialmente, admitido para OS serviços de que trata
êste Decreto sará automàtícamente
dispensado com a conclusão da obro.
'2 no máximo até 31 de dez-embro ds
1959, de conformidade com a legislação em vigor.
Art. 7.° :tste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de marco de
1958: 137.° da. Independência e 70,° da
República ,.
à

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucio Meil'a
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DECRETO N." 43.339 MARÇO DE 1958

DE

12

DE

Transfere, sem aumento de âespesa,
função de Tabela Numérica Especial de Extrtmumerório-mensulieta
do Ministério da Aqricultura, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, item I, da 'Constituição, deereta:
Art. 1.° Fica transferida com o respectiva ocupante Jair de Souza Pinto,
uma função, excedente, de Auxiliar de
Serviço, referência 21 da Tabela Numérica' Especial de Extranumeráriomensalista da Divisão do Pesaoar do

Departamento de Administração para

idêntica tabela do Serviço de Oomumeações, do mesmo Departamento,
arribas do Minístérío da. Agrrcultura,
também em Caráter excedente.
Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísuosicôes

em contrário.

~

-

Rio de Janeiro, em 12 de março de
1958, 137.° da Independência e 70." da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

no ribeirão Silva e os lados, a partil' dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trczentos e setenta e quatro metros e
quinze centímetros (374,15 m) ,cinoüenta e quatro graus quarenta e três
minutos nordeste (54° 43' NE); quatrocentos e tr-inta e
sete metros
(437 m) , quarenta e oito graus nove
minutos sudest-,

sete

(43° 09' SE); qua-

metros>, cinqüenta
centímetros (407,50 m) , cinqüenta e
três graus cinco minutos sudoeste
(53° 05' SW); trezentos e sete metros e setenta e cinco centímetros
(307,75 m) , setenta e oito graus cínqüenta e três
minutos 'noroeste
(78° 53' NW); duzentos e sessenta
trocentos

e

e três metros e oitenta centímetros
(260,80 mj : nove minutos nordeste
(0° 09' NE).

Ai-t. 2.° o titulo da autorização de
pesquisa, ,que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíros (300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Mimstértr, da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-s., as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de
marco de
1958, 137.° da Independência ê 70.0
da República.

Mario .I1le neghetti

DECRETO N.? 43.34:) DE MARÇO DE 1958

ligono Irregular que tem um vértice
na confluência do córrego João Dias

12

Autoriza o cidadão brasileiro Eelicío
Nehmy à pesquiJsar minério de
mançanée, ferro, aotomuc e associados, no rnunictpio de ltobirito,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ai-t.

87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Felícío Nehmy a pesquisar
minério de manganês, ferro, dolomita e associados, em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Silva, distrito e município de' Itabirito, Estado de Minas Gerais, nu-

ma' área de vinte hectares noventa
e dois
ares e dois
centrares
(20,9202 ha) , delimitada por um po-

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçtietti

DECRETO N.« 43.341 MARÇO DE 1958

DE

12 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Rocha da Palma a pesquisar bcl,Uxita e associados, no município de
Caldas, Estado de Minas Gercãs ,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,» I, da Oonstituícão e aos
têrmos do Decreto-lei n.c "1.985, de
29 de Janeiro de 194Q <Código de
]aUlas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ctdadão
brasileiro Paulo Rocha da Palma a
pesquisar bauxita e associados, em
terrenos de sua propriedade e Emídto Cclangelo, no imóvel denominado Mato cuetmaoo. distrito e municípío de Caldas, Estado de Minas Ge-
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míe, numa área de quarenta e oito
.hecteres e vinte e cinco ares (48,25
iha), delimitada por um polígono ir-

eegular que tem um vértice, sôbre. o

.côrrego Campinas e os lados, a par.,
til' dêsse vértice, sõbre os seguintes
comprhnentos e rumos magnéticos:

quatrocentos metros (400 m) . trtnt.a
graus sudoeste

metros
(70

te

0

(8G

(300 SW);

noventa.

my , setenta graus nordes-

NE); duzentos e uez metros

'rno mj , sessenta graus nordeste (60"
l'rE); duzentos e trinta metros (23G
n) , vrnta graus nordeste (20 0 NE):
eiscentos metros (600 m) , eea graus

nordeste 100 NE): trezentos metros
<:300 rm , trinta graus nordeste (30 0
2'JE); trezentos e vInte metros (320
In), . quarenta
graus noroeste (40 0
'NW); oitocentos e setenta e cinco
metros (875 m r, quarenta graus sudoeste (40° SW'J; quatrocentos e sessenta metros (460 m) ,sessenta graus
sudeste (600 SE): duzentos e quarenta metros (240 m) , deaeérete
graus sudoeste (17 0 8W).
Art. 2.0 O título da autorlzaçâo de
pesquisas. que será uma' via autêntrca dêste Decreto, pagará a taxa dé
quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,00) e será transcrito no Itvro próPI'!o da Divisão de Fomento da Producâio Mineral do Ministério
da
Agrlculture..

Art. 3.° Revogam-se as dlsposrções
em contrário.
Rio ds Janeiro, 12 de março de
]958, 137.0 da Independência e 70.°
«~a

Repúbl1:-:a..
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Iâimo Meneghettt

DECRETO N. o 43.342
MARÇ'-O DE

DE

12

DE

1958

Concede à, Minerais e Metais Gruner
t.uía., autorização para funcionar
conto emvrêsa àe mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição qU2 lhe confere o artáco 3-7, n." I, da Constituição e nos
'têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
~9 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

mH3) , decreta.:

. ArtigO único.

E' concedida.. à Mi';'
Metais Gruner Limitada.
constituída por contrato arquivado sob
n.e 149.696 e alterações sob núme-

rieraís

e

17.152, 42.16D, 63.343, 69.056 e
83.844 no Departamento Nacional de

1'OS

Indústria e Comércio e pelo instrumento de 8 de novembro de 195'i,
com sede n-esta Capital, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumpvtr
integralment-e as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização .
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958, 137.'-' da Independência e '10." da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO

N.'l 43.343

MARÇO DE

DE 12 DE

1958.

Autoriza o aaaeao brasileiro Francisco
das Chagas Veras Neoes a
pesquiscr areias ilmeníticas e assOciados no município âe Barreirinhas, Estado do Maranhão.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro doe 1940 (Código d,c Minas),
Decreta:
ATt. 1,1-' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco das Chagas Verás
Neves a pesquisar areias Ilmenítíoas
e associados em terrenos ccvotutos no
lugar denominado Preguiça, distrito e
município de Barreírmhae, Estado de
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 haó , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértíoa a
auatro mil setecentos e quarenta metros (4.74:0 m) , no rumo verdadeiro
sul (S) da bifurcação do rio Preguiça.
<2 os lados divergentes cesse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setecentos e quatorze
metros e vin~ e oito centímetros
(714,28m), sul (8); sete mil metros
(7.000m), sessenta e um graus e trinta minutos sudeste (61.1' 30' SE).
Art. 2.9 O título da autorização- de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros' (Cr$ 5.000,00) e será.
transcrito no livro 'próprio da Divisão

261

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de Fomento da Produção Míneraj do
Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958;
137.') da Independência e '70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário tâeneçtiettí,
DECRETO N.o 43.344
MARÇO DE 1958

DE

12

DE

'AuúOriza Siderúrgica Itatiaia S.- A. a
lavrar minério de ferro e associados
no município de Itaúna, Esta(J,o de
Minas Gerais.
-

o Presidente da República usando
da atrroutcâc que lhe confere o artigo 37, 11.° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n." 1.935 de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Mmas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Siderúrgica Itatiaia S.A. a lavrar minério
de ferro e assnciadós no imóvel Retiro
Sampaio na Fazenda Samambaia, dístrito d0 Itetiaíussu, município de
Itaúna, Estado de MUV1S Gerais, numa área de sessenta e cinco hectares (65 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértdce a novecentos e vinte por um retângulo que
tem um vértice a novecentos e vínt'3 metros (S20m) no rumo verdadei1'0 vinte e cinco gTaUS trinta minutos noroeste (25° 30' NW) da confluência dos córregos Buqueírâo e
Burac., e dos lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e t1"2zentos metros 0.300 m) . cinqüenta
e cinco graus nordeste (55° NE);
quinhentos metros C500m), trinta e
cinco graus noroeste (35° NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32. 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto,
k't. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, 11a forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autortzaçâc não cuenprfr qualquer das

obrigações que lhe incumbem, a autorização de .lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
dos arts. 39 e 40 de Código de Minas.
Art'. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacícnal da Produção MineTal e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi. neral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de mil e
trezentos cruzeiros ccrs 1.300,00).
Art. 7.° Revogam-se as dlspos'çôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de março de 1958,
137,° da Independência e 70.a da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N." 4'3.345'
MARÇO DE 1958

DE

12

DE

autoríea a Sociedade Anônima Fazenda Floresta a Z(II')rar cauZim e
associados no murucipio de Juiz d.t:

FOTa_. Estado de Minas Gerais.
O 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decrete-lei n.s 1.985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:
Art. L" Fica autorizada a Sociedade Anônima Fazenda Floresta. a lavrar caulim e associados, em terrenos
de sua propriedade, no lugar FaZ811da Floresta, distrito e .munícípíe de
Juiz de Fera, Estado de Minas, numa
área de dezessete hectares setenta e
oito ares e noventa centdares
.
(17,7890 ha) , delimitada par um polígo-no irregular que tem um vértice
a cento e trinta metros (l30m) no
rumo verdadeiro trinta e um graus
quarenta e dois minutos sudeste .. '
(31° 42' SE) do entroncamento das
estradas de rodagem Juiz de ForaChácara e Malacacheta e os lados, a.
partir. dêsse vértice, OS seguintes com-
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zmmentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros (250m),
setenta e quatro graus quarenta e
cito minutos nordeste (74 48' NE);
quinhentos e dez metros
(510m),
0

quhnze graus doze minutos sudeste
(15° 72' SE):
trezentos e cinqüenta
metros (350 m) , setenta e quatro
graus quarenta e oito minutos sudoeste (740 48' SW); cem metros (100 mj ,
trinta e três graus quarenta. e dois

minutos noroeste (33" 42' NW); cento e trinta metros (130 m) , dois graus
quarenta e dois minutos noroeeta t2"
42' NW); trezentos metros (300 m) ,
quatro graus quarenta e oito minutos
nordeste '(4

0

48' NE). Esta autoriza-

cão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e aos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2." O concessionário da autorizaçã-o fica obrtgado a recolher aos
cofres públicos, na forma. da. lei os
tributos qUe forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
All't. 3," Se o concessionárto da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações qUe lhe incumbe, a autoriz,ação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38.-9.° Código de Minas
AJ:t. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma d<JS arts. 39 e 40,' do Código de
Minas.
Art. 5." O concessionária de. autorízação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dOG favores discriminados no art. 71 do mesmo Oódígo ,
Art.. 6.° A autorização de lavra.
terá por título êste Decreto, qUe Gerá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcducâo jaíneral
do Ministério da Agricultura. apôe
o pagamento da taxa doe seiscentos
cruzeiros (C1'8 600,00).
Art.. '1,0 Revogam-se as disposições
em ccntrátio .
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEI~

1vlario Meneghetti

DECRETO N." '43.346 _
MARÇO DE ·1958

DE

12

DE

Concede à Maganoférrea Mineração
Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineraçôo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí .n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940, <Código de Minas), dec-reta:
Artigo úníco. li: concedida à Manganoférrea Mineração Limitada, conscituída por instrumento público de
7-11-57, lavrado às fls. 34, .do livro
de notas n.c 1.828 do cartório do
3. o Oficio desta Capital, aditado pelo
instrumento público d-e 24-12-57, lavrado naquelas mesmas notas. livro
1.339, fls. 37, com sede n-esta Capital,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração ficando obriga-da
a cumprtr Integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôh.r-e o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro,. 12 de março de
19'58; 137,0 da Independência e 7ü. o
<la República,
JUSCELINoQ

KUBITSCHEK.

Mario Meneqh.etti,

DECRETO N." 43.347
MARço DE 1958

DE

12

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Trüíc
Abib Ctuuiâaâ a pesquisar minério
de ferro no musucipio de Giumtuice.
Estado-de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, d-a. Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí n." L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi1U1.S),

decreta:

Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro Tufic Abib Chaddad a pesquiear minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade e dos herdeiros
de João Adib R. Chaddad, nos lugares denominados Pico de Jabotíoaba. Vila de Nossa Senhora do Pôrto
e Fazenda Felix Dias, distrito e murucípío de Guanhães, Estado de Minas Gerais, numa área de cem hectaras (100 ha) , delimitada por um re-
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tângulo qUe tem um vértice a novecentos metros (900 m) no rumo verdadeiro sul (S), do marco quilometrico oito mais cem metros (8+ 100m)
da estrada de rodagem sstadual, DO
trecho Guanhães Senhora do Porto
e os lados, divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil metros
.
(2.000), quarenta graus trinta míl1UWS sudeste (40° 30' SE); quinhentos metros (500m), quarenta e nove
graus trinta minutos' sudoeste
.
(49' 30' SW).
Art. 2.° O títul-o da autorização
de pesquisa, que será uma 'via autêntica déste decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00), e será
transcrito no livro nróprro da Dívls.o de Fomento da ?rodução Mineral
do Mínístérro da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposicões
em contrário.
~
Rio, de -Janetro, 12' de março de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Iâeneutietti,
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qüenta e seis metros (256 m) , cinqüenta e seis graus noroeste (560
NW); quinhentos e cinqüenta e cínCO metros l555 m) , trinta e quatro
greus quinze minutos noroeste (34°
15' NW); quatrocentos e quarenta;
metros' (440 mo), quarenta e quatro
graus trinta minutos nordeste (44°
30' NE); seiscentos metros (6'Ü{) m) ,
quarenta e. um graus sudeste (410
SE); quatrocentos e noventa e emCo metros (495 J;Il), vinte e um graus
trinta minutos sudoeste (21° 30' SW).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma vie autêntica dêste Decreto, .pagará a taxa de
trez-entos e quarenta cruzeiros (Cr$
340,00) e será transcrito no ltvro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° de jndependêncía e 70.0
da República.
"
JUSCELINO KUBITSCHEK
MáTio Meneghetti

DE 12 DE
MARÇO DE 1958
Concede à Mineracão Caribe Limitada
autorização pará funcionar
como
Autortea o cidadão brasileiro José
emprésa de mineração.
Dias da Silva a pesquisar minério
de ctzrc no município de Jacobina,
O Presidente da República, usando
Estado da Bahia.
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I, da Constituição e nos têro Presidente da República.., USan- mos do Decreto-lei n." 1. 985, de 29
do da atribuição que lhe confere o
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
art. 87, n.? r. da' Constdtuícão e nDS decreta:
têrmos do Decreto-lei n.v "1.985 de
Artigo único. É concedida à Míne29 de janeiro de 1940 (Código de Mi. ração Caribc Limitada,
constituída
nas), decreta:
por instrumento particular arquivado
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
sob n.? 217.060, alterado sob número
brasileiro José Dias da Silva a pes220.768, na Junta Comercial do Esquísar minério de ouro em terrenos
tado de São Paulo, pelo instrumente
de Mames Fczola no lugar dencmiparticular de 16 de janeiro de 1958,
nado S-e1T~ Branca, distrito e municom sede na cidade de São Paulo, aucípio de Jacobina, Estado da Bahia,
torização para funcionar como emprêny.ma área de trinta e três hectares
sa de mineração, ficando obrigada a
oito ares e sessenta e um centíares cumprir integralmente as leis e regu(3,0861 . ha) , delimitada por um polamentos em vigor ou que venham a
Iígono Irregular, que tem um vértice
vigorar sõbre o objeto da referida aua setecentos e vinte e cinco metros
torização.
(125m), no rumo magnético de quaTenta e dois graus trinta minutos
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958;
nordeste (42° 30' NE), do canto no137.° da Independência e 70.° da Reroeste (NW) do muro do cemttério
pública.
de Jacobina eos lados a partir dêsse
JUSCELINO KUBITSCHEK
vértice, os segiuíntes comprtmentos
e rumos magnéticos: duzentos e einMário Meneghetti
DEORETo N.O 43.348

MARÇ'..(} DE 1958

DE 12 DE

DECRETO N.o 43.349 -
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12

DE

COncede â COmpanhia Siderúrgica
Pitançui autorização para funcionar como emprêsa de mineroçilo .

o

Presidente da República usando
atribuição que .lhe confere o
art. 87, n.v I. da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, ,de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artígo único. E' concedida à Companhia Siderúrgica Pitangui, constituída por assembléia arquivada sob
n.c 71.655 e alterações sob ns. 81.091
e 81. 400 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sede na
cidade de Pitangui. dêsae mesmo Es00,

tado, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando
Obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da

referida autorização.
Rio de Janeiro, 12 de marco de
1&58, 137.° da Independênüa 'e 70.° da

República.

centímetros (76,50m). no rumo magnético de cinco 'graus sudoeste (5.e
SW) ,da confluência dos córregos do
Marmeleíro e Laranjeiras e os lados, a partir dêsse vértice, os segutntes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta 'e seis
m-etros (246m). cinco graus nord-este
(5" NE); trezentos metros (300m),
sessenta e cinco graus noroeste (65°
NW); cento e sessenta e seis metros 066m), oito graus sudeste (80
SE) ;
trezentos e quatro metros
(3'04m), quarenta e oito graus sudeste (48° SE).
Art. 2.° O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
d02 Fomento da Produção Mine-ral do
da Agricultura.
Art." 3." Revogam-se as disposições
em contrário.

Ministério

Rio de Janeiro, 12 de março de
1958, 137." da Independência c 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario lVIeneghetti.

JUSCELI.1'l'O KUBITSCHEK,

Mario iaeneotietu,

DECRETO N.o 43.351
MARÇO DE 1958

DE

DECRETO N." 43.352
MARÇO DE 1958
12

DE

Autoriza a cidadã brasileira Mariana
Augusta de Carvalho .a pesquisar
bauxita e associados no município
de Caldas. Estado de Minas Gereis,

o Presidente da República usando
da atrrbuição que lhe confere o
art. 87, n." I da Constdtuícão e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código. de Midecr-eta:
Art. 1.0 Fica autorizada avcidadã
brasifeíra Mariana Augusta de Carvalho a pesquisar bauxita e associa112,8),

dos, em terrenos de sua propríedade
no lugar d-enominado Laranjeiras,
distrito e município de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de

seís hectares doze ares e doze cenüares (6.1212 ha) . delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
setenta e sess m-etros e cinqüenta

DE

12

DE

Autoriza a sociedade Brasileira de
Mineracão tsaa, a lavrar minério
de manganês e associados no município de Corumbá, Estado
de
Mato Grosso.

o Presidente da República. usando
da. atribuição que lhe c-onfere o artigo 87, n." T, da Oonstituíçãc e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1 ,985. de 29
de janeiro de 194{} (Código de Mínasi , decreta:
Art. L" Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração Ltda .
a lavrar minério de manganês e as-

socíados, em terrenos devolucos
no
distrito de Albuquerque, mumcipic de
Corumbá, Estado de Mato Grosso,
numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares e doze ares (45{),12
ha) , delimitada por um quadrilátero

que tem um vértice a mil trezentos
e oitenta e oito metros (1. 333m), no
rumo verdadeiro oitenta e sere graus
sudeste (87" SE) do marco de triangulaçâo, em bronze e concreto, era-
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vado no alto da M<}lTO do Urucum
e os lados, a partir dêsse vértice. as
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil duzentos e vinte
e cinco metros (2. 225m), um grau
trinta minutos sudoeste (1" SD' Swi ;
quatro mil duzentos e oitenrn metros (4. 280m), trinta e oito graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(38" .45' NE); mil trezentos e trinta
metros' (1. 330m) , cinqüenta e
um
graus quinze minutos noroeste (51°
15' NW); dois mil e quinhentos metros (2 .50Dm), trinta e oito graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(38" 45' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condicões constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alienas. além das
seguintes e' de outras constantes do
mesmo
Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2," O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma ela lei os
tributos que forem devidos à Urríâc.
ao Estado e ao Município. em cumprnnento do disposto no art.. 68 do
Código de Minas.
Art . 2,° Se o concessionário da nutorízaçâo nâo .cumprir qualquer das
obrigações que lhe íncumoem. a autortzacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artdgos
3'7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4," As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidõ-es do solo
f'. subsolo para fins de lavra na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
1vIinas.
Art . 5,° O concessícnárto da autorizaçâo será fiscalizado pelo
Departamento
Nacional da Producâo
Mineral e gozará dos favctcs dízcrtminados no art. 71 do mesmo Código,
Art. G." A autortzacão de lavra terá
por título êste Decreto, que será trenscrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de nove mil e vinte
cru7,eirosWrS9.020,00) .
Art. 7." Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137." da Independência e 70.~
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçtietti,

DECRETO N,'! 43.353 MARÇO DE 1958

DE

12

DE

Renova o Decreto n.~ 38.113, de ~O
de outubro de 1955.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1910 (Código de Minas), decreta:
Art. L" Fica renovada- pelo prazo
improrrogável de ma (1) ano nos
têrmos da .etra b, do art. 1.'1 do
Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de aaõsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Fabiano do N3Bcimento, pelo Decreto número ti-intn
e oito mil cento e treze (38.113), de
vinte (20) de outubro de
novecentos e ctnquenta e cinco (19,55),
pa.ra pesquisar calcário e associados
110 município de Prados, Estado
de
Minas Gerais.
Art. 2.'1 A presente renovação que
será uma via autêntica deste Decreto.
pagará a taxa de trezentos' cruz-arcos
(Cr$ 300,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Mímstérro

mil

da Agricultura.

Art. 3,'1 Revogam-se as díspostcõcs

em con trárlo .
Rio te Janeiro, 12 de marco de
1958; 137.'1 da Independência e 70,'1
da República.
JUS,]ELINO KUBITSCHEK

Mario Nleneghetti

DECRETO N.o 43.354
MARÇO DE 1958

DE

12 DE

Renova o Decrete n.O 37.390, de 25
de maio de 1955,

O Presidente da República, usando
dp, atribuição que lhe confere o art.
87, n.? 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de 194.'0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. nos têrmos da letra b do art. 1,'1 do Deoreto-lei n.c 9,6ü5, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida a cidadá brasileira Maria Coelho de Souza,
pelo Decreto número trinta e sete
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mil trezentos e noventa (37.390), de
vinte e cinco (25) de maio de mil novecentos e. cínquenta e cinco 095'5),
para pesquisar calcário e associados
no munícíplo de Dores de Campos,
Estado de Mina", Gerais.
Art. 2.° A presente renovaçã-, que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagara a taxa de trezentos oruzerrcs
(Ck$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Mlnlsterto da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de marco de
1957, 137..... da Independência
70.0
da República,

e

JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneghetti.

DECRETO N. o 43.355

DE

12 de

MARÇO DE 1958

Autoriza a Usina Siderúrgica MarumÕ1J Ltda, "Usimar" a pesquisar minério de terro e associados no município de Bocaiúva do
Sul, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da ata'Ibuiçã-, que lhe confere o artigo 87, li, o I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1. ° Fica autortzana a Ustna
Siderúrgica Marumby Ltda. "Usímar" a pesquisar minério de f-erro
e associados, em terrenos de propriedade de Domingos Jacob Lazartnt, no
lugar denominado Bom Retiro, distrito e município de Bccaíúva do Sul,
Est.ado do Paraná, numa área de
cinco hectares sessenta e cinco ares
e sessenta e seis centrares (5,6566
ha.) , d-elimitada por um polígono irregular que tem um vértice no ponto
em que o caminho para Bacaetava
atravessa o córrego Bom R-etiro e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: noventa e dois metros (92
metros) , trinta, e dots graus dez minutos sudeste (32~ 10' SE); oitenta e
nove metros (89 mj . ta'Inta e cinco
graus cinqüenta minutos sudeste (35°
50' SE); cento e Olt-entametrDs e
cinqüenta
centímetros
(18ú,50m) ,
quatorze graus trinta minutos eu-

EXECUTIVO

doeste (14° 30' SW); cent., e quarenta e um metros e oitenta centímetros (141,80 rru , quarenta e s-815 graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(46~ 45' NW); cento e setenta e dois
metros (172m), cinqüenta e oito graus
dez minutos noroest-e ,5&u 10' NW);
cento c trtnta metros e sessenta centímetros
<130,60 m) , quatro graus
trinta e cinco mínutos nordeste (4°
3'5' NE); cento e oitenta e dois metros e trinta centímetros C182,3'Ü m) ;
oitenta e sete graus cinqüenta minutos nordeste (8·7 u 50' NK'.
Art . 2,0 O titulo da autorização
de pesquisa, .que será uma via autêntica dês-te Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será branscrito no livro próprio da
Divisão' de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3, ~ Revogam-se as dísposlçôes
em contrário,
Rio doe Janeiro) 12 de, março de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario Iâeneçtietti ,
DECRETO N.? 43.356 MARÇO

DE 12 DE

DE 1958

Autoriza a

ciâculã. brasileira Jcnetina coelho de. Souza a pesq'fl~s(1?
calcário e assoczados no m1.tnZCtpZO
de Barroso) Estado de Minas Gerais,

O Presidente da RepúblicH, usando
da atribuição que lhe confere o artt0·0 87 n.? I
da Oonstituição e n03
fêrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Josefina C-oelho de Souza
a pesquisar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade € ou. tros, no lugar denominado Oaeté, distrito e município de Barroso, Estado
de Minas Gerais, numa área de i:tezesseís hectares sessenta e sete ares
e setenta e cinco centiares (166775ha)
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos metros (400m), no rumo magnatico sessenta e seis graus quarenta e
cinco minutos nordeste (660 45' NE)
da confluência dos: córregos caeté e
Onça ou Bom Jardim e os lados, a

ATOS

no

parblr (,_esse vértice, os seguintes ::0I11prunentos e rumos magnéticos: duzen tos metros (200m), vinte graus
noroeste (20 N'W); quacrocentos metros (400 m) , quarenta e cinco graus
nordeste (45°0 NE); trezentos e cinqüenta metros (35{) mj , setenta e
quatro graus sudeste (74° SE)); cento e oitenta metros (180m), vinte e
cinco graus sudoeste (25.0 0 SW); quinhentos e vinte metros (520 m) , sessenta e dois graus sudoeste (62°° SW) ,
P...r t. 2,0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma vi-a anrtêntícadêste Decr-eto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,{)0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se disposições em
contrário.
0

mos magnéticos: cento e sessenta e
cinco metros <l65m) , cmquenta e seis
graus nordeste (5Go NEJ; quatrocen11;0s e noventa e cinco metros (495m),
trinta e quatro graus s u de s t e
(34° SE).
Art. 2.0 O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção I\:Iineral dó Ministério da Agrrcultura.
Art. 3.° Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958,
13-7.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

llIário Iâeneçhetti.

Rio de Janeiro, 12. de malrço de
1958; 137.0 d.a Indep-endência e 70.0
da República.
.
JUSCELINO
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KUBITSCHEK

DE<üRETO N.o 43.358

DE 12 DE

MilRÇO DE 1958

M ária 111 eneghetti

Autoriza a Sociedade Brasileira de
Imóveis Lttia, a lavrar minério de

DECRETO N,o 43.357
DE 12
MARÇO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Joaquim de SOUza a pesquisar jelaeixuo e assccuulos, no mumicipío
de M ente Alegre do Sul, Estado de
São Paulo.

o Presidente da Reoúblíca usando
da: atribuição que lhe ~ confere o art.
8"7, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de [aneíro de 194"G (Código de Minas) ,

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Joaquim de Souza
a pesquisar feldspato e associados em
terrenos de SUa propriedade 'no imóvel denominado Sítio São Joaquim.
distri'tü e município de :M:ont.e Alegre
do Sul, Estado de São Paulo, numa
áree.. dê oito hectares dezesseis ares e
setenta e cinco centíares (8,1675 ha) ,
delimitada por Um retângulo, que tem
Um vértice a cento -e vinte e seis metros (l26m), no rumo- magnético de
vinte e três graüs trinta minutos noroeste C:~3° 30' NW), do canto noroeste (!.'-."'\II!) da sede do Sitio São Sebastião e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru-

mançamés e «ssoctaaoe, no munici-

pio de Coru-mbá, Estad"O de Mato

Grosso.

presidente da República usando
atribuição que lhe confere O'
art. 87· n.c r. Coa Constábuição e nos
tênmos do Decreto-lei n.v 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Nlir~1S). decreta:
o

da

Art. 1.0 Fica autorlzada a Sociedade Brasüeira de Imóveis Ltda. a
lavrar mínérío de manganês e assoceados, em terrenos de sua orora-ienade, na fazenda Piraputangas, distrito de Albuquerque, município ele
Corumbá. Estado de Mato Grosso,
numa área de trezentos IC sessenta
hectares e treze ares (360,13 na) ,
delimitada por um quadrilátero que
tem um vértice a mil trezentos e
omqüenta e cinco metros (1.355m),
no rumo verdadeiro oitenta e oito
graus trinta minutos noroeste
(880 30' NW) do marco de bronze e
concreto localizado na extremidade
sudeste (SE) da linha de base do
alto do morro de UrUCUm e 03 lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos e noventa metros (390m),

ATOS
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setenta e dois graus quinze minutos
noroeste (72 0 15' NW); dois mil
quatrocentos e setenta e cinco metro,') (2. 475m) , . um grau quinze mínutos sudoeste (10 15' SV,n; dois mil
duzentos e oitenta metros (2. 280m) ,
oitenta e oito graus quarenta e cínco minutos sudeste (880 45' SE);
dois mil seiscentos e sessenta metros
(2!ôGOm),
trinta e um graus
quinze minutos noroeste (31° 15' NW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parág-rafo único do 2Xt. 28 do Código de
'Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguinte-s e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nes-

te Decreto.

Art. 2Y O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na turma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em _cumprimento do disposto no are. 58 do
Código de Minas.

Art. 3,° Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem, a autorização de lavra será declarada caduoa ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Mimas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5Y O concessionário da autorização será Iiscalízado pelo Departamento Nacional da Producâo Mineral e gozará dos favores discriminados no art 71 do 'mesmo Código.

Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será transcrito no lrvro próprio da
Dívieáo de ~omento da Producão
Míneraj do Mmístérío da Agricultu-ra,
após o pagamento da taxa de sete
mi'1 duzentos e vinte cruzeiros

ccrs

7. 220,OU) •

Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1858, 137.° da Independência e 70.0 da
Repúblíca .
JUSCELINO KUBI'l'SCHEK.

Mario JlIIf?negheUi.

DECRETO N,o 43.E59 MARÇ'Ü DE

DE

12

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Raul
Pinaxzi a lavrar feldsp~~f.o n·] 7:LU'"
nicipio de Itapira, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe conf-ere o
art. 87. n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.983, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.'2> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raul Fmazzí a lavrar feldspato, em terrenos de sua propríecüade no imóvel denominado Fazenda.
Monte Azul, distrito ç município de
Itapira, Estado de São Paulo, numa
área de quatorze hectares e ta-mta
ares- (14,30 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a trinta e quatro metros (34m),
no rumo verdad-eiro cinqüenta i] seis
~Tmtt; 'lõ~únqÜênta minutos nordecae
U16° 50' NE) do marco número deis
(2) da área de lavra outorgada ao
Raul Pínazaí e Belmiro Fmazzt, pelo
decreto número trinta e um mí! seiscentos € noventa e um (31.691), de um
O) de novembro de mil novecentos e
cinqüenta e dois (1952) e os lados, a
partir dêsse vértdce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte e dois metros e cinqüenta oentímetrcs (222i,-5Gm), dez
graus nordeste (1üo NE); cento e
oitenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (182,50m), sessenta e seis
graus dez minutos sudeste (660 10'
SE); duzentos e doze metros e cinqüenta centímetros (212,50m). trinta
e quatro graus sudeste (3'P SE); trezentos e vinte e dois metros e cinqüenta centímetros <::i22,50m), oâtenta e três graus cinqüenta minutos
sudeste (83a 50' SE); duzentos e 'onze metros (211m), trinta e nove graus
trinta minutos sudoeste (39 a 30' SW);
duzentos e oitenta metros (280m).
setenta e cinco graus sudoeste (75°
SW); cento e trinta metros \.l30m) ,
norte (N); cem metros (100m), sessenta graus noroeste (60 a NvV): cento e noventa e um metros (191m),
nove graus noroeste (90 NW) .. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 23 ti-C) Código de Minas e dos artigos 32. 33. 3,1 e suas
alíneas, além das ...seguintes e de ou-
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tras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto
Art. 2,° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei Os
tributos que forem devidos à União

ao Estado e ao Mumcípío, em cumprrmento -do disposto no art.. 68 do
Códieo de Minas .
.nrt.. 3.° Se o concesstoná río da

autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduc-a ou nula, na -forma dos artigos
37 e 38 do Oódígo de Mimas.
Art. 4,° As propriedades vizinhas
estão suj-eitas _às servidões de solo e
subsolo 'para fins d-e lavra, na forma
dos artdgos 39 e 40 do Código- de
Minas.

Art. 5,° O concessionário da autorlzaçâo será fiscalizado pelo Denartamento Nacional da Producâo ~Mi
neral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Arb. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que sera transcrito no liV1'O próprio da
Divisão de Fomenbc da Produção
Mineral, do Ministérto da Agricultura
após o pagamento da taxa de seis-'
centos cruzeiros reis 600,00).
Art. 7,° Revogam-se as disposições

2ô9

mo. emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprtr integralmente' as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto :ia!
referida autorização,
Rio (lê Janeiro, 12 de marco de
1958; 137.0 da Independência
'70,°
da República.

e

JUSCELINo KUBITSCH:2r<
.Mário Iâeneçtietti

DEORETO N." 43.36-1 - DE 12 DE
MARÇO DE 1958
Concede à Iâinerncão Mascote Limita-da autorizactic para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo n.c 87, n.c I, da Oonstítuíçâo e
nos têrmox do Decreto-lei n.o 1.985-,
de 29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), decreta:

em contrário.

Artigo único. E' concedida à Mineração Mascote Límiteda, constdtuida
por instrumento particular de 11 de'
novembro de 1957, com sede nesta
Capital, autorização para tuncícnar
como emprêsa de mineração, ficando
Obrigada a cumprir integralmente '3.8
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da.
referida autorização,

Rio de Janeiro, 12 de março de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República,

Rio 'de .Janeíro, 12 de março de
1958; 137,° da Independência e 70. 0
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

Mário Meneghetti

DECRETO

N,o

MARÇO

43.360
DE 1958

DE

12

DE

DECRETO

N.? 43.362 Mt,RÇO DE

DE

12

DE

1958

Concede à Mineração Prata tsaa. autcrizaçãc para funcionar como em-ovésa de mineração.

Concede à Mineração Catinguiba Limitada auicrizacão pera funcionar
como emp1'êsa de mineração.

o pr-esidente da República, usando
da atrtbuição que lhe confere o artigo n.c 87, n.e T, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 1,985"

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11,° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único, E' concedida à Mineração Catinguiba t.tõu.. constituída por instrumento parbícular de 11
de novembro 0'C 1957, com sede nesta
Capital, autorização para funcionar

de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Ar-tigo único, :8' concedida à .Míneração Prata Ltda. constituída por
instrumento particular de 11 de novembro de 195-7, com sede nesta C<l!pttal, autorização para funcionar co-
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como emprésa de mineração. ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou .que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de .Janen-o, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 7G.o
da Re-público.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M !irio .ilIeneghetti
DECRETO N. o 43.363

DE

12 DE

MARÇO DE 1958

Autoriza a Indústrias Brasileiras de
Artigos Refratários S. A. [BAR
- a pesquisar bauxita e argila reiratório: no município· de poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo TI,O 87, n.? L da Constttuíçào e
nos têrmcs do Decreto-lei n.c 1.935,
de 29 de janeiro de 194'Ü (Código de

Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Indústriais Brasileiras de Artigos Refratártos S. A. - IBAR - a pesquisar
bauxita e argila refratária, em terrenos de sua propriedade ,no Lugar
denominado Campo do Areiâo - OU Leiteiro, distrito e município de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais,
numa área de oitenta e seis 'hectares
e trinta e um ares (86,31 ha) , delimitada por um polígono mtatilínec que
tem um vértice na confluência dos
córregos Cachoeira Leiteiro e D-S lados, a partir dês-se vértice, assim definidos: linha que perlonga a margem
esquerda do córrego Leiteiro, pave
montante, até um antigo valo de dívisa com terras de João Ferreira de
Olive-ira; daí, pelas linhas ideais com
Q-S
seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros i seiscentos e vinte e oito
metros e sessenta centímetros (628.6'Ü
m) , setenta e um graus cinqüenta e
cinco minutos sudoeste (71° 55' SW);
trezentos e dez m-etros e noventa centímetros (310,90m), cinqüenta graus
quarenta e oito minutos noroeste
(50° 48' NW); depois, pela linha que
perlonga o córrego das Arvores para
montante até o início de um valo
de divisa com a propriedade de José
Perreíra de Oliveira; dai, por uma.
linha. ideal, com o comprimento de
duzentos e setenta metros e oitenta
centímetros (27ü,80m) e rumo vertia-

deiro cinqüenta e dois graus quarenta minutos noroeste (52° 40' NW);
daí, pela margem direita do córrego
Cachoeira, para jusante, até o ponto
d~ partida.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que s-erá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oítccentos e setenta cruzeiros rors 870,O{})
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producão Mineraâ do Ministério da Agrleultura ,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mário Iâeneqnetti

DECRETO

N.o

43.364
DE 12 DE
1958

MARÇO DE

Concede à Leitão & Louremciaii autorização para funcionar come cm~
prêsa de mineração,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo n.o 87, n.c I, da Constituição e
nos termos do Decreto- lei n. o 1.935.,
de 29 de janeiro de 194{} (Código de
Minas), decreta:

Artigo único E' concedida à Leitão

& Lourenoínl, sociedade de responsa-

bilidade soltdárta, constdtuída por instrum-ento particular de 6 de julho de
1955, arquíwado sob n.e 8.872" na
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, alterado pelo Instrumenta de 16 .de julho de 1956, arquivado sob n.v 9.421, na mesma Junta,
"com sede na cidade de cachoeira do
Ibapemmm EStardo do EspÍlito Santo,
autorização para funcionar corno emprêsa de mineração, ficando obr-igada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venha
a vigorar sôbre o objeto da rcrende
autorização.
Rio de Janeiro, 12 de marco de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N.Q 43.365

DE 12 DE

MARÇO DE 1958

Autoriza a Prefeitura da Estância de
Socorro a lavrar açuu: mineral no
1nunicip~o
ae Socorro, Estado sie
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, .n." I, da Constituição <: aos
têrmos do Decretc-íeí n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.? Fica autorizada a Prefeltura da Estância de Socorro a lavrar
água mineral, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Bairro da Pompéia, distrito e município de Socorro, Estado de São
Paulo, numa área de onze hectares
trinta e dois ares e noventa centíares (11,329, ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem vértàce a
cento e oito metros e trinta centrmeti-os (IOS,30m), no rumo vcrdadei1'0 sessenta e um gr aus trinta e cinco
minutos sudeste (61 Q 35' SE) da extremidade sul (S) do edifício da administração das fontes e os lados, a
partir desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadebros : quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445m), setenta e quatro graus dez

minutos noroeste (74

Q

10' NW);

~11

tenta e nove metros e sessenta centímetros (89,60m), cinqüenta e olto
graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (58? 55' NW); duzentos e oi-

tenta e quatro metros e noventa centímetros (234,9üm), quarenta e três
graus vinte minutos nordeste (43?20'
Í'JE); duzentos e vinte e dois metros
e trinta centímetros (222,30rn), se'tenta e dois graus quinze minutos
sudeste (72~ 15' SE); quarenta e cin-.
co metros e sessenta e cinco centímetros (45,65m), cinquenta e três
graus sudeste (53'} SE); duzentos e
oitenta e três metros (283m), trinta e
três graus dez minutos sudeste (33'1
lO' SE); cento e dois metros e crnoüenta centímetros (lü2,5{)m). SeSsenta e um graus trinta minutos .SU"
doeste CGI 30' SW). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Miaas e dos artdgos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das s'8guintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Q

Art. 2,'1 O concessionário da auto.naacao fica obrigado a recolher aos
cerres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto :;'10 art.. 68 do
Código de Mina.').
Art. ;',.',1 Se o concessionário da autorizacão não cumprir qualquer das
obrtgacões que lhe incumbem, a lWtoriaacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artágos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. ~.'} As propriedades -vízlnhes
estão sujeites 2.S servidões de solo e
sub-solo para fins de lavr-a, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
ArL 5.? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar-.
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrírmnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° O presente decrete de lavra não fica sujeito ao pagamento
de taxá- prevista pelo parágrafo únicc do art. 31 do Código de Minas,
ex-vi da lei do sêlo.
Art. '7.'! Revogam-se a.') disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958, 137.0 da Indenendência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

.iVIário Iâeneqttetti

DECRETO N.o 43,366

DE

12

DE

MARÇO DE 1958

Concede à Iâinerocão NOVO HOriZOnte Ltxia _ autorização para funcionar como empresa de mineração.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,? X, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Míneracão Novo Horizonte Ltda., constituída por instrumento partdoular de
11 de novembro de 1957, como sede
nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integl'a~
mente as leis e regulamentos em vi-
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gor CU que venham a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

lllário Meneghett.i

DECRETO N.o 43.367
:MARÇO

DE 12 DE

DE 1958

Autoriza a cuiaâã brasileira Francisca de Avila e Silva a pesquisar
quartzo, no município de Diamantina, Estado de Minas GeTaiS.

o Presidente da. República. usando
da atribuição que lhe c-onfere o artigo 87, 11.° I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei D.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Francisca de A vila e Silva
a pesquisar quartzo em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Chique-Chique, distrito de 'I'íjucal,
munícípío de Diamantina, Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta
hectares (4;) ha) , delimitada por um
retângulo. que tem um vértice a novecentos e vinte e oínco metros ....
(925m); no rumo magnético de de-"
zessete graus sudeste (17° SE) da
confluência do córrego Chique-Chique
com o Ribeirão Pouso Alto e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (300m), oitenta e cinco graus sudeste (850 SE);
quinhentos metros (500m), cinco graus
sudoeste (5° S"W).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pcsquísa. que será uma via autênüca
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (O:r~~ 400,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministérír, da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrárío .
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.368 MA.RÇO DE 1958

DE

12

DE

Concede à Liz S.A. - Comércio e
Beneficiamento de Calcá~'I'O autorização para funcionar como empresa
ele mineração.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Ocnstituíçâo e nos
termos de Decreto-lei TI.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Liz
Sociedade Anônima - Comércio e Beneficiamento de Oalcárío. constituída por escritura pública de 16, 0e
agôsto de 1954, lavrada no cartório
do 5." Ofício da cidade de Aracaju,
arquivada sob n." 1.091 na Junta Comercial do Estado de Sergipe, alterada pelas assembléias extraordinárias de 30 de outubro de 1956 e 21 de
setembro de 1957, arquivadas sob números 844 e 1. 051 na mesma Junta,
com sede na cidade de Aracaju, autorízacão para funcionar' como emprêsa . de mineraç'to, rícando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor OU que venham a vigorar sõbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da Repúblíca .
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghet"ti

DECRETO N.o 43.389
MAr.ÇO DE 1958

DE 12 DE

Autoriza a cidadã brasileira. Mariana
Augusta de Carvalho a pesquisar
bauxita e associados no municípiO
de Caldas, Estados d-e Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 37, n.e I, da Constituição e nos
têrmos de Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica -autoríaada a cidadã
brasíleíra Mariana Augusta de Carvalho a pesquisar bauxita e associados em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Laranjeiras,
distrito e nnmícípío de Caldas, Es-
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tado de Minas Gerais, numa área de
três hectares setenta e dois ares e
trinta e um centíares '<3,7231 ha) , delimitada por um quadrilátero, que tem
um vértice na confluência dos córregos da Serra e Laranjeiras e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:" trezentos metros (30,3m) quarenta graus sudoeste (40° SW); cento
e vinte e sete metros (l27In), cinqüenta graus sudeste (500 SE); duzentos e setenta' e cinco metros ., ...
(275m), cinqüenta e três graus nordeste (530 NE); cento e trinta e dois
metros (132m), trinta graus noroeste
(30° NVn.
Art. 2.G O titulo da autorização de
pesquisa, que será' uma via autêntica
dêate Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros . (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Jan-eiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N.o 43.370 MARÇO DE 1958

DE

12

DE

Retifica o art. 1.0 do Decreto númerO
37.033, de 15 de março de 1955.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.c 1, da Constituição e nos'
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que consta
dos autos do. processo DNPM 679-52,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura, decreta:

Art. 1.0 Fioa retificado o art. 1.0
do decreto n.v 37.033, de 15 de março de 1955: que passa a ter a seguinte
redação: Fica renovada, pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da letra
a do art. 1.0 do Decreto-lei n.? 9.605,
de 19 de agôsto de 1946, a autoneação
conferida ao cidadão brasileiro
Santos Pupím Neto, pelo Decreto número 31.969. de 19 de' dezembro de
1952 para pesquisar dolomtta e as-

saciados no mumcipio de Campos do
.Jordão, Estado de São Paulo.
Art. 2;° A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo art. 17 do
Código de Minas e será transcrrta no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do' Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência .e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Máfio Meneghetti

DECRETO N." 43.371 r-: DE 12 DE
MARÇO DE 1958
Autoriza a Sociedade Brasileira de
Imóveis Ltda" a lavrar minério de
manganês e associados no município
de Corumbá, Estado de Mato Grosso

O Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreta-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1." Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Imóveis Ltda. a
lavrar minério de manganês e assodados, em terrenos de sua propz'Iedade na Fazenda Píraputangae, distrito de Albuquerque, município de
Corumbá, Estado de Mato GroSso,
numa área de quatrocentos e vinte
e nove hectares e trinta lê: quatro ares
(429,34 ha) , delimitada por um quadrilátero qUe tem um vértice situado
a dois mil seiscentos e quarenta e
dois metros (2.642m) no rumo verdadeiro trinta e dois graus sudeste
(32° SE) do marco de bronze e concreto da extremidade sudeste (SE)
da linha de base do alto do Morra do
Urucume OG Iados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil seiscentos e
dez metros (1.6HII1l1), oitenta e nove
graus quinze minutos sodoeste (89° 15'
SW); dois mil e novecentos metros
(2. 900m) , trinta e cinco graus sudoeste (35° SW); mil setecentos e
trinta metros (1.6'30m), setenta e
nove graus trinta minutos sudeste
(79" 30' SE); três mil cento e oitenta
metros (3.18Orn), trinta e um graus
quarenta e cinco minutos nordeste
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(310 45' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de . Minas e dos arts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressament'c

mencione.das neste decreto.
Art. 2." O concessionário da autorrzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que for-em devidos à União,
ao Estado' e ao Municipio,em cum-

primento do disposto no art. 68 do
Código de Mínas .
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer 0.0..'3
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos art-s. 37
e 38 do Código de Minas.
Art.. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeit-as às servidões de solo e
subsolo para üns de lavra, na forma
d05 arts. 39 e 40 do Código de Mi-

nas.
Art 5.° O coneessionáráo ;'da autcrrzacão será fiscalizado pela Departamento Nacional da Produção Mioaral e gozará dos favores rlíscríminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por título êste decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento .da taxa de oito mil e 'seiscentos cruzeiros (Cr$ 8.600,00).
Art. 7.° Revogam-se M disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70. da
República.

Art. 1.0 Fica autortzadc O cidadão
brasileiro Manoel Bento do Couto a
pesquisar argila e associados, em terrenos de sua propriedade no bairro
Vila Canuto, distrito e município de
Taubaté Estado de São Paulo, numa
área de' dois hectares e vinte e seis
ares (2,26 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice u
trezentos e noventa metros CJ90m) no
rumo magnético de quarenta graus
trinta minutos nordeste (40. 9 30' NW)
do centro da fachada norte (N) da
Igreja Nessa Senhora Aparecida e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéttcos ; trezentos metros (300m), Iest-e (E); cento e oitenta e oito metros
U88m), trinta e sete graus noroeste
(37.9 NW); cento e seis metros (106
m) , dezoito graus sudoeste (18.0 SVV):
cent.o e setenta e seis metros (176m),
oitenta e nove gl'EU3 trmta minutos
noroestn (80.° 30' N"W); o quinto (5.0)
e último lado e o alinhamento da Av.
Santa Teresínha, que uartlndo da
extremidade do quarto (4.0) lado até
o vértice de partida
·~!1rt. 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que sera uma vta autêntica
dêste Decreto, pagará à taxa de trozentos cruzeiro,') cora :'00,00) e será
transcrito no livro próprtc da Divisão
de Fomento da Produção Mineral (L~
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958,
137,° da Independência e 70.? da República.

Q

JUSCELINO KUEITSCI-fEk

M árto M eneütietta

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

DEORETO N.o

Meneghetti

43.372

Mr.nÇO DE

DE

12

DECRETO N.\' 43.373 MARÇO DE 1958
DE

1958.

Autcriza o cidadão brasileiro Manoel
Bento do Couto a pesquisar argila
e associados no município de Toubaté, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei .'1.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

DE

12

DE

Autoriza o cidadão
brasileiro Olavo
PedTO de Ctiueira a pê-squisar bauxita e associados no
município de
Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais,

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, D.O I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? L 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Olavo Pedro de Oliveira a

ATOS

no PODER EXECUTIVO

pesquisar bauxita e associados, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Maranhão, dístrrto e município de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, Duma área de três hectares sessenta e quatro ares e setenta
e dois centiares (3 6172 na) , deliraitada por um quadrt j átero que tem um
vértice a noventa e, seis metros e setenta centímetros (96,70m), no rumo
magnético de vinte graus
noroeste
(200 NW). da estaca zero (O) colocada
sôbre a ponte e à margem esquerda
do córrego do Meio e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cerrtc e
quarenta e seis metros e vinte centímetros Cl46,20m), quarenta graus
nordeste (400 NE); duzentos e trinta
e quatro metros e cinqüenta centímetros (234,50m), leste (E); novecentos
e oito metros e cinqüenta centímetros
(98,50m), dezenove graus sudeste (190
SE): trezentos e sessenta e um metros e setenta centímetros (361,70m),
oitenta e cinco graus sudoeste (850
SW).
Ar~. 2. 9 O título 'da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30000) e será
transcrito no livro próprio' da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de marco de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO N.o 43.374 - DE 12 DE
MARÇO ·DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Mário
Calua: a pesquisar cassiterita e associados no município de. Paramirim, Estado da Bahia.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985 de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decre:a:
'
'Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário Calux a
pesquisar
cassiterita e associados em terrenos
devolutas no lugar denominado Campos, distrito de Canabravinha, muni-
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cipio de Paramirrm, Estado da Bahia,
numa área de quatrocentos setenta e
seis hectares, doze ares e sessenta e
três centíares (476,1263 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a oitocentos e cinqüenta metros (350m), no rumo magnético onze graus nordeste (11 li NE)
da confluência dos riachos Pasto Cavalo e Colosso e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: dois mil setecentos e vinte metros (2. 720m) leste
(E); duzentos cinqüenta metros ....
(250m), vinte e sete graus nordeste
(270 NE) quatrocentos e setenta metros (470m) ~ quinze graus noroeste
(150 N\oV); duzentos e cinqüenta metros (250m), oeste (W); mil duzentos
sessenta e cinco metros (1. 265m) dez
graus noroeste (10° NW): três ' mil
cento e cinco metros (3.105m), setenta e seis graus sudoeste (760 SW);
seiscentos e sessenta, metros (660m),
trinta e nove graus sudeste (390 SE);
cento e vinte e seis metros (l26m),
nove graus sudeste (90 SE); duzentos
e vinte metros (220m). sessenta e qua-.
tro graus sudeste (64 0 SE); quatrocentos e setenta metros (470m), um
grau sudoeste (1 9 SW); cento e cinqüenta metros (150m), setenta c quatro graus sudeste (740 SE).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisas que será uma via autêntica
dêsle Decrete, pagará a taxa de quatro mil setecentos e setenta cruzeiros
cors 4.770,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da RepÚblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti
DEGRETO

N,o
MARÇO

43.375 DE 19'58

DE 12 ,DE

Autoriza o cidadão "brasileiro João
Augusto de OliveJi.ra a pesquisar
minério de ferro e associados no
município de ltaúna Estado de
Minas Gerais.
'

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o arso 87, n. ~ r, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de Mí-

nas), decreta:
Art. 1. o Fica autorízao-, o cidadão
brasfleíro João Augusto de Oliveira a

pesquisar minério de ferro e associados, em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Lagoa das Flores,
distrito de Itatiaiussu, município de
Itaúna, Est. de Minas Gerais, numa
área de dez hectares Clüha) , delimitada por um retângulo que tem um' vértice a quinhentos metros (500 m)
no rumo magnético vinte graus trin-

ta minutos noroeste (2Qo 30' NW) da
confluência dos córregos Damasco e
Pedra Grande e os lados. divergentes dêsee vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , vinte e dois

graus trinta minutos noroeste (22 0
30' NW); duzentos _ metros (2,OOm) ,
sessenta e sete' graus trinta minutos
nordeste (mO 30' NE) .
Art. 2.° o título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
'transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 3." Revogam-ss, as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
19'58; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti.

DECRETO N. f! 43.376
MARÇO DE

DE

12

DE

1958

Autoriza a Sociedade, São Paulo de
Mineração Ltâa; a lavrar bauxita
e associados no município de São
Bernardo lia Campo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribUição que lhe confere o art.
87, vn.e I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Sociedade São Paulo de Mineração Ltda. a
lavrar bauxita e associados no dístrito . de Riacho Grande, município de

São Bernardo do Campo, -Estado de
São Paulo, numa área de quatrocentos e vinte hectares (420 ha) , dell..
mítada por um retângulo que tem um
vértice a mil e seiscentos metros
<1.600m) no rumo verdadeiro setenta e cinco graus sudeste 75° SE) do
canto sudeste' (SE) da casa de Jaccb Hemmel e os lados. divergentes
desse vértice, os seguintes coenprimentes e rumos verdadeiros: mil -e
quinhentos metros (1.5DOm), treze
graus noroeste (131' NW); dois mil e
oitocentos metros (2.8COm), setenta
e sete graus sudoeste (77° SW). Esta,
autorização é outorgada mediante as
condíçoes constantes do parágrafo
único do art. 23 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e'3U~ aüneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao EStado e ao Município, em cumprimeiro do dísoosto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autortzaçac nao cumprir qualquer cee
obrtgações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada. caduca OU nula, na forma dos artigos ::17
e 38 do Código de Minas.
.t\1'>t. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de selo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autortsacâo será fiscalizado' pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 9 A autorização de lavra terá.
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da DiVISa0
de -Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrículsura, após o pagamento da taxa de oito mil e quatrocentos cruzeiros «irs 8.40'0,00).
Art. 7. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de março de
19,58, 137.° da Independência e 70.° da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEB:.

Mário Meneghetti.

ATOS
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DE 12

DECRETO N.O 43.378
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DE

12

DE MARÇO DE 1958

DE MI\RÇO DE 1958

Autoriza o ciàfldâo brasileiro Carlos de Moura M ozelli a :nesquisar
argila e associados, no município
de Taubaté, Estado de São Paulo.

Autoriza Q cidadão brasileiro Maria
Calux a pesquisar cassiterita e as30ciados, no mamicípio de Paramirim, Estado da Bahia.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arligo 87, n. o I,' da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. o 1.985. de
29 de ja.neiro de 1940 (Código de
.Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos de Moura J1Ilozelli a

uesquisar argila e associados em ter:renos de sua propriedade no Bairro
\lila· Independência distrito e município de Taubaté. Estado de São
Paulo, numa área de. três hectares e
dez ares (3,10 na.Y, delimitada Por
um polígono místílíneo, que tem um
vértice no entroncamento da Ave~
nída Independência com a Estrada
do Bonfím-Oulrlrí e as lados, a partir dêsse vértice, os seguintes com-mmentos e rumos magnéticas: cento
'"1- noventa e oito metros
(198 m.) ,
vinte e dois graus e trinta minutos
nordeste (22 0 30' NE); cem metros
- ,100 m.) , setenta e seis graus noroeste (76 0 00' NW) ; oitenta e oito
metros (88 m.j , cínquenta e nove
graus noroeste (59 0 00' NW); o último lado é a margem direita de um
córrego sem nome que limita a pro~
pr.íedade até alcançar o boeiro exístente na Estrada de Bonfim-Qmrm
até o vértice de partida.
Art. 2. o O título da autorízaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de .Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o xevoescn-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de março
de 1958; 137. o da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

O Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 87,. n. o I, da Constituição e nos

termos do Decreto-lei n.c 1.985, de
'<),8 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mario Calux a pesquisar
cassiterita e' assocíadxa em terrenos
devolutas no
lugar denominado
Butím, distrito
de Canabravinha,
município de Parnmlrim, Estado da
Bahia, numa área de trezentos e
trinta e nove hectares, setenta e um
ares e setenta e cinco centiares
(339,7175 na.j , delimitada Por um
pcligono irregular. que tem um vértice a quatrocentos e setenta e
cinco metros (475 m.) , 110 rumo
magnétíc-, de urri grau sudoeste
(lo svn, da confluência dos riachos
Pasto Cavalo e ColoSSo e as lados. a
partir dêsse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil setecentos e noventa metros
(2.790 m.) , oítenta e oito graus sudeste (88 0 SE); seiscentos e quinze
metros (615 m.j , trinta e três graus
sudeste (33 0 SE); mil quatrocentos
e quarenta e oito metros 0.448 m.: ,
setenta e oito graus sudoeste (78°
SW); seiscentos e quarenta metrha
(640 m.) , oito graus sudoeste (8°
SW) ;
quinhentos e oitenta metros
(580 m.}, dois graus sudeste (20 SE);
seiscentos e seis metros (606 m.) ,
oítenta e
graus sudoeste (811.>
8\\7) ;
cento e trinta metros (130
m.) , trinta e oito graus sudoeste
(38 0 SW); quinhentos e cmquenta
metros (550 m.Y, vinte e seis graus
noroeste (26 0 NW); noventa e quatro metros (94 m.j , vinte e quatro
g1"aUS nordeste (24' NE); mil oito·
centos e noventa metros (1.890 m.},
vinte e três graus noroeste 23°

um

CNW).

Art. 2.° O título da autorização
de pesquiso" que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de três mil e quatrocentos cruzeiros
(Cr$3.4QO,O'Ü) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produçâ., Mineral do· Ministério
da, Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as' disposições
Em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de março
de 1958; 137. o .da Independência e
cIO . o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti

DECRETO N. -~ 43.379

DE

12

DE MARÇO DE 1958

Autoriza o cidadGo brasileiro Mario
Calux a pesquisar cassiterita e associados, no rn'.tnicípio de Paramirim, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arLgo87. n.c I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de j.zmeiro de 19·10 (Código de

Mina-s), decreta:

Art. 1.0 Fica antorízad., o cidadão
brasileiro Mario Oalux a pesquisar
cassiterita e associados em terrenos
devolutos
no
lugar
denominado
Mata da Fumo, distrito de Canabravinha, município
de
Paramirím,
:Estado da Bahia, numa área de
quatrocentos e trinta e cinco hectares e doze 'ares (435,12 ha.), delímttada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos e S'}tenta e cinco metros (475 m.}, no
rumo magnético de um grau sudoeste
(1" SW) da confluência dos .rtachns
Pasto Cavalo e Colo~SO e os lados, a
partir dêsse vértice, as seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil quatrocentos e noventa e cinco
metros (1.495 m.v , nove graus nordeste (go NE); cento e sessenta e
dois metros (162 m.) , onza graus nuroeste (11° NW); doís mil setecentos e vinte metros (2.720 m.}, leste
(E);
trezentos e quarenta metr.,s
(340 mY, trinta e sete graus sudo~
este (37° SW);
noventa metros
ego m.Y, quatro graus sudoeste
(4° SW); oitenta metros (80 m i ,
setenta e um graus sudeste (71° SE) ;
cento e noventa metros (190 m.) ,
déz;oito graus sudeste (18° SE); oitenta metros (80 m.r , setenta e seis
graus sudoeste (76 SW); trezentos
e oito metros (308 m.j , dezesseis
graus sudoeste (16° SW); duzentos
e trinta metros (230 m.Y, quarenta
e'õito graus SUdoeste (48° SW); oitocentos metros (800 m.) , vinte e dois
0

graus sudeste

(220 SE);

dois mil

setecentos e noventa metros (2.790
m.) , oitenta e C/ito graus noroeste
(88 0 NW).

Art. 2. ° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de quatro mil trezentos e sessenta
cruzeiros (Cr$ 4.360,(0)
e será
transcrrt-, no livro próprio doa Dlvtsã'Ü de Fomento da Produção Mineral do Ministérr-, da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disp.jsições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de março
de 1958: 137.° de Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Menegh~etti

DECEETO N.« 4:3.380 _
MARÇO DE 19'58

DE

12 mil

Renova o Decreto n.o 38.117, ãe 20
de outubro d,e 1955.

O Presfdente da República, usando

da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 87, n . o I, da Constituição e nos
tê-mos do Decreto-lei n.? 1.985, .de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
AJ.'t. 1. o Fica renovado pelo prazo
Improrrogáv.el de um" (1) ano. nos
têrmos da letra b do art. 1. o do Deereto-lei n.» 9.60:), de 19 d-e agôsto
de 194.6, a autorrzaçã-, conferida ao
câda.'d ão brasileiro Antônio José de
Souza, pelo Decrete, número trinta
e oito mil cento e de!"8s,,,~t.e (38.117).
d.e vinte (20) d-e outubro de mil noveeentos e cinqüenta e cinco (1955),
para pesquisar salgema e associados
no município de Luiz COTI'êa, Estado do Piaui .
Art. 2. o A presente r-enovação que
será uma via autêntica dêste D-ecreto,
pagará a taxa de três mil seiscentos
e trinta cruzeiros (Cr$ 3.630,00) e
será transcrito no livro pl'ápriü da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricul-

tura.

Art. 3. o Revogam-se as díspostçôea
em condrárto .
Rio di' Janeiro, 12 de março de
19'58; 137.° da Independência e 70.·
da República.
JUSCELINo

KUBITSCl-illK.

Mario Meneghetti,
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N.0·43.381 1958

DE

12

DF,

MARÇO DE

Declara sem efeito o Decreto número 42.076, de 19 de agôsto de 1957
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) e atendendo ao que requereu a
Emprêsa de Caolím Limitada, nos autos do processo DNPM - 3.212-57, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
ef-eito o Decreto número quarenta e
dois mil e setenta e seis (42.076), d-e
dezenove (19) de agôst{) de mil J10Vecentos e cinqüenta e sete (957), que
autorizou a Emprêsa de Oaolim Limitada a pesquisar feldspato _e associados no lugar denominada. Cassorttéba, distrito de Itapéteíú, muniotpio de Maricá, Eftado do Rio de Janeiro.
Rio de Jan-eiro, 12 de marco de
1958; 137.° da Inf..e pendência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.382
MARÇO DE 1958

DE

12

DE

Autoriza a Sociedade São Paulo de
Mineração Ltda. a lavrar bauxita e
associados no município
de São
Paulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
do atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de \lIinas), decreta:

Art.

FiCa autorizada a SOCi'2dade São Paulo de Mineração Ltda,
a la vrar bauxi ta e associados no díctrito de Parelheíros, município de São
Paulo, Estado de São Paulo, numa
área de duzentos e vinte e cinco heetares (225 ha) , delimitada por um
quadrado de mil e quinhentos metros
1.0

(1.50Cm) doe lado, tendo um vértice
a oitocentos e doze metros (312m),
trinta e nove
no rumo verdadeiro
graus nordeste (39" NE) da interseção
do eixo da 'estrada de ferro Sorocabana, no trecho compreendido entre
as estações de Presíden te Altl no e
Evangelista de Souza, com o córrego
Divisa e 05 lados, divergentes dêsse
vértice, Os seguintes rumos verdadeíros: treze graus sudeste (13° SE) e
setenta e set'€; graus sudoeste
.
(77° SW). Esta autorrzecão é OlÜOt·~
gada mediante as condições constantes do parágrado único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos qUe forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
'
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações qU!Ç lhe incumbem, a autorização de lavra Gerá declarada caduca ou nula, na forma 'dos arts. 37
e 38 do Código -de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às S81'vidÕ€s de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O Concessionário da autortaação será fiscalizado pelo' D'2~
uartamento Nacional de, Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorização de lavra
terá Dor título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Pcmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de quatro
.
mil e qumnentos cruzeiros ."

rc-s

4.500,00).

Art. 7." Revogam-se as díspcsíções

em contrario.
Ri{> de Janeiro, 12 de marco de
1858: 137.° da Independência e 70. 0 da.

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Má1'io Meneghetti.
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DECRETO N.o 43.383 -

12

DE MARÇO DE 1958

N.9 43.384 MARÇO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Ttieá..
philo Badin a pesquisar cornuioti e
asnocioâos no Município de Boa
Nova, Estado da Bahia.

Autoriza o cidadão brasileiro Mârio
Calux a pesquisar cassiterita e as. saciados no municipio de Paramirini, Esta.:lo da Bahia.

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n." I, da Constituição e nos termos
do-~Dêôreto_lei

janeiro de 1940

n.« 1.985. de 29 de
(Código de Mmaa).

decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'I'heóphilo Badin a pesquisar

corfndon e associados em terrenos devolutos no
Redondo de Oatíngal,
Estado da

lugar denominado PÓÇ'A)
Zona de 'I'abual, Distrttu
Município de Boa Nova.
Bahia, numa área de

quatrocentos e noventa e oito nectares quarenta ares e trinta e sete centíares (498, 44037 ha) . delimitada por
um polígono irregular, que tem' um
vórtice a cinqüenta e nove metros
(59m) , no rumo magnético de CIn~
qüenta e sete graus nordeste (57° NE)·
da confluência do Riacho Francisco
Lima com o Ribeirão das Bestas e os
lados, a 'partir dêsse vértice, os seguiutes comprimentos e rumos magnetdcos: mil quatrocentos e oitenta e cinco
, metros (1.485m) quatorze graus ncroeste (140 NW); trezentos e sessenta
metros (360m), onze graus trinta rni.,
nutoa noroeste (11 °30'NW); mil cento
e vinte metros (1. 120m) , oito graus
trinta minutos nordeste (80 3(jJ' NE);
trezentos e noventa metros (390m).
vmte e dois graus nordeste (22°. NE)~
duzentos e sessenta metros <260m),
cinqüenta graus trinta minutos nordeste (50 30' NE); dois mil trezentos
metros (2. 300m), Leste (E)· quatro
mil duzentos e trinta metros (4.230m),
trinta e cinco graus SUd08GtB (35"
0

SWl.

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de quatro
mil novecentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.990,01), e será transcrito no li.
vro próprio da Divisão de FOmento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as dísposlçôet
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958
137. 0 .da Independência e 70. 0 cta
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

DE

12

DE

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art,
87, TI,9 I, da Constituição e nos têrrno.,
do Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de janerro de 1940 (Código de Mínasi, decreta:
Art. 1.9 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Mário Calux a pesquisar
cassiterita e associados, em terrenoc
devolutcs no lugar denominado Butím, distrito de Canabravínha, município de Paramirim, Estado da Bahia,
numa área de trezentos e cinqüenta
hectares trinta e seis ares c cinqüenta
cantáares (350.3650 .ha) , delímítada
por um polígono irregular que tem
um vértice a cento e sessenta e quatro metros (l64m) , no rumo magnético de quarenta e oito graus nordeste
(48° NE), da. confluência dos rrachcs
Olaria e Lage do Préto eu6 'ados, a
'partir cHiS&8 vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e quinze 'metros (S15m), dezoito graus noroeste (18.9 NW); mil
e duzentos metros (1.200m), oitenta
e oito graus nordeste (88.9 NE); três
mil quatrocentos e oitenta metros (3 .480m),
quatorze graus sudeste
(14.9 . SE); quatrocentos e cinqüenta
metros (450m), trinta e nove graus
sudoeste (39. 9 SW); cento e sessenta
metros (160m), sessenta e seis graus
noroeste (66.9 NW); mil metros
(1.000m), setenta e nove graus noroeste (79.° NW'); seiscentos e quarenta e nove metros (649m), norte
(N); setecentos e setenta metros
(770m) , dez graus nordeste (10.'" NE);
novecentos e vinte metros (920m),
quinze graus nordeste (15.9 NE); duzentos e vinte metros (220m), trinta
e cinco graus noroeste (25.9 NW); seteeentos e dez metros (710m), cinqüenta e dois graus noroeste (52:~
NWl.

Art. 2,9 O titulo da autorização de:
pesquisa, que' será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil quinhentos e dez cruzeiros .... (Cr$ 3.510,00) e será transcrito no livro próprio- da Divisão de Fomento

A'IOS

da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.U Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de março de
1958, 137." da Independência e 70." da
República.

tonzaçào de lavra sará declarada. caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.'1 As propriedades viztnhas
estão sujeitas às servidões de :'>010 e
subsolo para fins le lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5.v O concessionário da autorlzaçào será fiscalizado pelo Departa-

JUSCELINO KUBITSCHEk

Mârio tâeneoíieui
DECRETO N." 43. 385 ~
MARÇO DE 1958.
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DE

12

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alta'i,}'
Alvcrs a lavrar água mineral no
municipia de São }Jaula, Estado (I.e
São Paulo.

O Presidente da 'República usando

da atribuição que lhe confere cart.
87, n. \I I, da Constituição e nos têrn:o~
do Decreto-lei n,c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código ce Minas), decreta:
Art. 1." Fica autorizado o cidadão
Altair Alvers a lavrar água mineral
no local uenomínado Lausane Paulista, distrito, município e Estado de
São Paulo, numa área ôe seis hectarC'J (6 ha) , delimitada por um retãn-.
gulo que tem um vértice a cento e
setenta e nove metros n79m) no rumo verdadeiro' dois graus dez mmutos
sudoeste (2." 10' SW) do portão de
entrada. do edifício da fonte Lausane
Paulista e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos metros
(300m), trinta e quatro graus trinta
minutos nordeste (34.° 30' NE); duzentos metros (ZOOm), cinqüenta e
cinco K~'a).1S trinta minutos noroeste
(55,V 30' NW). Esta autorízacào é outorgada mediante as condiçõea u-onstantes do parágrafo único do art. 28
do Oódtgo de Minas e dos artigos ;:)2,
33, 3':1 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, náo expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2:) O conoessionárro da autorização fl~a obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei os tributos QU8 forem devidos à União, ao
Estado e (;,0 Município, em - cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3:) S~ o concessíonárro da autorização n~lo cumprir qualquer das
obrigações que Iha incumbem. ti au-

mento Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discrlmtnados :10
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívisãc
de Fomento da Produção Minei-a! do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março
de
1958, 13'7." da Independência e 70. 9 da
República.
JUSCELINO KUBITScHEk

111 ário Meneghetti
N.9 43.386 ~ DE
MARÇO DE 1858

DECRETO

Concede à Manganês do Ceará
taâa

autorização

paT(t

12

DE

u-».

tuncumur

como esrupréea de mineração.
O Presidente da República, miando
da atribuição que lhe contere o arr .
87, n.v ..., da Constituição e nos têr.,.
mos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi··
nas), decreta:
Artigo único. E' concedida à l\'I:1,Dganês do Ceará Limitada, ccnsrituícn
por contrato arquivado sob D.II 15.614,
alterado pelos instrumentos arquivados sob n.vs 15.742 e 15.828, na JU:lta .Comercial do Es tado do ceara e
pelo instrt.mento particular de 19 de
dezembro de 1957, com sede na cid~de de Porbaleza, autorizacâo para
funcionar -como -emprõse de rrnneracão, ficando obrigada a cumprtr 111tegralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sõbre o objeto desta autortzacão .
Rio' de Janeiro, 12 de marco co
1958, 137.° da Independência e 70." da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
M ária M eneghetti.

<
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DEORETO N.o 43.387 MARÇO DE

DE

1958

12

DE

Renova o Decreto n.O 38.027, de 7 àe
outubro de 1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, n.e I, da Constituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica, renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. nos
têrmos da letra b do art. 1.0 do Decreto-lei n.c 9.605. de 19 de agôsto de
1946, a autorfzaçâo conferida ao c!~
dadão brasileiro Armando Lopes Ribeiro pelo Decreto número - trinta e
oito mil € vinte e sete (38.027). de
sete (7) de outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco (1955), para'
pesquisar Ilmenlta no muníclpío de
Angra dos Reis, Est3Jdo do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° O concessionário se compromete a respeitar. em qualquer épcca, rem direito à Indenização, a determinação de órgãos do poder púbhcc em referência à utilização de
parte da área atingida na respectiva autorização, comprovando o maior
Interêsse público, a critério do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 3.° A presente r-enovação que
será uma via autêntica dêete Decreto.
pagara. 'a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 3CO,O'Ü) e será transcrito no livro
próprlo da Divisão de Fomento da
Produção' Mineral do Ministério tia
Agrrcultura..
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 7Q.o
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 43.388 _
MARÇO DE

1958

DE

12

DE

Aut.oriza a cidadã braszleir(! Luiza
Gomes Antunes a pesquisar minérios de ferro, manganês. dolomita
e associados no município de Brúnuuiínho, Estado de Minas Gerais.

Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artió'o 87, n.c I, da Constituição e nos
O

têrmos do Decreto-lei n.c 1 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de .J\{inas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a' cidadã
brasileira Luiza Gomes Antunes na.
qualidade' de administradora do tmóvel em condomínio Fazenda dos Tr~8
Irmãos a pesquisar mínér!o. de ferro.
manganês, dolomtte e associados no
imóvel acima referido, distrito de
Piedade do Paraopeba, munlctpío de
Brumadinho Estado de Minas Gerais.
numa área de duzentos e vinte e
seis hectares e trinta e qua trn ares
(226,34 ha) , delímtta'da por um polígono irr-egular que tem um vérttce
a 'quatrocentos e sessenta e três metros e vinte centímetros <463,20m) no
rumo verdadeiro quarenta gr-aus sete
minutos nordeste (400 07' NE) da
confluência dos córregos Laranjeira
P Feijão e os lados, a partir desse
vértice, os s-eguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil setecent-os e quarenta metros (2. 740m) , norte (N); oitocentos e trinta e três
metros (833m), leste (E): cento e
cinco meta-os e oitenta centímetros
(105,8Gm), d-ez graus vinte e um minuto sudeste 00 0 21' SE): quatrocentos e vinte e cinco metros e vlnte
centímetros (425,20m" trinta € um
graus trinta e oito minut-os sudeste
(310 38' SE): cento e um metros
1101m), dez graus, CInco minutos sudeste 00 0 05' SE); trezentos metros
C::\OOm), setenta e seis graus vinte e
três minutos noroeste (76" 23' NW);
duz-entos metros (2COm), treze gr-aus
e sete minutos sudoeste (13° 37' 8W);
novecentos e oitenta metros (980m).
cinco graus vinte e oito minutos sudoeste (5° 28' SW); quinhentos e cíncüenta e seis metros (556m), doze
graus quarenta e sete minutos sud-este (120 47' SE); trezentos metros
(:~(){)m), setenta e sete gr-aus treze
minutos nordeste (770 13' NE); quatrocentos e dois metros € trmta centímetros (402,30m), oito graus cínquenta e cinco minutos sudo-este (80
55' SW); seiscentos e vinte e um
metros e oitenta centímetros
.
C621,8üm), sessenta graus seis minutos sudoeste (600 06' SWl; quatrocentos € oitenta e um metros e dez
centímetros (481,lüm), setenta e sete
graus trinta e nove minutos noroeste
(77' 39' NW).

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
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mil duzentos e setenta cruzeiros ....
(Crg 2.270,00) e será transcrito 110
livro próprio da Divisão, de Fomento
da Produção Min-sral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio .de Janeiro, 12 de março !lc
137,° da Independência e 70.0
da República.
1958;

JUSCELINO KUBITSCHIIK

Mário taeneçnett;

rv

DECRETO

MARÇO

43.389
DE

DE 12

DE

1958

Concede à Mineração Rio Pardo Limitada. cuüorizaçãc pura [umcicmcr
como empresa de mineração.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v 1, davOonstdtnícâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de
(Código de
29 de janeiro de 1040
Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida
Mineração Rio Pardo Ltda., constátulda
por instrumento particular de 11 de
novembro de 1957, com sede nesta Capital, autorização
para funcionar
como emprêsa de rmneracâ-i. ficando
obrigada a cumprir Integralmente 8S
Ieís e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1958; 137. da Independência e 70. da
República.
à

Q

Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O 43.3S0
MARÇO DE 1958

DE

12

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sylvio
Dias Lopes a lavrar água minerol.
radioativa no mnmicuno e Estado de
São Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I. da Oonatituiçâo e nos têr-

mos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de l-~HD (Código de Minas),

decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sylvío Dias Lopes a lavrar
água mineral radioativa, em terrenos
de propriedade de Joaquim Dias LOpes, situados na estrada de Campo
LimP'O, distrito, município e Estado
de São Paulo, numa área de nove
hectares sessenta e quatro ares e quarenta centrares (9.6440 nsr. delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice no entroncamento das
estradas Campo Limpo - vüa Garvão -- Capital e os lados, a partir
dêsse vórtice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta e
nove . metros (79m); trinta e seis
graus trinta minutos sudoeste (36°,30'
SW); cento e dez metros (110m),
trinta e seis graus vinte e um mtnutos sudoeste (36° 21' SW); dezenove
metros (19m), setenta graus quarenta
e nove minutos noroeste (700 48' NW);
novent-a e nove metros (99 'n) ) quarenta .e nove graus quarenta minutos
sudoeste (49'1 ,'1-:)' SVi); trezentos e dez
metros (310m), sessenta e seis graus
vinte minutos noroeste (66Q 20' NVV);
cínquenta e seis metros e cinc-o centimetrce (56,25 m) , quarenta e três
graus cmquenta e quatro minutos nordeste (43" SI!:' NE), trezentos e sessenta e nove metros (3G9m), cínquenta e doi" í!-T2vUS vint-e e cuatro mtnutos nordeste (52° 24' NE); trinta e
cinco metros (35m). trinta e cinco
graus vinte e nove minutos nordeste
l35° 29' NE); quarenta -2 dois u.etccs
e dez centfrnetros (42,lOm), trinta e
seis graus dois minutos nordeste ...
(36 0 02' NE); cento e oitenta e doís
metros 082m), sessenta e seis graus
trinta e ectc minutos sudeste (6S 3'1'
SE); sessenta e sete metros (67m),
dez graus onze minutos sudoeste (l{)Q
11' SW); noventa e dois inet!'os e
quinze centímetros (92,l5m). trinta e
seis gr-aus sudoeste (3ô O SW) quarenta metros (40m) , quarenta e um graus
quar-enta e sete minutos sudeste (41"
47' SE). Esta autorízacão é outorgada
mediante as condícôes constantes do
paráeraío único do' art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo- Código.
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorizacâo fica obrfcado a recolher aos
cofres públicos,
forma da lei. _o~
tributos que forem devidos à União,
Q

na
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ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe íncumcem, a aUtortzaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma' dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.Q As propredades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dQS artdgce 39 c 40 do Código de Mi-

nas.

Al't. 5...- O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mine-,
Tal e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
AJ:t. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no "vro próprio da Divisão
de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (cr$ 600,(0).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958,
137.0 da Independência e 70 ° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário tceneçtietu.

DECRETO N.O 43.391 -

DE 12

DE MARÇO DE 1958

Abre, pelo Mitustérío da Agricultura,
o créüitc especial de C1'$ 2.0aO.lJLJO,OO.

para atender

ueoçõo da V

as

clespesas 'com a rea-

Conferência Icurcü Bra-

sileira.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei mrme1'0 3.202, de 1C' de julho de lfl57 e
tendo consultado o Tribunal de Contas e ouvido o Minísté-ío da Fazenda, nos térrnos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
decreta:
Art. 1, ° E' aberto, pelo Mímsterro
da Agricultura o crédito especial de
Crg 2.000.QO'Ü.OO (dois milhões da cruzeiros), para atender às despesas com
a realização da V Conferência Rural
Brastletra, no mês de maio de 1,95-7 na
cidade de Belém, E-stado do Pará, pro..
movida pela Confederação Rural Brasileira '
Art. 2. 0 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro 12 de março de 1958.
137. o da Independência e 70. ° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

Meneghetti

José Maria Allcrritim

DECRETO N.O 43.392
MARÇO DE

~ DE

12 DE

1958

Auiorieà o Serviço do Património da

União a aceitar a doação -io terreno que menciona, situado no Município de Promissão, no Estado de
São Paulo.
O Presidente da República,
da atribuição que lhe confere
87, n. o I, da Constituição, e de
com os artigos 1.165 e l.180 do

usando
o art.
acôrdo

Código
Civil, decreta:
Art. 1. ° Fica o Serviço do Patri-

mônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Muntcípío de Promissão, no Estado de São Paulo, quer
fazer à União Federal, de um te-rene
com a área de 6'ÜOm2 (seiscentos metros quadrados), situado na Avenida
Rio Grande, esquina da Rua Pará, na.,
quela Cidade, tudo de acôrdo cem as
plantas e demais elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Mímstér!o da Fazenda sob o núme1'0 302.329, de 1957.
Art. 2. o Destina-se o terreno à construção de um prédio. para a Agência
Postal Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1958;
137. ° da Independência e 70. o da
República.
J-USCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
Lúcio Meira

DECRETO N.o 43.393 MARÇO DE

DE

12 DE

1958

Altera a redação de cláusulas que
baixaruan: com o Decreto número
42.9'13, de 30 de dezembro de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 5.°,
n.c xn, da mesma Constituição, decreta:
Al·t. 1.0 Ficam alteradas as cláusubas II e In, (alínea 1) das que

Al0S DO PODER EXECUTIVO

235

DECRETO N.O 43.395 -

baixaram com o Decret-o u.c 42.943,

DE 13 DE

de 30 de dezembro de 1957, publicado

MARÇO DE 1958

II

MOdifica a organização do Conselho
'do Desenvolvimento e dá outras
prOvidências.

no Diário Oficial da mesma data.
as quais passam a ter a seguinte re-dação:
presente concessão é outorgada, a titulo precário, sem prejuízo da faculdade que assegura
a legislação vigente ao Govêrno
Federal doê, em qualquer tempo,
desapropriar, no interêese geral,
o serviçO outorgado.
lU
1) submeter, no prazo de três
(3) meses, a contar da data da
assinatura dêste têrmo, à aprovação do Govêrno Federal, o local escolhido para a montagem
da estação.
Art. 2.° O contrato decorrente da
concessão outorgada pelo Decreto número 42.943. de 30 de dezembro de
1957, deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, 'desde logo, o mesmo decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de março de
1958; 137.° da Independência e 70." da
A

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.

DECRETO N.O 43.394
MARÇO

D~

DE 12 DE

1958

Eleva à categoria _de Embaixarla a
representação diplomática do Brasil com sede em Berna.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, itens I e ViI da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica elevada à categoria
de Embaíxadu a representação diplomática do Braaíl com sede em Berna.
Art , 2.° ~ste Deoreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de março de
1958, 137.° da Independência. e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Décio MOUra

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I da Constituição. e

o

Considerando que, decorridos dois
anos de SUa criação, o Conselho do
Desenvolvimento terminou os trabalhos básicos de estudo e planejamente das metas do programa de
desenvolvimento;
Considerando que, para concretização dos planos dentro das diretrizes fixadas. necessária se faz uma
Jiscalízação da execução dos mesmos;
Considerando a necessidade de aparelhar-se o Conselho do Desenvolvimento para desempenho das novas
tarefas de fiscalização, além das de
estudo evplanejamento da economia
nacional de que se acha incumbido;
Considerando a conveniência de
maior ar-ticulação do Conselho do
Desenvolvimento com outros órgãos
da Administração Pública, d-ecr-eta:
Art. 1.0 O Conselho do Desenvolvimento, órgão diretamente subordinado à. prestdêmcía da República,
fica constítuido pelos Ministros de
Estado, Onere do Gabinete Civil e
Mi ljtar da presidência da República.
Presiden tes do Banco do Brasil e do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Diretor Geral do De.partamento Administrativo do Serviço pública.
Art. 2.° Compete ao Conselho em
colaboração cem os d-emais órgãos de
Administração Pública:
a) estudar as medidas necessárias
à coordenação da política econômica.
do país. partácularmente no tocante ao seu desenvolvimento econômico;
b) elaborar planos e programas vísando aumentar a eficiência das a>tivídades governamentais e fomentara iniciativa privada;
c) analisar relatórios e estatísticas
sôbre a evolução dos vários setores
da economia;
d) estudar e elaborar projetos de
leis, decretos e atos administrativos;
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e)
coordenar elementos que permitam a fiscalização da execução do
prom-ama de Metas e, quando determi';a..do pelo Presidente da República, de outros planos de desenvolvimento econômico;
f)
preparar relatórios periódicos
sôbre a realização do Programa de
Metas· e, quando determinado pelo
Presidente da República, de outros
planos de desenvolvimento econômico.
Art. 3.° Para cumprimento das atribuições previstas no artigo 2.° ficam
os Ministérios e demais órgãos do
Serviço Público, as Autarquias e Sociedades de Economia Mista, obncados a colaborar 00m o Conselho, elaborando estudos, projetos e Yelatórtos
sôbre problemas de seu interêsae e a
prestar tôdas as informações que lhes
forem solícbtadas, relacionadas com
os respectivos campos de atividades.
Parágrafo único. O Conselho do
Desenvolvimento elaborará, em 0011sulta COm os diversos órgãos interessados, modelos de relatórios e quadros estatísticos periódicos sôbre a
realização do Programa de Metas,
Art. 4. ° O Conselho do Desenvolvimento solicitará a colaboração do
Conselho Nacional de Economia nos
têrmos da Lei n . ° g.7'Ü, de ..6 de de-

zembrc de 1949.
1. °.O Conselho Nacional de Eco··
ê

nomia será convídado a participar
das sessões do Conselho do Desenvolvimento em que fôr tratada matéria sôbre que haja opinado,
§ 2. 0 O Conselho do Desenvolvimento tomará as providências necessárias para dar plena efetividade
à colaooraçâo prevista neste artigo.
estabelecendo, em combinação com
>O Conselho Nacional de Economia as
forma de cooperação técnica que forem conveníentes ,
Art. 5.0 O Conselho do Desenvolvlmento terá uma secretaria Geral
chefiada pelo Secretárío-Geral, assistido por um Diretor Exeeutívo .
Art. 6, ° A Secretaria Geral cerá
constituída de servidores civis e militares, requisitados de autarquias,
emprêsas de economia mista ou outras entidades, e por pessoal admitido a título precário ou pago na
base de tarefa.
Art. 7.0 O secretáno-oeret será
designado pelo Presídenta da. Re-

pública dentre os Membros do Conselho e terá os seguintes encargús:
1. _ baixar instruções para o desempenho das atribuições da Secl'!''ltarta Geral. para organização de seus
serviços e realização de seus tra.halhos ;

II - aprovar o Regimento Interno da Secretaria Geral;
In - promover os meios legais
para o funcionamento da Secretarta
Geral;
IV fixar e delegar atribuições
para o desempenho dos trabalhos da
secretaria Geral;
V - constituir grupos de trabalhos
para exame e estudo de problemas
esp-eciais;
VI - atribuir, mediante ajuste, a
órgãos ou estabeleciment(Js públicos
ou outras entidades de reconhecida
idoneidade técnica, a realização (112:
estudos e levantamentos;
VII admitir o pessoal técnico,
administrativo e auxiliar da Secretaria Geral, tendo em vista as necessídades do serviço e os recursos do
Conselho;
VIII - promover as requisições a
que se refere o art. 6. ° do presente
Decreto;
Parágrafo umco. Compete ainda
ao Secretário-Geral supertntender todos O;:i trabalhos técnicos e administratlvce do Conselho,
Art. 8. ° -O Diretor Executivo será
designado pelo Secretário-Geral, por
portaria publicada no Diário Oficial,
den,trefuncionários públicos, servidores de autarquias ou de sociedades
de economta mista requisitados ou
postos à disposição do Conselho.
Art. 9. 0 Ao Diretor Executiva compete:

I - promover OS meios administrativos para O funcionamento da Secretaria Geral;
II - baixar instruções para o desempenho das 3Itribuições de caráter
administrativo da Secretaria Geral;
!II - submeter à apreciação do
órgão competente, depois de aprovados pelo Secretário-Geral, o plano
de aplicação da dotação do conselho constante do Orçamento da
União e o quadro de pessoal admitido a título precário,

ATOS 'DO PODER

DISNSIÇõEs GEIl.AIS

Art. 10. O estudo-e a elabcracãn de
projetos e relatórios técnicos poderão
ser cometidos a servidores públicos
sem prejuízo doe suas funções normais,
o~ a pesso.as estranhas ao serviço púbhco, mediante gratificaçã-o na forma
do artiglÚ 145, inciso 'VII, da Lei número 1.7.11, de 28 de outubro de 1952,
e de acõrdovcom os critérios gerais
aprovados pelo órgão competente.
AYt. 1,1. Os funcionários requisitados .de sociedades de economia mista
para prestarem serviços ao Conselho
do

Desenvolvimento continuarão

no

gôzo dos mesmos direitos e vantag-ens,

como se em exercício estivessem.
Art. 12. Fica revogado o artigo 7.°
do Decreto númer., 4ü.554, de 14 de
dezembro d-e 1956 e alterados os artigos 2.° e 5.° e seu parágrafo único,
do referido D'3cr~to, que passam a ter

a seguinte redaçâo

"Ar.t. 2.°. O Grupo de Trabalho

para

D

Desenvolvimento do Nor-

deste terá o prmcipal objetivo de
apresente.r ao Govêmo um plano
geral para o ôesenvolvímcnto daquela

EXECUTIVO

S 2.°. Os suprimentos serão comprovades pelo Diretor Executivo perante
o Tribunal de contas, na forma da
legislação em vigor, por intermédio de
Secretário-Geral.
3.°. Os duodecímos já postos à
disposição
co Seoretárto-Geral do
Conselho, por conta da dotação prevista na Orçamento Geral da União,
serão utíüaados pelo Secretário-Geral
para ocorrer despesas até 31 de março
de 1&58, a partir de quando passarão
a &81' requisitados pelo Diretor Ex-ecutívo do Conselho.
Art , 14. P{)T êste Decreto ficam
revogadas rodas as
disposições dos
Decretes números 38.744, de 1.0 de f.evereiro de 195-5, 38.90:6, d-e 15 de março
de 1956 e 40.579, de 22 de dezembro
de 1956, continuando em vigor os dáspcsitrvos do Decreto núm-ero 39.2.02,
de 18 de maio de 1955, DO que s-e referem
ao Conselho
do Desenvolvi-

*

mente.
Art. 15. E,st-e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RiG de Janeiro, 13 de marco .de
1G58, 137.° da Independência e 7'Ô).0
da República.

.l"·~gião.

JUSCELINO

A1't. 5.° O .Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste funcionará sob a. supervisão
do Secretário-Geral do Conselho
do Des-envolvimento, ao qual competirá d-esignar um Secretárío
Executivo para dirigir os serviços
técnicos e admlmstratívcs do
Grupo.
Pau:ágrafo

U1UCO.

As despesas de qualquer
natureza com. a manutenção e runcionamento da Secretaria Geral do
Conselho, ou 'de qualquer de seus Grupos de Trabalho, correrão à conta das
verbas específícas consignadas no Orçamento G0n~J da Uniâo .
§ 1.0. AB dotações orçamentárías
serão utilizadas sob a forma de suprímentos requísítados diretamente à
autoridade competente pelo Diretor
Executivo, na medida das necessida-

des.

KUBITSCHEK,

Eurico de Agu/I.,· Sanes;
A ntõnio Alves Câ17ULTa.
Henrique

u.u,

Decio Moura.
Jose Maria Allcmi112
Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.

Clóvis Salqado.
Parsitiü Barroso.
Francisco de Mello.
Mauricio de M caeuoe .

O Secretário

Executivo ficará administrativamente subordinado ao Diretor
Executivo do Conselho do Desenvolvimento e desempenhará suas
at.nbuícões de acôrde com o Regimento Interno do Grupo".
Art. 13.

237

DECRETO N.o 43.396
MARÇO DE 1958

DE 1·1: DE

Dispõe eõbre funções gratificadas do
Ministério da Fazenda, a dá outras
providências.

o presidente da República, usando
da atrtbuição cque lhe confere o artigo 87, n.c I, da constituição, decreta:
A1't. 1.0 Ficam incluídas, no Ministér-ío da Fazenda, a-s funções gratíficadas abaixo discriminadas com
as
respectivos símbolos, que íntegcarão
a lotação da contadoria-Geral da República:
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Símbolo FG-5

Símbolo FG-7

28 - Chefe de 'purma de Escrituração (T.E.) - (Contadorias gecclc-

3:0 - Chefe de 'purma de Serviços
Auxiliares (T .A.)
(contadorias
Secionais junto aos Ministérios de
Aeronáutica, da Agricultura, da Educação e cultura, da F'azenda, .da Guerra, da Justiça e Negócios Interiores, da Marinha, do 'j'raoalho, jndústría e ocmeroio, da VIação e Obras
Públicas, ao Departamento dos correíos e 'pelégrafos e às Delegacias
Fiscais DeIS Es-tad::Js do Amazonas,
pará, Maranhão, Piauí, Oeará, - Rio
Grande do Norte, Paraíba, pemanibUoo, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espír~to santo, Rio de Jan~i:o, 1?nas oerais Mato Grosso, GOlas, Sa'Ü pauto,
paràná, santa oatanna e Rio Gra-n-

nais junto aos Ministérios da Aero,:"
náutica, da Agricultura, da gducaçâc

e cultura, da Guerra, da Justiça e
Negócios Interiores, da Marinha, do
Trabalho, Indústria. e comércio, da
Viação e Obras Públlca-s e às Delegacias Fiscais nos Estados do Amazonas,
pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, parai:ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, espí-

rito santo, Rio de ' Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grossa, GOiá.'5, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do SUl).
30 - Chefe de TUTma de OréditDs

e Empenhos (T.e.E.)

(Contadorias

Seccionais junto aos Ministérios da,

Aeronáutica, da Agrtcultura, da Educaçào e cultura, da Fazenda. da Guerra da Justiça e Negócios Interiores,
da' Marinha, do Trabalho, Indústria
e· Comércio, da Viacão e Obras Públicas, ao Departamento dos Correios
e Telégrafos e às Delegacias Fiscais
nos Estados do Amazonas, pará, Maranhão, píauí, ceará, Rio Grande do
Norte, paraíba, pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espirito santo, RIO
de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, ooiás, Sã,Q Paulo, Paraná, santa
Catarina e Rio Grande do sul).
20 - Chefe de TUrma de Exatori,as
(T. Ex.) (contadorias Seccionais
junto às Delegacias Fiscais nos Estados do Amazonas, Ps,l'á,' Maranhão,
Piauí, .oeará, Rio Grande do Norte,
paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, ESpÍl'iw santo, Rio ue
Janeiro, Minas Gerais, Mato G1'0SSO,
Goiás, São paulo, paraná, santa Catarina e Rio Grande do SUl).
5 - Chefe de Turma (Contadoria
Seccional junto a.o Ministério da Fazenda) sendo:
1 de Tesouraria Geral (T. T,).
1 da La Pagadoria (T ,Pl)
1 da 2.a Pagadoria (T. P2)

1 da. Centralização (T.C.)
1 de Restas a pagar (T.R.)
2 - Chefe de Turma (comtadoría
Seccional junto ao Departamento dos
Correios e Telégrafos) sendo:
1 do Movimento Próprio (T.M ..P .)
1 do Movimento Centralizador (T.
M.C.)

de Sul) .

Art. 2.° A despesa resultante dêste
decreto correrá por conta õos recursos orçamentários próprios.
Art. 3.0 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4.0 Revogam-se as dlspcsíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de março
de 1958; 137.'-' 'da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DECRlITO N. o 43.397 _
MARÇO DE

DE

14

DE

1958

Acrescs ao Decreto n.O 30.955, d.e 7
de 'junho de 1952, função de Diretor
na Rêde Ferroviária Federal S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° São incluídas nas dispo sicões do art. V do Decreto n." 30.955,
de 7 de junho ce 1952, as funções de
Diretor da Rêde Ferroviária Federal
S. A. e a de Diretor de Estrada de
Ferro incorporada à mesma Rêde,
quando tais funções forem exercidas
por oficial das Fôrças Armadas.
Art. 2.° O disposto no presente decreto entra em vigor a contar de 30
d-e setembro de 1957, ficando revogado
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n.c 37.327, de 11 de maio
de 1955.
Rio de Janeiro. em 14 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.

'o Decreto

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Saltes,
Antônio Alves Câmara.
Henrique Latt.
Lúcio Meira.
Francisco de Melo.

DECRETO ·N.O 43.398 MARÇO

DE 14 DE

DE 1958

])á nova redação aOs arts. 69 e 90 do
Decreto n.o 42.820, de 16 de dezembro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." l, da Constituição e tendo
em vista o' disposto na Lei n. õ 3.244,
.ôe 14 de agôsto de 1957, decreta:
Art. 1.0 06 arts. 69 e 90 do Decreto n.v 42.820, de 16 de dezembro
de 1957, e seus parágrafos únicos,
passam a vigorar com a seguínts, re-dacão :
"Art. 69. As remessas do principal e jures relativos às importações reíerídas no íncíeo I do artigo 67 gozarão de tratamento de
prioridade cambial.
Parágrafo único. A Inscmçâo
de prioridade assegura tratamento mais favorável na distribuição
de câmbio para liquidação das
obrigações resultantes da operação, eondícíonada essa dístrlbuícão às possibilidades cambiais do
PaÍS e à legislação em vigor à
época. do pagamento das obrigações" .
"Art. 90. Até 30 de junho de
1959, as importações de partes ou
peças complementares da produção nacional de veículos, por fabricantes com planos aprovados
pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GElA) até
31 de dezembro de 19'57, estarão
sujeitas ao pagamento de sobretaxas correspondentes às médias
ponderadas resultantes dos leilões realizados em todo o pails,
nas categorias e moedas respectlvas, nos seis meses anteriores a
14 de agôsto de 1957, observado o
disposto nos §§ 1.0 e 2.° do art. 67,

devendo constar das promessas de
venda de câmbio e das licenças de
importação, menção expressa de
que se trata de plano de fabricação do veículo nacional, para. 06
efeitos do art. 45 da Lei número 3.244 de 14 de agôsto de 1957.
Parágrafo único. As importacões de partes ou peças complementares de veículos, a que se refere êste artigo, poderão ter cobertura nos mesmos prazos vigentes para promessas de venda
de câmbio licitadas em Bôlsa, a
critério da Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S.A., mediante pagamento imediato da sobretaxa devida".
- Art. 2.0 ~w .deeretc entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Allcmim

DEGRJETO N.o 43.399 - DE 14 DE
MARÇO DE 1958
Abre, ao .Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de ....
Cr$ 5.000.000,00, para atender às
despesas com a realização do VII
Congresso Nacional de J ornalístos.

o 'Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.301, de 30 de outubro de 1957,
e tendo ouvido o Tribunal de Oontaa
nas têrmos do art. 93 do Regulamenta Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito €:3pecial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para atender às
despesas com a realização do VII
Congresso Nacional de .Iornalístas.
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
JOsé Maria Alkmím,
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DEORETO N.O 43.400 - DE 14 DE
MARÇO DE 1958

decorrentes da criação da Universidade do Pará.

Abre, ao Ministério da Fazenda, o
crédito especial de
.
Cr$ 1.000.000,00, para ·0 fim que
especifica.

Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art.. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de março de1958; 137.° da Independência e. 70." da
República.

O Presidente da República, usando
art. 1.0
da Lei n.e 3.098, de 24 de fevereiro
de 1957, e tendo ouvido o Tribunal
d~ Contas nos têrmos do art. 9'3 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.0 É aberto ao Mínlstérío da
Fazenda o crédito especial de
.
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) , para ereção de um monumento a Anite. Garrbaldí, na cidade
de Laguna, no Estado de santa Oada autorização contida no

tanna.

Parágrafo único. O monumento,
que a representará, em atitude heróica, deverá ter, na. base, 1 cal apropriado para lhe guardar os despojos
mortaís ,
Art. 2.° Para trasladação dos restos mortais de Anita Garíbaldi, o Poder Executivo reservará paírbe do crédito .de que trata o art. 1.0
Art. 3.° Revogam-se as dísposicões
em contrérto.
Rio de Janeiro, em 14 de março de
1958; 137.° da Independência e 7().0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmím:

DEORETO N.o 43.401 MARÇO DE 1958

DE

14

DE

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
José Maria Alkmim;

DECRETO N." 43.402 - DE 18 DE
MARçO DE 1958
Concede autorização
namento dos cursos
tória, geografia e
nas, da Faculdade
losofia, do Piaui.

para II funciode tnaeotía. hisletras-neo-latiCatólica de Fi-

O presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' item I, da Constituição, e·
nos têrmos do arb. 23 d u Decreto-lei
n.o 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autcrizaçâo para o funcionamento
dos
cursos de filosofia, hístórta geografia
e letras nec-Iatinas da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, mantida
pela Sociedade Píauiense de Cultura
e com sede em Terezína, capital do
Estado do Piauí.
Fio de Janeiro, 18 de março de
1958; 137.° da Independência e 70...·
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de ....
Cr$ 6.984.000,00, para atender cs
despesas com a criação da Universidade do Pará.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na- Lei número 3.191. de 2 de julho de 195'1, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos, têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚ;)1i~
ca, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito eSpectal de ors 6.984.000,00 (seis milhões, novecentos e oitenta quatro mil
cruzeiros) , para atender às despesas

Clovis Salgado.

DECRETO N." 43.403 MARÇO DE 1958

DE

18

DE

Institui a "Semana de Osório" e dá
outras providências.

O presidente da República, usando
das atribuições Que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e
considerando os inestimáveis serviços prestados à Pátria pelo Marechal Manoel Luiz OS61io, desde a juventude, como simples soldado, até os'
mais altos postos do Exército, em
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tôdas as lutas travadas nos campos
de batalha, em defesa das nessas
fronteiras do Sul e da soberania e
, da honra nacionais, foram, na devida
época e através dos tempos, reconhecidos e proclamados pelo povo brasileiro,
considerando que, em 10 de maio
próximo, se comemora o 150." aniversário de nascimento dê,::;se ínclito
soldado,
- Decreta:
Art. L" Fica instituída a "Semana
de Osório", compreendendo as dias
5 a 10 de maio de 1958.
Art. 2." Os Ministérios e a Prefeitura do Distrito Federal colaborarâo
nas solenidades comemorativas do
sesquicentenárfo de nascimento do
Marechal Osório, atendendo as solicitações que lhes forem feitas pela
Comissão nomeada pelo Ministro da
Guerra, para organizar o programa
dessas solenidades.
Art. 3_," :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de março
de 1958; 137." da Independência. e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles
Antonio Alves Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Macedo Soares
José Maria Alkmim:
Lucia Meira
Mario M eneghetti
Clovis Salgado
Pareitci Barroso
Francisco de Mello
Mauricio de Medeiros

DECRETO

N.O

MARÇO

43.404

DE

19 DE'

DE 1958

Declara de utilidade pública diversas áreas de terra que deverão ser
inundadas pelo Rio Caveiras, depois da construcão da usina situada no distrito· de . Lajes mumicipio do mesmo nome, Estado de
Santa catarina. e autoriza a Companhia Catorinense de Fôrça e Luz
S. A. a promover as desapropriações.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto no Decretolei n.e 3,365, de 21 de junho de 1941,
e o requerido pela Interessada, d-eereta:
..
Att. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública. as seguintes áreas de
terre que deverão ser inundadas pelo
Rio Oaveíras. depois da construção
da usina situada no distrito- de Lajes, munícípío do mesmo nome, Estado doe santa Catarina, constantes
da planta aprovada pelo Ministro da
Agricultura, Processo D. Ag. 2.9-131-57.
i _ Area de 145.00C.. . m2 (cento e
quarenta e cinco mil metros quadradOS), de propriedade atribuída a Paulo Hasse Cía. Ltda.
2 - Area de 104.C{]O rn2 (cento e
quatro. mil metros quadrados). de proprtedade

Costa.

2... tríbuída

a. Odilo Léo da

3 - Aree de 73. aoo mã (setenta e
três mil metros quadrados) , de propriedade atribuída a Amo Grasch ,
4 ~ Area de 1.660.000 mz (um milhão, seiscentos e sessenta· mil metros quadrados), de -propriedade atribuída a Ervinode Oliveira Borges.
5 - Area de 1. 123.00l} mã (um milhão, cento e vinte e três mil metros
quadrados) , de propriedade atribuída a Dímas Candido wadtrick.
6 - Area de 242. 50{) mz (duzentos
~ quarenta e dois mil e quinhentos
metros quadrados), de propriedade
atribuída a Iene Aparecida Waltrick

woirr.

7 - éree de 271.800 m2 (duzentos e setenta e um mil e oitocentos
metros quadrados) , de propriedade
atribuída a Leopoldo Ba-rros Ramos.
8 - Area de 484.200 m2 (quatrocentos e noventa e quatro mil e duzentos metros quadrados), de propriedade atribuída a José Pereira de Camargo.
9 - área de 36.5(KI m2 (trezentos
e trinta e seis mil e quinhentos metros quadrados) , de propriedade atribuída -a Dímas Alcides Ribeiro.
10 '-- Area de 51.500 mz (cinqüental e um mil e quinhentos metros
quadrados), de propriedade atribuída
a Lauro Paes Branco.
11 - Area de 99.{){){) m2 (noventa
e nove mil metros quadrados), de
propriedade atribuída a José Maria
de Oliveira Mandu.
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Art. 2.° Fica autorizada a õompanhía Catarinense de Fôrça e Luz S.

DECRETO N.? 43.406 ._

DE

20

Dl!:

MARÇO DE 1958

A. a promover a desapropriação das

referidas áreas de terra, ne forma da
legislação vigente.

Art, 3.° Nos têrmcs do
De-ereto-lei n.c 3.365, de
de 1941, modificado pela
de 21 de maio de 1956, a

artigo '.5 do
21 de junho
Lei n.e 2.786,
promoção da

servidão ou da desaproprtacáo das
áreas de terra constantes deste decreto é declarace de caráter urgente.
Art. 4.0 ....) presente decreto entra
em vigor na data da sua pubhcaçâo .
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de março de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KÜBITsC}nm:

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 43.405

DE

20

DE

MARÇO DE 1958

Dispensa de exigências do Eeçulamenta de Promoções para Oficiais da Marinha> 1W caso que
indica.

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Enquanto não fôr aprovada, nova Lei do Magistério Superior da Marinhao.nâo serão aplicáveis
aos atuais professôres-adjuntos interinos da Escola Naval, de acôrdo com
suas graduações, as exigências dos
artigos 17, 54, letras b e c e 55, Ietrasb e c do Regulamento de Promoções para Oficiais da Marinha,
aprovado pelo Decreto TI.o 42.808, de
13 de dezembro de 1957.
Art. 2.° O presente. decreto entrará em vigor na data de sua pulicação revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

Antônio

KUBITSCHEK

Alves

Câmara

Cria o Hospital Naval de Florianópolis.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica criado o Hospitsê
Naval de Florianópolis, com sede na
cidade do mesmo nome, no Estado
de Santa Catarina.
Art. 2.° O Hospital Naval de Florianópolis é subordinado ao Comando do 5.° Distrito Naval, para nne
de Contróle de Coordenação, e à Diretoria de Saúde da Marinha, para
fins de Oontrôle Administrativo e
Técnico.
Art. 3.° O Hospital Naval de Florianópolis terá sua organização e atividades regidas pelo Regulamente
'Para as Instituições Hospitalares e
'ara-hospítalarea da Marinha,aprovado pelo Decreto n," 37.687, de 3 de
agõsto de 1955.
Art.. 4.° nste decr-eto 'entrará ~n
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março ~e
1958; 137.° da Independência e 70.
da República.
Q

JUSCELINO

Antônio

KUBITSCHEK

Alves

DECRETO N. o 43.407 _

Câmara
DE 2() DE:

:MARÇO DE 1958

Altera o Regulamento de promoções
para Ojiciais da Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Re-gulamenta de Promoções para Oficiais
da Marinha, aprovado pelo Decreto
n.v 42.808. de 13 de dezembro de 1957,
para o fim de dar nova redação às
alíneas a e b do artigo 60, à alínea
a, do artigo 75, e ao artigo 114 fi
acrescentar o artigo 126, a saber:
"Art. 60
......•...... .
a) dois os de ínterstícío:
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b) dois anos de serviço na tropa, respeitada a disposição do
artigo 13;

..•......................•...... ',

..Art. 7-5 •...••••.•••••••••.•••.•
a)

dois anos de interstício:

"Art. 114 Nenhuma comissão
poderá ser considerada como
substitutiva de exigência regulamentar para acesso,' exceto as
previstas nos §§ 1.0 e 2.° do artigo 18, referente ao cômputo de
tempo de embarque, e as que
forem estabelecidas, em aviso do
Ministro da Marinha, como "tempo de serviço na tropa", para
os oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais".
," Art. 126. O tempo de embarque exigido como requisito para promoção de oficiais dos Corpos da Armada, de Intendentes
da Marinha, Quadros de Médicos e de -Cirurglôes-Dentístas
fica suspenso até 31 de dezembro
de 1959".

Q

2.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março
de 1958: 137.Q da Independência e
71>.° da República.
Art.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antônio Alves Câmara

DECRETO

N.O 43.408 _
MARÇo DE 1958

crise climática, que, pela sua intensidade e pela extensão da área flagelada, impõe 0, socorro imediato da
União, através de obras de emergência e de serviços de assistência às
populações da zona sêce, nos têrmos
do art. 2.0 da Lei n." ~.Q04, de 24
de dezembro de 1949; decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Viação
e Obras Públicas autorizado a realizar as seguintes obras de emergência e serviços de ~ assistência:
a) obras de pequena açudagem a
serem executadas pelo Govêrnn do
Estado de Pernambuco no valor global de c-s 15.000.00ü,OO (quinze milhões de cruzeiros);
b) obras e serviços de emergência
e de socorro às vitimas da sêca no
Estado da Paraíba, a serem executadas pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcás, 110 valor global de o-s 10.000.000,O() (dez milhões
de 'cruzeiros) .
Art. 2.° As obras e serviços referidos "no art. 1.0 correrão à conta da
reserva especial de que trata o art. 2.
da Lei u.s 1.004, de 24 de dezembro
de 1949. fixado assim o limite das
respectivas despesas em ors
.
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de cruzeiros).
Art. 3.0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de _março
de 1958; 137.0 da Independência e
70.- da República.

DE

20

DE

Autoriza a execucão de obras de
emergência nos Estados de Pernambuco e da Paraíba, em regiões assoladas pela sêca.

o Presidente da República, usando
da. a trlbuíçâo que lhe confere o artigO 87, inciso I, da Constituição,
tendo em vista. o que dispõe o § 1. 01
do art. 2.0 da Lei n.s 1.()04. de 24
de dezembro de 1949; e
considerando que, conforme foi verificado pelo Ministério da Viação e
Obras públicas. através do Departamento Nacional de Obras Contra as
gêcas, vários municípios dos Estados
de Pernambuco e da Paraíba estão
sofrendo as conseqüências de grave

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Isucio Meira.
José Maria Alllmim.

DECRETO N.o 43.409 ~
MARÇO DE 1958

DE

2D

DE

Autoriza a execução de obras de
emergência nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição,
tendo em vista o que dispõe o § 1.0
do art. 2.0 da Lei n.v 1. 004,de 24 da
dezembro de 1949; e
considerando que. conforme foi verificado pelo Ministério da Viação e
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Obras Públicas, .através do Departamento Nacional de Obras Contra as
Bêcas e do Departamento Nacional
de Estr'adas de Rodagem, vários municípios dos Estados de Pernambuco,
Paraíba e Ceará estão sofrendo as
conseqüências de grave crise climática que, pela sua intensidade e pela
extensão da área flagelada, impõe o
socorro imediato da União, através
de obras de emergência e de serviços
de assistência, às populações da zona
sêca, nos têrmos do art. 2.° da Lei
D. 1.004, de 24 de dezembro de 1949;
U

decreta:

Art. 1.<> Fica o Ministério da Viação

e Obras Públicas autorizado a realizar
as seguintes obras de emergência e
serviços de assistência:
C1'$
a)

No Estado da Paraíba (pelo D.N.E.R.)

an.eec.eoaeo

Melhoramentos - SOllZ8. a Patos
- Souza _ Luiz Gomes _ Plancó
- .Prmcêsa - Pombal - Lagoa _
Santa Luzia - Oaicó ._. Serra. Negra
.- Pombal ""' Itaporanga - Boa Ventura - Itaporanga -r- Bonito - Jatobá - Bonito - Santa Fé - Uirauna
Paço Dantas - Fundão;
t»

No
Estado
de
Pernambuco
(pelo
D.N.E.R)

o-s
lQ.OOO.()OO,OQ

Arco Verde - Garanhuns - Ga'ranhuns Aguaa Belas _ Paulo
Afonso - Pesqueira _ Címbres _
Monteiro - Límoeíro _ J. Alfredo
- Surubím - BR-65 - são Caetano
- Garanhuns - Araripina - Paulistana.
c) No Estado do Ceará
(pelo D.N.O.C.S.) .

crs

20.eOO.Qi)e,OO

Intensificação e reparos em diversas obras no referido Estado.
Melhoramento das condições técnicas da Rodovia Icó - campos Sales (Central do Piauí) bem como Rodovia Chorosmhn - Nova Floresta
e outros serviços que se fizerem necessários.
d)

outros Estados
ainda não especificaEm

dos

(pelo D.N.O.C.S.)

crs

30.QOO.OOO,Ge

Para obras de emergência à medida que forem sendo atingidos pelas
sêcas ou tiverem que atender aos retirantes. de outras zonas atingidas.

Art. 2.° As obras e serviços referidos no art. 1.0 correrão à, conta d~
reserva especial de que trata o art. 2.°
da Lei n.v 1.004, de 24 de dezembro
de 1949, fixada assim .o limite das
respectivas despesas em ors
8Q.QOQ.OOO,oO (oitenta milhões de cruzeiros) .
Art. 'S.o O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõ-es em c-ontrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.
José Maria Allcmim:

DEORETO N. o 4S.41O

DE 21 DE

MARço DE 195'8

Designa comissão para proceder às
desapropriações que se jazem necessárias à execução do projeto de
irriçaçãc no Vale do Rio Grande
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, deCr-eta:
Art. 1. o Ficam designados o AgTÕnome Ernesto de Miranda Neto, chefe do Serviço de Irrigação de Barreiras, Estado da Bahia, o Engenheiro
Vivaldo Oecílio da Motta e o AgTÕnome Fruticultor, classe M, Arrosto
Rodrigues Peixoto, para, em COmissão e nos têrmos do Decreto número 42,501, de 24 de outubro de 1957,
promover as avaliações e subseqüentes desapropriações das áreas contidas na gleba de 10.f,IÜ'D hectares a
qu.e se refere aquêle diploma legal.
Art. 2. o As despesas decorrentes
das desapropriações correrão à conta
'da Verba 3.0.00 -

5.0.1 -

Estudos,

projetos e construção de obras de
grande irrigação no Rio Grande, Bahia, inclusive desaprcprtações.
Art. 3.° A Comissão, ora designada, deverá, como representante da
União, assinar as escrituras de desapropriação e de quitação das áreas
que se tornarem necessárias à localizaçã-o do cana; de Irrigação que
parte do· Rio São Desidério.
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An-t . 4.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de
1958; 137,° .da Independência e 70.°
-da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar S!!:1J,..es.

DEC'RETO

N.o 43.411
MARÇO DE 1958

DE

22

DE

Altera a lotação das repartições
atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério
da Marinha

o Presidente da República, -nsendo da atribuição que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
das repartições atendidas pelos Qua-:dros Permanente e Suplementar do
Ministério da Marinha, aprovada,
pelo Decreto n.c 23.679, de 16 de se,tembro de 1947, com modifícaçôes
posteriores para o - efeito de serem
transferidos da lotação permanente
do Arsenal de Marinha' do Rio de
Janeiro para igual lotação da Diretoria de Engenharia da Marinha,
cinco (5) cargos de Guarda de Policia e respectivos ocupantes, Francísco de Assis Morais, João Joaquim dos
santos, Joaquim pereira Onofre, José
Bernardo Línhares e Sízenando Rodrigues Bianchi.
Art. 2.° ltst-e decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dieposíÇÚêS em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de março de
1958; 137,° da Independência e 70.°
da República.
JU1:!Cl':Lt NO

KUBITSCHEK

tigo 87, inciso l, da Constdtuicâo e de
acôrdo com o art. 19, da Lei número
2,581. de 25 de agôsto de 1956, decreta:
Art. 1.'1 FiCa transformado em 10.'1'
Grupo em Canhões 75 mm Auto Rebocado, o atual 10,<'> Grupo de Artilharia a Cavalo 75, com sede em Campo
Grande.
Parágrafo único: O Ministério da
Guerra tomará as medidas necessárias à efetivação dêste ato.
Art. 2,° f.'.ste decreto entrará em
vigor a partir de L" de abril de 1958,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 24 de março
de
137.° da Independência e 70,·
da República.

1958:

JUSCELINO KUBITsCI-'n,l(

Henrique Lott:

DECRETO N.o 43.413
DE 25
MARÇO DE 1958

DE

Cria o Serviço de Polícia do
I Exército

O Presidente da República, usando
dRS atribuições que lhe confere o
art. 37, inciso 1,- da constituição e
de acôrdo com o parágrafo único do
art. 14 da Lei 11.0 2.851. de 25 de
agôsto de 1956, decreta:
Art. 1.° É criado o Serviço de PcIícía no Quartel-General do I Exército.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário,
Rio de Janeiro, D. F" em 25 de
março de 1958; 137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique is«.

Antonio Alves Câmara

DECRETO N? 43.414 DECRETO N.o 43.412
DE W1.ARÇQ DE 1958.

DE 24

rronstormc o 10." GA 75 Cavo em G
Can 75 Motorizado.

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

MARÇO

DE

25

DE

DE 1958

Concede reconhecimento à Escola Técnica de Lins) no Estado de São
Paulo,

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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D~RETO

N.o 43.415
MARÇO DE 1958

DE 25 DE

Concede autorização pura o funcionamento dos cursos âe Letrae usolatinas,
letras
oruflo-çerménucas,
ciências sociais, história natural e
química, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Cristo Rei.

o

de matemática era Faculdade de Fi'
Iosofia, Ciências e Letras do Instituto
Santa úrsuta. mantida pela Associação da Companhia de Santa trrsula..
e situada no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
L

JUSCELINO

Presidente da República, usando

da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decreta-lei número 421, de 11 de maio de 19'38, decreta:
Artigo único. :E: concedida autcrieacêo para o funcionamento dos cur.&005 de letras neo-Iatdnas, letras anglo-germânicas, ciências sociais, história natural e quinüca da joaculdade de Pílosofía, Ciências e Letras
Cristo R-ei, mantida pala Sociedade
Literária Padre Antônio Vieira e com
sede em São Leopoldo, no Estado do
Rio Grande do sul.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO NO) 43.416 -

DE 25 DE

MARÇ:> DE 1958

Concede reconhecimento ao curso de
auxiliar de enfermagem da Escola
de Enfermagem do Hospital São Vicente de .faulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRE'To N.o 43.417

DE

25

DE

MARÇO DE 1958

Concede autorização para o funcionamento do curso de matemática
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras do Instituto Santxl. Orsula.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, Item I, da Constituição, e nos
termos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo único. lt concedida autorízação para o Iuncíonamento do curso

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N.o 43.418 -

DE

25 DE

MARÇO DE 1958

Transfere funções das Tabelas Numéricas Especiais de Bxtranumeràríomensalista do Ministério da Aeronáutica" que menciOna.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indicadas:
I - Uma função .de .Mecânica de
Avião, referência 21, ocupada por
Monthiel Santiago, da Tabela da Diretoria de Rotas Aéreas para a da
Diretoria de AeronáuticaCivi1;
II Uma função de Motorista,
referência 22, ocupada por João Dionísio Carlos dos Santos, da Tabela
do Quartel-General da 3. a Zona Aérea
para a do 2. 0 Grupo de Transporte;
Irr - Uma função de Artífice, referência 20, ocupada por Felix Ferreira de Souza, da Tabela da Diretoria do Pessoal para a do Hospital
de Aeronáutica dos AfoIlBOS;
IV - Uma função de Artífice, l'eferêncía 20, ocupada por José Lopes
Filho, da Tabela da Inspetoria do
Estado-Maior para a do Gabinete do
Ministro da Aeronáutica.
Art. 2 o 1tste decreto entrará em
vigor na Cata' de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Framcieco de Mello.
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DECRETO

N.o 43.419 _

MARÇO DE

DE 25 DE

DECRETO

Altera o Regulamento dó Gabinete
do Ministro da. AerOnáutica

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
da

Art; 1.0 Ficam alterados os artigos
12, 13, 14 e 24 do Regulamento do

Gabinete do Ministro da Aeronáutica
aprovado pelo Decreto n.c 35.545, de
~1 de maio de 1954, que passam a
VIgorar com a seguinte redação:
"Art. 12. As Seções de Estudo e
Informações serão em número mínimo de seis (6) e terão sua constituição e atribuições fixadas pelo
Ministro" .
"Art. 13. Os Chefes das secões de
Estudo e Informações são Coronéis
ou Tenentes-Coronéis dos diversos
Quadros do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, podendo as Chefias de
duas daquelas Seções ser atribuídas a funcionários civis".
"Art. 14, Exercem as runcõcs de
Oficial de Gabinete do Ministro ü~
Ofícíaís designados Secretário do Mlnísta-o, Secretário do Gabinete, Chefes e Adjuntos da Seção de Relações
Públicas, das Seções de Estudo e Informações e da Seção Administrativa. Desempenha, igualmente, essas
funções, o civil designado em comíssão, Chefe ou Adjunto de urna das
Seções de Estudo e Informações ou
Adjunto da Seção de Relações PÚblicas" .
"Art. 24. Para atender aos encargos previstos no art. 2.° dêste Regulamenta, poderá O, Gabinete dispor de
sete (7) Auxiliares de Gabinete" civis
designados pelo Ministro".
Art. 2.° 1t.ste .decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

°

N. 43.420 ----" DE
MARÇO DE 1958

1958

25

DE

Altera a redução dos arts. 187 e 18B
elo Regula.mento Interno dos serviços da Aeronáutica! aprovado pelo
Decreto 71..° 40.043, de 27 de setembro de 1956.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constttuíoão Federal, decreta:
.
Art. 1.0 Os arts. 187 e 188 do Regulamento Interno dos Servicos da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
n.? 40.043, de 27 de setembro de 1956,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 187. Salvo a necessidade do
serviço, o Oficial deverá servir, no
mínimo, dois (2) anos numa Organização e" no máximo, cinco (5) anos
consecutivos numa localidade".
"Art. 188. O Suboficíal ou Sargento deverá servir, no mínimo, três
(3) anos na Organização em que rõr
incluído e não deverá permanecer
mais de dez (10) anos consecutivos
servindo numa mesma localidade,
salvo a necessidade do serviço".
Art. 2.° t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 25 de março de
1958; 137 ° da Independência e 70.°
da República.
da

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO

NQ 43.421
MARÇO DE 1958

DE

25 DE

Retifica o Decreto -n« 42.481, de 16 de
outubro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O al't.1 do Decreto número 42.481, de 16 de outubro de
1957, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Fica retificado o Decreto nv 35.245,
de 24 de março de 1954, para o fim
de incluir-se na Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
do Parque de Aeronáutica dos AfonQ
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80S, urna função de referência 21, na
Série Funcional de Ajustador, uma
função de referência 20 na Série Funcional 'de Artífice e uma de referência 20, na Série Funcíonàl de Mecânico, correspondentes as funções de
extranumerário diarista 'Ocupadas por
Francisco Pereira Cardoso, Rinaldo
Gonçalves Cidreira e Jarbas Varg-as,
dispensados, respectivamente, em 2 e
12 de maio e 13 de março de 1947,

e que tiveram, agora, decretada
nuhdada da

dispensa

pelo

a

Juiz de

Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em

sentença passada em julgado".
Art. 29 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'etroagtndo seus efeitos a 23 de outu-

bro de 1957, dia da publicação do
Decreto nv 42.481, de 16 de outubro
de 1957.
Art. 3 Q Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 7(}.o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N.o 43.422
MARÇO DE 1958

DE

25

DE

Concede à "Transcontinental Scciedad Anôn~ma de Transportes Comercial e Industrial" awumeacao
para funcionar no Brasil.
-

o Presidente
da atribuição
art . 8'1, inciso
nos têrmos do
18 de maio de

República, usando
que lhe confere o
I, da Constituição e
Decreto n.c 35.514, de
1954, decreta;
0.20

Art. 1.0 li: ooncedída à 'I'ranscontdnental Sociedad Anônima de Transportes Comercial e Industrial, sociedade argentina, com sede em Buenos
Aires, República Argentina, autorização para funcionar no Brasil, com
o capital, neste país, de Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros), segundo
resolução aprovada em reunião de sua
Díretoría, realizada eira 4 de setembro
de 19.57, de acôrdo com os Estatutos
da sociedade.
Art. 2.° Os Estatutos sociais, como
os demais documentos exigidos por
lei, acompanham a publicação dêste
ato.

Art. a.v Fica entendido que o exercicie efetivo de qualquer atividade da
"Transccntlnental Socíedad Anônima
de Transportes Comercial e Industrial", no Brasil, relacionada com
serviços de transporte aéreo, reg-erse-á pelas Convenções ou Acordos de
que forem Partes Q Brasil e a República Argentina, e pelas leis, regulamentos e demais atos que no Brasil
regulem êsses serviços.
-Art, 4.° Ficam ainda estabelecidas
as seguintes condições:

I - A "Transcontdnental Soctedad
Anônlma de Transportes Comercial
e Industrial" é obrigada a manter,
permanentemente, um representante
geral no Brasil, com plenos e ílímitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões com
particulares, podendo ser demandada
e receber citação Iníetal pela sociedade.
I.I ........., Todos os atos que a sociedade praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às leis e regulamentos e à jurísdíçâo dos tribunais
judiciários OU administrativos brasileiros, sem que, em tempo algum,
possa a referida Sociedade reclamar
qualquer exceção ou imunidade fundada em seus Estatutos, cujas dISPOsicões não poderão servir de base a
qualquer .reclamaçâo .
In - A Sociedade não poderá realizar no Brasil quaisquer dos seus
objetivos, ainda mesmo constantes
dos seus Estatutos, mas que sejam
privativos de sociedades nacionais ou
vedados às estrangeiras, sendo que só
poderá exercer os que dependam de
prévia permissão governamental depois de obtê-la, e sob as condições
em que fôr concedida.
IV
Qualquer alteração que a
sociedade venha a fazer nos seus
Estatutos ficará dependente de autorização do Govêrno brasileiro, para
que oontmue a funcionar no Brasil
com essa alteração, devendo ser requerida essn autorização dentro do
prazo de seis meses a contar da data
da assembléia da sociedade que tiver
alterado os Estatutos. No caso de
inobs-ervância desta condição no prazo
acima fixado, será 'cassada a autorização de funcionamento no Brasil.
V - A presente autorização é dada
sem prejuízo de achar-se a sociedade
sujeita às disposições legais vigentes,
especialmente as referentes a socíedadcs comeroiaís ,
-r--.
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VI - A infração de qualquer das
cláusulas, para a qual não exista
cominação especial, será punida com
a multa de dez mil cruzeiros .....
(Cr$ 10. OO'Ü,OJ) a cinqüenta rr...n cruzeiros (OrS 50.000,00), sendo que, em
caso de reíncídêncía, poderá ser cassada a autorização concedida por
êste Decreto.
Art. 5.° f:'.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráTIo.

Rio de Janeiro, em 25 de março
de 1958; 137 da Independência e
'70 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello
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87, inciso L da Oonstituiçâo Federal
e nos termos do art , 16, do Decretolei n.c 9.121, de 3 de abril de 194.6.
decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Consulado
honorário do Brasil em Punto Fijo,
Venezuela, com jurísdíção sôbre tôda
a Península de Paranaguá, subordinado à Embaixada do Brasil em Caracas.
Art. 2,° O presente decreto entrará een vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 7(}~0
. da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

cortoeae Maçedo Soares.

José

DECRETO N.o 43.423 MARÇO

DE 26'DE

DECREI'O N. I' 43.425 -

DE 1958

MARÇO DE

Torna pública a denúncia, por parte
do Brasil e de outros países) da parte II da Convenção Intercmericaaui
. eóore Radiocomunicações, assinada,
em Havana) em 13 de dezembro de
1937.
O, Presidente da República torna
público que deixará de vigorar, para o
Brasü, a partir de 20 de dezembro do
corrente ano, a parte II da convenção Interamerícana sôbre Radíocomunícacôes (Escritório InteramertoaDO de ~Rádio) uma vez que foi denunciada, pelo Brasil e por todos os
demais Govêrnos participantes da.
Convenção, por Declaração Multilateral assinada em Washington, em
20 de dezembro do ano de 1957, oon"forme cccnunícaçâo rene pela' Embaixada de Cuba nesta capital e 'devidamente arquivada :10 Ministério das
Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.0
11a República,
JUSCELINO

KUBTrSCHEK..

José Carlos de Macedo Soares.

DEORETO N. I' 43.424 MAR"ÇO DE

DE 26 DE

1958

Cria o Consulado do Brasü.em: Punto
Fiio, Venezuela.

O Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o art.

DE

26 DE

1958

Extingue o Consulado Honorário do
Brasil em Las Pieârus, Venezuela .

o Presidente da República; usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, Inciso I, da Constituição Federa!.
e nos têrmos do art. 16, do Decretolei n.o 9.121, de 3 de abril de 1946,
decreta:
Art. l.\' Fica extinto o consulado
Honorário do Brasil em Las Píedras,
Venezuela.
Art. 2.° O presente decreto entrará em, vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 26 de março de
19-58; 137.° da Independência e 7{).°

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Carlos de Macedo Soares.

DECRETO N\' 43.426 DE

MARÇO

DE

DE

26

-1958

Concede autorização para o -tnncíonamento do curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências
Econômicas do Amazonas.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição e
nos têrmos do artigo 23 do Decretolei n.c 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:

ATOS
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Artigo umco. E' concedida autorização para o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas do
Amazonas, mantido pelo Govêrno do
Estado e com sede em Manaus, capital do Estado do Amazonas.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
êa República.

Novas especificações para a classificação e fiscalização da exportação
do algodão, seus subprodutos e resíduos, aprovadas pelo Decreto ruirnero 43.427, de 26' de março de
1958. em virtude de àisposições do
Decreto-lei n» 334, de 15 de março
de 1938, e do Regulamento apro~
vado pelo Decreto tt," 5.739, de 29·
maio de 1940.
DISPOSIÇÕES

JUSCELINO KUBITSCHEK

ClÓVis Salgado

DECRETO N.o 43.427

DE

26

DE

lirAR'ÇO DE 19'58

4.prova 7bOvas específícaçôee para
classificação e fiscalização da exportação do -algodão, seus subprodutos e resíauoe.

o Presidente da República, usando

(',a atribuição que lhe confere, o artdgo 87, número I, da constituição,
e tendo em vista o que dispõe o -artigo 6. ° do Decreto-lei n. ° 334, de
15 de março de 1938, e o art. 94 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.» 5.739, de 29 de maio de 1940,
decreta:
Art, 1. ° Ficam aprovadas as novas especificações que com êste baixam, assinadas pelo Ministro de ES'bado dos Negócios da Agricultura, e
referentes à classificação e fiscalizaçâo da. exportação ,do algodão, seus
subprodutos e resíduos.
Art. 2:° Ficam revogados o De~reto n.e 39.933, de 5 de setembro
de 1956, e as demais disposições em

eontrár!o,

Art. .3. o este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da

República.
JUSCELlN'Ü

MáTio

KUBITSCHEK

Meneghettt.

PRELIMINARES

Art. :i..O O algodão. seus subprodutos e resíduos serão classlfícados de
conformidade com o disposto nOS artígos 5.°, 6. ° e 7." do Regulamento
aprovado pelo Decr-eto n.» 5,739, de.
29 de maio "de 1940.
Art. 2. o Sob a denominação genérica constant-e do artigo anterior estão compreendidos o algodão "Moc6"
ou "Serfdó", o algodão de outras
espécies ou variedades comerctare, o
caroço, o linter, o resíduo e os restos
de algodão.
DA

no

CLASSIFICAÇÃo
ALGODÃO
OU "SERIDÓ"

l'MOCÓ"

Art. 3.° Entende-se pela denomínação de algodão "Mocó" ou "Sertdó", o algodão proveniente da espécie algodoeira de alto porte ou perene, tendo como habitat natural a.
região nordestina do "Seridó", e cultivada não só nessa região como também em outras de condições ecológicas idênticas.
Art. 4.0 Para os efeitos destas específícações, o algodão "Mocó" ou
"Sertdó" deverá preencher as seguintes exigências:
I-Fibra

estar em boas condições de maturidade, com aspecto tlocoso e certograu de expansão;
b) ter a côr creme mais ou menos
clara e brühante:
c)
ser resistente, fina, macia e
sedosa;
à) ser de fácil remoção ou fraca
aderência no caroço:
e)
ter em 'condições normais, no
ato da classificação. e SO'b a forma
de algodão em pluma, o comprimento
mínimo. de 34/36 mm (trinta e quatro
e trinta e seis milfmertosj ;
f)
acusar em relação ao caroço
percentagens e índices dentro de limites normais.
a)
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estar em boas condtçôes de maturidade;
b) ter a côr casta.nha mais OU menos escura;
c) ter a forma de uma pêra OU
rpiriforme;
d) ser nu ou liso quando isento de
fibra, e CDm estilete numa das extremidades.
Art. 5.0 Na classificação do algodão em carece serão levados em conta o estado "geral, a côr, o brilho, a
resistência, a Iíntura, a maciez, a
sedeeídade, o comprimento ea percentagem da fibra e, bem asaím, a
côr, a forma e demais característicos
do caroço a que. se refere o art. 4. c>.
Art. 6. o para a classificação do
algodâo em caroço nos têrmos do
artigo anterior ficam estabelecidos
cinco (5) tipos, com as seguintes denominações:
a)

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

1 ou Superior

3
5
7
9

ou Bom
ou Regular
ou Sofrível
ou Inferior

§ 1. ° O Tipo 1 ou Superior será
constituído do algodão em caroço em
ótimas condições de maturidade e
de conservação, sêco, isto é, com teornormal de. umidade, com fibras de
côr e brilho característdcoa e bastante uniformes, resistentes, finas,
macias, sedosas, fàcilmente removíveis, de comprimento e em percentagem normais, com OS caroços de
cõr e demais característicos dentro
das exigências consideradas, isento
de defeitos, tais como: capulhosatacados de pragas e moléstias, manchas, terra, areia, cisco, poeira terrosa, fragmentos de vegetação, caroços esmagados, soltos e parcialmente
revestidos.
§ 2, ° O Tipo 3· ou Bom será constituído do algodão em caroço em
boas condições de maturidade e de
conservação, sêco, isto é, com teor
normal de umidade, com fibras de
côr e brilho característicos, resistentes, finas, macias, sedosas, fàcílmente removíveis, de comprimento e em
mercentaeem normaís, com os caroços de côr, forma e demais caracten-ísticos dentro das exigências constdenudas, isento de terra, de areia, de
cisco, de poeira terrosa, .de caroços
'esmagados, soltos e parcialmente revestidos, tolerando-se:
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a)

vidos;

t»

alguns capulhos mal desenvolalguns

capulhos

hgeiramente

danificados por pragas e molóstías;
c) algumas manchas de pequena.
extensão e lig-eiramente amareladas,
produzidas por agentes físicos e btoIóaicos:
"'a) ~lguns fragmentos de fôlhast
ide sénalas e de outras substâncias
provenientes do algodoeiro.
§ 3. o O Tipo 5 o-u Regular será
constdtuído de algodão em caroço em
boas condições .de maturidade e de
conservação, sêco, isto é" c~m teor
normal de umidade, com noras de
côr e brilho característicos, reslsten.tes finas, macias, sedosas, fàcílmente 'removíveiS, de comprimento e em
percentagem normais, com oS caroços de cór. forma e demais caracterfstdcos dentro das exígêncías consideradas, isento de terra, de areia,
de cisco, de poeira terrosa, de caroços esmagados, soltos e parcialmente
revestidos, tolerando-se:
a) pequena quantidade de capulhcs
mal desenvolvidos;
b) pequena quantidade de capulhos danificados por pragas e moléstias;
.
c) pequenas manchas Isoladas e
amareladas, produzidas por agentes
físicos e biológicos;
d) alguns fragmentos de fôlhas, de
sépalas e de outras substâncias provenientes do algodoeiro.
§ 4.° O Tipo 7 Ou SOfrível .será
oonstdtuído de algodão em caroço em
condições . normais de maturidade e
de conservação, sêco, isto é, com teor
normal de . umidade, com fibras de
côr e brilho caracteristicos, resístcntes, fàcilmente removíveis, de .crsuprimento, finura, grau de maciez t
sertosídade,
inclusive
percentagem,
dentro de limites normaisl com a côr,
a forma e demais carac errsticos do
caroço dentro das exigências Co-'1sideradas, isento de terra, de areia,
de caroços esmagados, soltos e parcialmente
revestidos,
tolerando-se
observada a escala de defeitos em
relação ao tipo anterior:
a) regular. quantidade de capulhos
mal desenvolvidos;
b) regular quantidade de oapulnoe
danificados por pragas e moléstias;
c) algumas manchas de : pequena
extensão e ligeiramente averanelhadas, produzidas por agentes físicos e
biológicos;
d) regular quantidade de fragmentos de fôlhas, de sépalas e de outras
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substâncias

provenientes

do. aldo-

doeiro.

S 5.° O Tipo 9 oU Inferior será
constituído
de algodão em
caroço
em condições normais de maturidade
e de conservação, sêco, isto é, com
teor normal de umidade com fibras

de côr e brilho caracter1.sticos, tàcílmente

removíveis,

de

comprimento,

finura, grau de maciez e sedcsídade.
inclusive percentagem. dentro de li":

m.tes normais, C1G1m os caroços' de
côr, forma e demaís característicos
dentro

das

exigências

consideradas,

isento de terra. de areia, de caroços

esmagados e parcialmente revestidos,

tolerando-se"em

maior

que a do tipo anterior;
a)
b)

quantidade

capulhos mal desenvolvidos;
capulhos ' danificados por pra-

gas e moléstias;
c) manchas amareladas e avermelha~as, produzidas por· agentes físicos

e bíológíoos ;

,

ímpares, a variação de 2 mm (doía
milímetros) .
§ 3.° Por grau de limpeza e outros
ratôres que determinam a qualidade
compreende-se a existência de maior
ou menor quantidade de impurezas
e defeitos, bem como a côr, o brilho,
a resistência, a finura, a maciez, a
sedosídade e outros característicos da
fibra a que sé refere o artigo 4.°.
Art. 9.° Para a classificação do algodã o em pluma, beneficiado em máquina de serras, segundo o § 3.° do
art. 8.°, ficam estabelecidos nove tipos, com a seguinte ordem de vateres:
Tipo 1
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

2

3
4

5
6

7
8
9

d) fragmentos de fôlhas, de sépala.s e de outras substâncias prove§ 1.° O Tipo 1 será oonstítuluo
mentes do algodoeiro.
de algodão em pluma em ôtdmas condicôes de maturidade e de conserArt. 7.° O algodão em caroço cujos
característícos não estejam 'de acôrvação, com teor de umidade que não
ao com os da espécie Ou variedade a
exceda 10% (dez. por cento). com a
que S0 referem OS números I e II do
côr e ° brilho característicos e basart. 4.°; será classificado por equitante uniformes, resistente, fino, mavalência nos tipos 1, 3, 5. 7 e 9, desde
cio e sedoso, isento de manchas ou
que satisfaça exigências de qualidade . descolorações, de fibras, cortadas,
enoveladas, entrançadas, bem como
estabelecidas para êsses tipos.
§ 1,0 O algodão em caroço que não
de terra, de areia, de cisco. de poeira
terrosa, de fragmentos de vegetação
se enquadre, pela qualidade, nos tie de outras matérias estranhas, topos descritos será classificado sob a
lerando-se diminuta quantidade de
denominação de "Abaixo do Padrão"
fibras semímaturas e imaturas ou
§ 2.° Para os efeitos do parágrafo
mortas.
anterior o algodão em caroço deverá
estar em boas condições de conser§ 2.° O Tipo '2 será constituído
vação.
de algodão em pluma em ôtfmas
§ 3.° O algodão que não satisfaça
condições de maturidade e de COl1as condições do parágrafo antenor
servação, com teor de umidade que
será desclassífícadc.
não exceda 10% (dez por cento).
§ 4.° Serão
declarados, em cada
com a côr e o brilho característicos
ceso. os motiv(Js que deram lugar à
~ mais ou menos uniformes, resisdesclassificação.
.
tente, fino, macio e sedoso, isento de
Art. 8.° O algodão em pluma sera
manchas, de fibras cortadas, entr anclassíticado em função do processo
cadas sob a forma- de filamentos,
de beneficiamento, do comprimento
bem como de terra. de areia. de cisco,
da fibra, grau de limpeza e outros
de poeira terr.ssa e de outras matéIatõres que determinam a qualidade.
rias estranhas ao algodoeiro, toleran§ 1,0 Na classificação .do algodão
do-se:
segundo os processos de beneficiaa) diminuta quantidade de Jtbraa
mento serão considerados o algodão
beneficiado em máquinas de serras semlmaturas e imaturas ou mortas;
b)
alguns .encvelamentos de fibras
e o algodão beneficiado em máquinas
esbranquiçadas;
de rôlo .
c) alguns fragmentos de tôlhas, de
§ 2.° Na determinação do eonnprtmento da fibra, cujo limite mínimo
sépalas e de cascas, provenientes do
é de 34/36 mm (trinta e quatro a
algodoeiro.
~ 3.° ·0 Tipo 3 será constituído
trinta 'e seis milímetros) será obserde algodão em pluma em boas convada, com a exclusão de números
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díções de maturidade e perfeito estado de conservação, com teor de
umidade que não exceda 10% (dez
por cento) cem a côr e o brilho mais
cu menos Uniforme, resistente, macio,
fino e sedoso, isento de manchas, de
fibras cortadas, entrançadas OU empastadas sob a forma de filamentos,
bem como de terra, de areia, de
CIsCO, 'de poeira terrosa e de outras
matérias estranhas ao algodoeiro,
tolerando-se, observada a escala de
defeitos em relação ao tipo anterior:
a)
pequena quantidade de fibras
semímaturas, imaturas ou mortas:
b) POUCOS enovelamentos de fibras
esbranquiçadas;
c) POUcos fragmentos de fôlhas, de
sépalas e de cascas, provenientes do
algodoeiro.
§ 4.° O Tipo 4 será constituido
de algodão em pluma em boas condições de matur.dade e perfeito estaco de conservação, com teor de
umidade que não exceda a 10% (dez
por cento), com a côr e o brilho caracterfstícos, resistente, fino, macio
e sedoso, isento de. terra, de areia,
de cisco, de poeira terrosa e de outras matérias estranhas ao algodoeiro, tolerando-se, observada a escala de defeitos:
a)
fibras semímaturas e Imaturas
em maior quantidade que a do t.po
anterior:
b) pequena quantidade de cnovelamento de fibras esbranquiçadas;
c) alguns entrançamentos ou empastamentos de fibras, resultantes de
defeitos de beneficiamento;
d)
algumas manchas isoladas, de
pequena extensão e ligeiramente
amareladas, produzidas por agentes
físicos e biológicos;
e) pequena quantidade de fragmen,
tos de fôlhas, de sépalas e de cascas,
provenientes do' algodoeiro.
§. 5.° O TZpo 5 será constátuido
de algodão em pluma em boas condições de maturidade e de conservação, com teor de umidade que não
exceda 10% (dez por cento), cem a
cõr e o brilho característicos, resistente, fino, macio e sedoso. isento de
terra, de cisco, de poeira terrosa e
de outras matérias estranhas ao
algodoeiro, tolerando-se, observada a
escala de derett-s:
a)
fibras semímaturas, imaturas
ou mortas e enovelamentos de fibras
esbranquiçadas em maior quantidade
que a do tipo anterior;
,
b)
entrançamentos ou empastamentos de fibras, resultantes de de-
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feitos de beneficiamento, um pouco
mais acentuados que os do tipo anterior;
c) algumas' manchas isoladas, de
coloração amarelada mais intensa,
produzidas por agentes rísícos e bíoIógtcos;
d)
pequena quantidade de fragmentos de' fôlhas, de sépalas e de
outras matérias provenientes do algodeeiro .
§ 6.° O Tipo 6 -

será constituído
de algodão em pluma em boas condiçôes de maturidade e -de conservação, com o teor de umidade que não
exceda 1{)9'0 (dez por cento), com a
côr e o brilho caracterfstâcos, resistente, fino, macio e sedoso, isento de
matérias estranhas ao algodoeiro,
tolerando-se, observada a escala ue
defeitos:
a)
fibras semimaturas, Imaturas
ou mortas e enovelamentos de fibras
esbranquiçadas em maior quantidade
que a do tipo anterior;
b)
entrançamentos oU empastamentos de fíbras.vresultantes de defeitos de beneficiamento, mais numerosos que OS do tipo anterior;
c) manchas amareladas e isoladas,
produzidas por agentes físicos e b:clógicos, mais extensas que as do tipo
anterior;
d)
regular quantidade de fragmentos de fôlhas, de sépalas e de
outras matérias provenientes do algodoeíro.
§ 7,° O Tipo 7 será consutuiuc
de algodão em pluma em boas condições de maturidade e de conservação, com teor de umidade que não
exceda 10% (dez por cento), com a
côr e o brilho característicos, resistente, fino, macio e sedoso, isento de
matérias estranhas ao algodoeiro, tolerando-se, observada a
escala de
defeitos:
a) enovelaznentos de fibras esbranquiçadas, fibras semímaturas t! imaturas OU mortas mais numerosos que
os do tipo anterior;
b)
entrançamentos ou empastamentes de' fibras. resultantes de defeitos de beneficiamento, em quantídade mais elevada que a do tipo anter.or:
c) manchas amareladas um pouco
mais acentuadas que as do tipo anteríor:
d) 'maior quantidade de fragmentos de fôlhas. de sépalas e de outras
matérias provenientes do algxdoeíro.
~ 8.° O Tipo 8 será constrcnídode algodão em pluma em condições
normaís de maturidade e de conser-
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vação, com teor de umidade que não
exceda 10% (dez por. cento), com a
côr e o brilho característicos, resístente, com a finura, o grau ele maciez
e . sedcsídade dentro de límítes normais, isento de matérias estranhas
ao algodoeiro, tolerando-se, observada a escala de defeitos:
a)

fürras

semímadunas,

Imaturas

ou mortas e en.welamentos de fibras
esbranquiçadas mais acentuados que
os do típo anterior;
b)
entrançamentos ou empastamentos de fibras, resultantes de defeitos de benetíciamento, em quantidade mais elevada que a do tipo
anterior;

c)

manchas amareladas, produzi-

das por agentes físicos e biológicos,

mais acentuadas que as do tipo an-

terior ;

d) algumas manchas isoladas e ligetramente avermelhadas, produzidas
por agentes físicos e biológicas;
e) fragmentos de .fôlhas, de sépalas
e de outras matérias provenientes do
algodoeiro em maior quantidade que
a do tipo anterior.
§ 9.° O Tipo 9 - será constituído
de algodão em pluma em condições
normais de maturidade e de conservação, com teor de umidade que não
exceda 10% (dez, por cento), com a
cór e o brilho característicos, resistente, com o finura, o grau de maciez
e sedosidade dentro de limites normais, isento de substâncias estranhas
ao algodoeiro, tolerando-se em maior
quantidade que a do tipo anterior:
a)
fibras semímaturas, imaturas
ou mortas e enovelamentos de fibras
esbranquícadas:
b)
entrançasnent-,s ou empastamentos de fibras, resultantes de defeitos de beneficiamento;
c) manchas amareladas e avermelhadas, produzidas por agentes rísicos e biológicos;
d)
fragmentos de fôlhas, de sépalas e de outras matérias provenientes do algodoeiro.
Art. lQ O algodão em pluma com
menos de 3.4/36 mm (trinta' e quatro
a trinta a seis milímetros) de comprimento. será classificado pelos mesmos tinos r: 2· 3· 4· 5' 6' 7' 8 e 9
desde "que datiSfaça ~xigên~iM quanto à côr. ao brilho, à resistência, à.
finura, ao grau de maciez e sedosldada, bem c.offio a outros característicos de qualidade estabelecidos pare êsses tipos.
Ar.t , 11 Para a classificação do algodão beneficiado em máquinas de

rôlo, segundo o § 3.° do art. 8.°, ficam estabelecidas nove tipos, com a
mesma ordem de valores estabelecida
para o algodão beneficiado em maquinas de serras, acrescidos doS caracreristdcos próprios do processe de
beneficiamento em máquinas de rôlo .
Ar,t. 12 O algodão em pluma que
não Se enquadre nos tipos descritos
será classificado so(b a denominação
de "Aibaixo do Padrão".
Parágrafo único Para OS efeitos do
parágrafo antertor. o algodão em
pluma deverá estar em boas condições de conservação.
Art. 13. Serão objeto de desclassificação o algodão fermentado, cujas
fibras tenham perdido a resistência
normal. o algodão salvo de incêndio,
o algodão de espécies diferentes, o algodão com elevada quantidade de corpos estranhos. de sementes ou caroços ou, ainda. de fragmentos dêstes,
o algodão rebeneficlado. o algodão
com "veio de Iínter" ou de "sujidade", o algodão apodrecido e aparas de algodão de mau aspecto.
Parágrafo único Em qualquer caso
serão indicadas as razões que determinaram a desclassificaçã-o.
DA CLASSIFICAÇÃO DO ALGODÃO DE OUTRAS
ESPÉCIES OU VARIEDADES COMERCIAIS

Art. 14 Entende-se pela dencmtnação d-e algodão de outras espécies
ou variedades comerciais. o algodão
proveniente de variedades herbáceas
ou arbustivas e mesmo de porte elevado e cultivadas em diversas regiões do país.
Art. 1'5 Para os erettos destas especificações. o algodão a que se refere o artigo anterior deverá preencher conforme a espécie ou variedade, as seguintes exigências:
I -

Fibra

estar em boas condições de maturidade, com aspecto nccoso e certo
grau de expansão;
b) ter a côr branca. ligeiramente
creme OU creme IÇ o ·brilho característico;
c) ter no caroço um certo grau de
a)

aderência;

d) ser resistente. mais ou menos
fina. macia e sedosa;
e) ter em condições normais no
ato de classificação e sob a forma de
algodão em pluma. o comprimento
mínimo de 22 mm (vinte e dois mntmetros) ;
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f) acusar em relação ao caroço peroantagem ve índices dentro de limites
normais.
TI - CarOÇO
a) estar em boas condições de maturidade;
b) ter a côr. a forma. o tamanho
e os demais característicos da espécie ou variedade.
Art. 16 Na classificação do algodão em caroço serão levados em conta
o estado geral. a oõr, o brilho. a r~
sistêncía, o grau de aderência. a rínura, a maciez, a sedosidade, o comprimento e a percentagem da fibra
e. bem assim. a côr. a forma. o ·tamanhc e demais característicos do
caroço a' que se refere o. art. 15.,
Art. 17 Para a classificação do algodão em caroço nos têrmos do artigo anterior ficam estabelecidos cinco
tipos com as seguintes denominações:
Tipo 1 ou Superior
Tipo 3 ou B.om
Tipo 5 ou Regular
Tipo 7 ou SOfrível
Tipo, 9 ou Inferior
§ 1.0 O Tipo 1 ou Superior será
constituído de algodão em caroço em
ótimas ccndtcôes de maturidade e de
conservação. sêco. isto é. com teor
normal de umidade, com fibras de
côr e brilho característicos e bas.tante
uniformes. de certo grau de aderência. resistentes e de comprimento. finura. grau de maciez e sedoaídade,
Inclusive percentagem, dentro de 11mites normais. com Os caroços de
côr, forma, tamanho e demais 'característicos da espécie ou variedade.
isento de defeitos, tais como: capulhos mal desenvolvidos. oapulhos atacados de pragas e moléstias, manchas, terra, areia, poeira terrosa,
fragmentos de vegetação, caroços esmagados, soltos e parcialmente re-

vesrídos ,
§ '2. 0 O Tipo 3 ou Bom será cons-

tituído de algodão em carôço em boas
condições de maturidade e de conservaçã-o, sêco, isto é, com teor normal de umidade. com ríoras de oôr
e brilho característicos, de certo
grau de aderência. resistentes e ,de
comprimento. finura. grau de maciez
e. sedosidade, inclusive percentagem.
dentro de limites normais, com os
caroços de côr. forma. tamanho e
demais caracteristícos da espécie ou
variedade. isento, de terra, de areia,
de cisco, de poeira terrosa. de caro-

3u5

ÇoS esmagados, soltos e parcialmente
revestidos, tolerando-se:
a) alguns capulhos mal desenvolvidos;
b) alguns capulhos danificados por
pragas e moléstias;
C)
algumas manchas isoladas e
amareladas. produzidas por agentes
físicos e biológicos;
d) alguns fragmentos de fôlhas. de
sépalas e de outras substâncias provenientes do algodoeiro.
§ 3,0 O Tipo 5 ou Regular será
constituído doe algodão em caroço em
boas condições de maturidade e de
conservação. sêco. isto é, com' teor
normal de umidade. com fibras de
côr e brilho característicos. de certo
grau de aderência. resistentes e de
comprimento, finura. grau de maciez
e sedosídade, inclusive percentagem,
dentro de limites normais. com os
caroços de côr, forma, tamanho e
demais earacterístícos da espécie ou
variedade. isento de terra. de areia.
de cisco. de caroços esmagados. soltos e parcialmente revestidos. telerando-se, observada a' escala de defeitos em relação ao tipo anterior:
a) pequena quantidade de capulhos mal desenvolvidos:
b)
pequena quantidade de capulhos danificados por pragas e moléstias;
c) pequenas manchas isoladas e
amareladas, produzidas por agentes
físicos e biológicos;
d) pequena quantidade de fragmentos de fôlhas, de sépalas e de outras
substâncias provenientes do algodoeiro.
§ 4,0 O Típo 7 ou Sofrível será
constituído de algodão em carôço em
condições normais de marurtdade e
de conservação. sêco. isto e.,com teor
normal de umidade. com fibras de
côr e brilho característicos, de certo
grau de aderência, ressistentes e de
comprimento c, finura. grau de maciez
e sedosídade. Inclusive percentagem,
dentro de limites normais. com os
caroços de cõr, forma,. tamanho e de-:
mais característicos da espécie ou
variedade, isento de terra de areta
de caroços esmagados, soltos e pareialmente revestidos. tolerando-se, observada a escala de defeitos em relação ao tipo anterior:
Q,) regular quantidade de capulhos
mal desenvolvidos;
b) regular quantidade de capulhos
danificadas por pragas e moléstias;
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C) algumas manchas de pequena
extensão e ligeiramente avermelhadas,
produztdas por. agentes físicos e bio-

lógicos;

d) manchas amareladas mais numerosas, produatdas por agent-es .fi-

síccs e biológicos;
e)
regular quantidade de fragmentes de fôlhas, de sépalas e de

outras substâncias provenientes do

aâgodceíro ,
§ 5.° O Tipo 9 ou Inferior será

constituído .de algodão em caroço em
condições normais de maturidade e
de conservação, sêco, isto é, com
teor. normal de umidade. com a cõr,
O brilho, o grau de aderência, a r8sistência, o comprimento, a finura, o
grau de maciez, a sedosidade e a
percentagem da fibra, dentro de limites normais. com os caroços de
côr, forma, tamanho e demais característicos da espécie ou variedade,
isento de terra, de a'reia, de caroços
esmagados 0 parcialmente revestidos,
tolerando-se, em maior quantidade
que a do tipo anterior:
a)

eapulhos mal desenvolvidos:

br cepulhos atacados de pragas e

moléstias;
C) manchas amareladas e avermelhadas, produzidas por agentes fisícos
e biológicos;
d) Iragmentos de fôlhas. de sépalas
e de outras SUbstâncias provenientes
do algodoeiro.
'
Art. 18. O algodão em caroço de
coloração avermelhada, acinzentada
cu azulada, resultante, porém, de
condições naturaãs de produção. será
classificado por equivalência nos tipos 1, 3, 5, 7 e 9, desde que haja identiôade em relação aos demais característicos estabelecidos para êsses tipos.
§ 1.0 Essa classificação sel'á rebaúxade de um ou mais tipos, s-egundo a
intensidade da coloração.
§ ,2.° Para os efeitos dêste artigo
serão organizados os padrões que se
tornarem necessários.
Art. 19. O algodão em caroço que
nâo se enquadre, pela qualidade, nos
tipos descritos 6e1"<1 classificado sob
a denominação de "Abaixo do Padr§,o".
1.0 O algodão em caroço, neste
caso, deverá estar em OOHS condições
de conservação.
§ 2.° O algodão que nào satisfaça
as condições do párágrafe anterior
será desclassificado,
ã

§ 3.° Serão declarados, em cada
caso, os motivos que deram luger à
desclassificação .
Art. 20. O algodão em pluma será
classífícado em função do processo
de beneficiamento, do comprimento
da! fibra, grau de limpeza e outros
.fatõres que determinam a qualidade.
§ 1.0 Na determinação do comprámente, cujo limitemínirno é de 22
mm (vinte e dois milímetros), será
admitida a variação de 1 mm (Um
milímetro) pará o algodão que alcance até 30 mm (trinta milímetros)
e de 2 mm (dois milímetros), com 3J
exclusão do números ímpares, para o
algodão acima de 30 mm (trinta milímetros) ,
§ 2.0 Por grau' de limpeza e outros
fatôres que determinam a qualidade
compreende-se a existência de maior
ou menor quantídada de .tmpuresaa
e defeitos. bem como a côr, o brilho,
a resistência, a finura, a maciez, a
sedcsidade e outros caractertstíccs da
fibra a que se refere o art. 15.
Art. 21. Para e classifícacâo do
algodão em pluma ficam estebelecídos
nove tipos, COm a seguinte ordem
de valores:
Tipo I'

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

2;

3;
4;
5;
6;
7;

8;
9;

O Tipo 1 - será constituído
de algodão em pluma em ótimas condições de maturidade e de conservação,
com tS'UI' de umidade qU'2 não exceda
10% (dez por cento), com a' côr e o
brilho característicos e bastante uniformes, resistente, com a nnura, o
grau de maciez e sedostdade dentro
de limites normais, isento de manchas ou descoloraçõ-es, de fibras cortadas. enov-eladas e entrança'das, b-em
como de terra de cisco, de noeíra
terrosa, de fragmentos de vegetação
e de outras matérias estranhas, toIerando-se diminuta quantidade de
fibras s-emi-maturas e ímaturas ou
mortas,'
9 2.° O Ttpo 2 - será constituído
de algodão em pluma em ótimas condições de maturidade e de conservação, com teor de umídade que não
exceda 1{J% (dez por cento), com a
cõr e o brilho característicos e maís
Ou menos uniformes, resistente, com
§ 1.0
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a finura, o grau de maciez e sedostdade dentro de limites normais, ísenlo de manchas, de' fibras cortadas e
entrançadas sob a forma di! filamentos, bem como oe terra, d-e areia, de
Ci.sCU, . de poeira -terrosa e oe outa-ee
matérias estranhas ao algodoeíro, tolerando-se:
a) diminuta quantidade de fibras
semi-maturas e imaturas ou mortas;
b) alguns enoveíamentos de fibras
esbranquiçadas ;
C) alguns fragmentos de fôlhas, de
sépalas e de cascas, provenientes do

aigodceíro ,
§ 3.0 O Tipo 3 - sara constituído
de algodão em pluma em boas con-

dições de maturidade e perfeito estado de conservação, com teor doe umidade qU-8 não exceda 10%. (d'2Z por

cento), com a côr e o brilho característácos e mais ou menos uniformes,
resistente, com a Imura, o grau de
maciez e sedosidade dentro de limites
normais, isento de manchas, d-e fibras cortadas e entrancadas ou empastadas sob a forma de filamentos,
bem como de terra, de areia, de císco,
de poeira terrosa e de outras matei-tas
estranhas 8.0 algodoeiro, tolerando-se,
observada a escala de defeitos em
relação ao tipo anterior:
a) pequena quantidade de fibras
semi-maturas e Imaturas ou mortas;
b) poucos enovelamentos de fíbraa
esbranquiçadas;
c) poucos fragmentos de fôlhas. ue
sépalas e de cascas, provenientes do
algodoeiro.
§ 1.° O Tipo 4 - será constituído
de algodão em pluma em. boas condrçôes d-e matut-ídade e perfeito estade de conservação, com teor de umidade que não excede 10% (dez por
cento) , com a cõr e o brilho característicos, resistente, com a finura, o
grau de maciez e sedcsídade dentro
de Iímítes normais, isento de terra,
de areia, de cisco, de poeira t'BITOSa
e de outras matérias estranhas ao algodoeiro, tolerando-soe, observada a
escala de defeitos:
'
a)
fibras s-emi-maturas, imaturas
ou morta-s em maior quantidade que
a do tipo anterior;
b) pequena quantidade de enovelamentes de fibras esbranquiçadas;
C) alguns entrançamentos de fibras,
resultantes de defeitos de beneficiamento;
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d) aâgumas manchas isoladas, de
pequena extensão e ligeiramente amareladas, produzidas por agentes físicos e biológicos;
e)
pequena quantidad-e de fragmentes de fôlhas, de sépalas e de cascas, provenientes do. algodoeiro.
5.° O Tipo 5 - será constituído
de algodão em pluma' em boas condições de maturidade e de conservação,
com teor de umidade que não exceda
de 10% (dez por cento) , com a côr
e o brilho característicos, resistente,
com a finura, o grau de maci-ez e
sedosídade dentro de Iurntes normais,
isento de terra, de cisco, de poeira
terrosa. e de outras matérias estranhas ao algodoeiro, tolerando-se, observada a escala de defeitos:
a)
fibras semimaturas, imaturas
ou mortas e enoveíamentess de nbras esbranquiçadas em maior quantidade que a do tipo anterior;
b) entrançacnent.js ou empastamento de fibras, resultantes de defeitos
de beneficiamento, um pouco mais
acentuados que os do tipo anterior;
c) algumas manchas isoladas e de
coloraçâ., amarelada mais intensa,
produzidas por agentes í'ísícos e biológicos;
d)
pequena quanttdade de fragmentos de fôlhas e de sépalas e de
outras matérias provenientes do algodoeiro.
§ 6.° O Tipo 6 será constituído
de algodão em pluma em boas condições de maturidade e de conservação,
com teor de umidade que não exceda
lG% (dez por cento), cem a côr e o
brilho característicos, resistente com
a finura, o grau de maciez e s~dosi
dada dentro de limites normais, isentos de matérias estranhas ao algodoeiro, tolerando-se, observada a escala de defeitos:
a)
fibras semtmaturas, imaturas
ou mortas e enovelamentos de fibras
esbranquiçadas em maior quantidade
que a do tipo anterior;
b) entrançamentos ou empastamento de fibras, resultantes de defeitos de
beneficiamento, mais numerosos que
os do tipo anterior;
c) manchas amareladas e isoladas,
prcduaídas por agentes Iísícos e . biológicos, mais extensas que as 'do tipo
anterior;
d)
regular quantidade de fragmentos de Iôlhas, de sépalas e de
outras matérias provenientes do algo-

*

doeíro.
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§ 7.0 O Tipo 7 - será constãtuído
de algodão em pluma em boas condições de maturidade e de conservação, com teor de umidade que não

exceda

10%

(dez por

cento).

com

a côr e o brilho característicgs resistente, com a finura, O. grau de 'maciez
e sedosídade dentro de limites normais, isento de matérias estranhas ao
.algodoeíro, tolerando-se,

-obse~vada

a

escala de defeitos:
a) enovelamentos de fibras esbranquiçadas, fibras semimaturas e imaturas oU mortas, mais numerosos
que os do tipo anterior;
b) entrançamentos ou empastamen,·
to de fibras, resultantes de deteítos
de b-eneficiamento, em quantidade
mais elevada que a do tipo anterlcr;
c) - manchas amareladas um pouco
mais acentuadas que as do tipo anterior;
d) maior quantidade de fragmentos
de fôlhas, de sépalas e de o!1tras
matérias provenientes do algodoeiro.

â
8.° - O tipo 8 - será constituído
de algodão em pluma em boas condições de maturidade e de conservação
com teor de umidade que não exceda
10% (dez por cento). com a eôr e o
brilho· característicos, resistentes, com
a finura, o grau de maciez e sedosídade üentr., de Lmítes normais, isento de matérias estranhas ao algodoeira tolerando-se. observada a. es~
cala' de defeitos:
a)
fibras semímarturas, imaturas
ou mortas e enovelamentcs ue fibras
esbranquiçadas mais acentuadas que
os do tipo anterior;
,
b)
antrançamentos ou empastamento de fibras, resultantes de defeitos de beneficiamento. em quantidade mais elevada que a do tipo anterior;
c) manchas amareladas. produzidas por agentes fisicos e biológicos,
mais acentuadas que as do tipo ante:-ior;
dJ algumas manchas isoladas e levemente avermelhadas, produzidas per
agentes físicos e biológicos;
e)
fragmentos de fôlhas, de sépalas e de outras substâncias provementes do algodoeiro em maior quantídade que a do tipo anterior.

~

9.°

O Tipo 9 -

será constdtuído

de algodão em pluma em condições
normais de maturidade e de conservação, com- teor de umidade que não
exceda 10% (dez por cento), com a
cc.r. o brilho, a resistência, a finura,
o grau de maciez e sedosldade caracterfstíc.e e dentro de limites normais,
isento de matérias estranhas ao algo-

doeírn, tolerando-se em maior quanti-

dade que a do tipo anterior:
a)
fibras semi-maturas, imaturas ou
mortas e enovelamentos de fibras esbranquiçadas;
b) entrançaznentcs ou empastamento de fibras, resultantes de defeitos
de benefíoiamento;
c) manchas àanareladas e avermelhadas, produzidas por agentes físicos
e biológicos;
d) fragmentos de fôlhas, de sépalaa
de outras matérias provenientes do
algndoeíro.

Art. 22. Entre os tipos 4 e 8 de aígo.,
dão em pluma serão admitidos, eventualmente, quatro tipos íntermedíáTios, com a seguinte ordem de vaIores:
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

entre os tipos 4 e 5
entre OS tipos 5 e 6
entre os tipos 6 e 7
entre Os tipos 7 e 8
Parágrafo único. Serão levados em
conta para identificação dos tipos
4/5, 5/6, 6/7 e 7/8 ligeiras variações
quanto' à oôr. ao brilho, à resistência e aos demais característicos tecnológicos e comerciais da fibra, c que
pela sua natureza e extensão, não
atinjam os limites de tolerância estabelecidos em, relação ao tipo ímedíataenente inferior.
Art, 23. O algodão em pluma de
coloração avermelhada, acinzentada
ou azulada, resultante, porém, de
condições naturais de produção, será
classificado por equivalência nos tipos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e, eventualmente, nos tipos Intermedíárros
4/5, 5/6. 6/7 e 7/8, desde que haja
identidade em relação aos demais caracterfstdcos esbabelecídos para êsses
4/5
5/6
6/7
7/8

tipos,
§ 1.0 ESsa classificação será rebaixada de um ou mais tipos, segundo
a intensidade da coloração.
§ 2.° Para os efeitos dêste artigo
serã., estabelecidos os padrões que se
tornarem necessários.
Art. 24. O algodão em pluma Com
menos de 22 mm. (Vinte e dois milímetros) de comprimento oU que não
se enquadre, nos tipos descritos, será
classificado sob a denoenmaçâc de
"Abaixo do Padrão".
Parágrafo único. Para os efeitos
. dêste a~'tigo, o algodão em pluma
deverá estar em boas condições de
conservação.
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Art. 25. A classificação nos tipos
intermediários, a que se referem os
artigos 22 e 23, ficará sujeito às condições gerais de produção de cada
zona algodoeira do país a crttérro do
Serviço de Economia Rural do MiDlStorro da Agricultura.
Art. 26. Será objeto de desciassrücação o algodão de coloração intensa
avermelhada, acinzentada ou azulada, o algodão fermentado cujas tibras
tenham perdido, a sua resistência normal, o algodão em mistura com elevada quantidade de corpos estranhos,
de sementes ou caroços ou, ainda,
de fragmentos dêstes, o algodão em
mistura com excessiva quantidade de
"algodão ganga", o algodão salvo de
incêndio, o algodão rebenefícíado. o
algodão muito danificado pela geada
ou "algodão gead.,", o algodão com
"veio de línter", ou de "sujidade' e
aparas de algodão de mau aspecto.
prarágrafa único serão indicadas
em cada caso, as razões que determinaram a desclassificação.
DA CLASSIFICAÇÃO

no CAROÇO

DE ,ALGODÃO

Art. 27. Para a classificação do caroço de algodão ficam estabelecidos,
segundo a presença ou ausência do
linter, qu-atro classes e para cada
~~~. destas, segund-o a qualidade. três

Art. 28 As classes de caroço de algodão a que se refere o artigo ante..
rtor serão díferençadas com as se..
guintes denominações:
Caroços vestidos
Caroços Semi-Vestidos
c) Caroços Nus
d) Caroços Mesclados.
a)
b)

§ 1. o Sob a denominação de Caroços Vestidos serã{) classificados as
caroços de algodã.o 'totalmente cober-

tos de Iíntea-.
§ 2. o

Sob a denominaçâ-, de

c«:

roços-· Semi-Vestidos serão classificados OS caroços de algodão parcial-

mente cobertos de Iínter ou parcialmente delintados.
§ 3.0
S-ob a denomineçã-, de Caroços Nus serão classificados OS ca-

roços de algodão totalmente desprovidas de Iínter ,

§ 4. o Sob a denominação de Caroços Mesclados serão classificados as
caroços de algodão provenientes da
mistura das demais classes.
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Art. 29 Os tipos de caroço de algodão estabelecidos pelo artigo 27
obedecerão à seguinte ordem de- vaIores:
Tipo :i
Tipo 2
Tipo 3
§ 1. o O Tipo 1 ~ será cnnstdtuído
de caroços de algodão em bom 0S~
tad-o de conservação com teor de
tnmídade que não exceda 12,b% trtcze
e meio por cento). de côr, forma e
tamanho característicos, isento de caroços ou sementes de outras espécies, tolerando-se até 2% (dois <-,ar
cento) de impurezas não elímlnades
durante o beneficiamento ou até 7%
(sete por cento) de caroços tertcíos,
quebrados, rancifícados e atacados de
pragas.
§ '2. 0 O Tipo 2 ~ será constdtuíao
de ccrocos de algodão em bom estado
de conservação, com teor de umidade que não exceda 2,5% «iots e
meio por' cento) , de cõr forma e tamanho característicos, isento de caroços ou sementes de outras espécies,
tolerando-se até 4,5% (quatro e meio
por cento) de ímpurezes não eliminadas durante o beneficiamento ou
até 14,5% (quatorze ~ meio por cento)
de caroços fendas, quebrados,
a'anotflcados e ata-cados de pragas ,
§ 3. o O Tipo 3 - será constituído
de caroços de a-lgodão em boas condições de conservação. com teor de
umidade que nâJoexceda· de ~2,5'·7c.
(doze e meio por cento)" de côr, forma e tamanho característicos isento
de caroços de outras espécies, tolea-ando-se até 6,5% (seis e meio por
cento) de impurezas não eliminadas
durante o beneficiamento 011 até 24%
(vinte e quatro por cento) . de cn.roços feridos. quebredos, ardidos. rancificadoa e atacados por pragas,
Art. 30 Os caroÇos de algodão
em bom estado e que contenham até
.1,2% (do2ie por cento) de, impurezas
ou até 30% (trinta PO-' cento) de
caroços feridos. quebrados, rancificados e. atacados por pragas. serão
classificados sob a denominação de
"Abaixo do Padrão",
Parágrafo umco.
Desde .jue a
quantidade de impurezas oU a rios
demais defeitos exceda OS limites fixados neste artigo, o~ caroços de
algodão serão
classífícados com o
"Refugo".
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DA CLASSIFICAÇÃO

De

LíNTER

31 Para a classificação do
Iínter tícsm estabelecidos, segundo o
numero de cortes, três classes e para
cada uma destas, segundo a qualídade, quatro tipos.
Parágrafo único. Inclui-se na série final dos tipos referidos neste
aLJ:'tigo a Borra de Línter OU "Hull
Art.

Fiber" ,
Art. 32 As classes de Línter cons-

tantes do artigo anterior serão iiferençadas com G>S seguintes denominações:
a) Linter de 1.0 corte
b) Lmier de 2.° corte
c) Linter de 3.° corte
Ar+;. 33 Os tipos de línter estaoelecidos pelo artigo 31 obedecerão à
seguinte ordem de valores:

Ti1JO 1

Tipo 2
Tipo 3

Tipo 4
§ 1. o O Tipo 1 será constituído
de Iínter em perfeito estado, sêco, isto
é, com teor normal de umidade, de
coloração clara e bastente uniforme,
isento de defeitos de dellntamento,
bem como de terra. de areia, de poeira
terrosa .e de C!SCO, tolerando-se raros
fragmentos de cascas, de fôlhas e de
outras matérias estranhas não eliminadas na fase de delintamento .
§ 2. o O Tipo 2 - será constituído
de Unte!' em bom estado sêco, isto
é, com teor normal de umidade, de
coloração menos clara. isento de terra, d' areia,de poeira terrosa e de
cisco, tolerando-se:
a) alguns defeitos de delíntamen-

tu,

pequena qua-ntidade de frag . .
mentes de cascas, Iôlhas' e de outras
matérias estranhas não eliminadas
na fase do deüntamento.
§ 3. o O' Tipo 3 será constituído
de linter em bom estado sêco, isto é,
com teo: normal de umidade, de coIoraçãr, mais escura, isento de terra, de areia e de cisco, tolerando.se
observada a escala de defeitos em
reln,çã o ao tipo anterior:
a)
d-efeitos de dehntament., mais
acentuados;
b) regular quantidade de fragmentos de cascas e de outras matérias
estranhas. não eliminadas na fase de
delíntamento .
§ 4:. o O Tipo 4 será cnnstltuído de
Iínter em bom estado, sêco, 'isto é,
b)

com teor -norma..! de umidade, de COloração mais escura, isento de terra,
de areia e de cisco, tolerando-se em
maior quantidade que a do tipo anterior:
a) defeitos de delíntamento:
o) fragmentos de cascas e de outras
matérias estranhas não eliminadas
na fase de delintamento .
§ 5.0 A Bôrra de Línter ou nuü
Fioer será constituída de pequenos
fragmentos de Iinter extraídos das
cascas do caroço, em mistura com o
pó dêste e o pó resultante da fragmentação de matérias estranhas durante o processo extrativo, em bom
estado, cem t~r normal 'de umidade, de coloração escura acentuada.
Isento de terra. de areia, de cisco e
de outros corpos estranhos.
Art. 34. O Ente, que não se enquadre, pela qualidade, nos tipos
.conetantes do artigo anterior, será
classificado sob a denominação de
"Abaixo do padrão".
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, o línter deverá estar
em boas condições de conservação.
Art. 35. será objeto de desclassificação o línter fermentado, o línter
misturado OU em mistura com elevada quantidade de impurezas, G
línter carímado, o Jínter salvo de
Incêndio. o Hnter de coloração a-vermelhada e aparas de línter de mau
aspecto.
parágrafo único. Serão indicadas,
em cada caso, as causas que determinaram a ds.sclassificação.
DA CLASSIFICAÇÃO DO RESíDUO
DE ALOc.DÃO

Art. 36. O resíduo de algodão será
classificado segundo a sua procedência, com as seguintes denomínações:
a) Resíduo de Beneficiamento;
b) Resíduo
de Delíntamento oa
Piolho de Línter;
c) Resíduo de Fiação;
d) Resíduo de Tecelagem,
Art . 37. O resíduo de beneficiamento será classificado com as seguintes denominações:
PiolhO;
Carimâ;
PÓ de CanaL
§ 1.0 O Piolho ou resíduo de de.';··
caroçamento será constituído de pequenos entrançamentos ou enovela-
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mentes de fibras de algodão de vários
tamanhos, em mistura com certa
quantidade de caroços, de fragmentos
de cascas e de outras substâncias não
eliminadas durante o descarcçaznento,
em bom estado e com teor normal
de umidade.
§ 2.° O Carimã será constituído de
fibras de algodão provenientes do beneficiamento de "cartmã" ou capulhas imaturos e de capulhog atacados de praga, em bom estado e
com o teor normal de umidade.
~ 3.° O Pó de Canal será constituído
de .fíbras e de fragmentos destas em
mistura com Impurezas que se
acumulam no interior da instalação
de beneficiamento, em bom estado e
com teor normal de umidade.
Art. 38, Para a classifícaçãc do
resíduo de delíntament., ou piolho de
Iínter, ficam estabelecidos dois tipos,
com, a seguinte ordem de valores:
Tipo 1;
Tipo 2.
§ 1.0 O Tipo 1 será constituído de
pequenos entrançamentos ou enovelamentos de línter em mistura com
pequena quantidade de fragmentos
de cascas, de fôlhas e de outras matérias estranhas não eliminadas durante o dehntamento, em bom estado
e com teor normal de umidade.
§ 2,0 O Tipo 2 será constituído de
pequenos entrançamentos ou enovelamentos de hnter em custe-a com
elevada quantidade de fragmentos
de cascas, de fôlhas e de outras matérias estranhas não eliminadas durante o delmtamente em bom estado e com teol" normal de umidada
Art. 39. O resíduo de fiação, será
classificado segundo a sua precedência, Com as denomnnações seguintes:

a) Piolho de Abridor;
b) Strips de Cardas;
c) Strips de Pentesuieira ;
d) Massarncas Ou Anéis de Rinks;
e) Estopa de Algodão.

Art. 40. Para a classíficaçâc de'
ficam estabelecidos
dois tipos, com a seguinte ordem de
valores;

Piolho de Abridor

Tipo 1;
Tipo 2.
§ 1.0 O Tipo 1 será constituído
de pequenos entrançamentos ou enovelamentos de fibras, provenientes da
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batedura ou limpeza de algodão na
fase inicial dos trabalhos de fiação,
em mistura Com pequena quantidade
de impurezas não eliminadas durante
a fase referida ou durante o beneficiamento do resíduo em máquinas
apropriadas, em bom estado e com
teor normal de umidade.
§ 2.° O Tipo 2 - será constituído
de pequenos entrançamentos ou enovelamentos de fibras, provenientes da
batedura ou limpeZa do algodão na
fase inicial dos trabalhos de fiação,
em mistura com elevada quantidade
de impurezas não eliminadas durante
a fase referida, em bom estado e com
teor normal de umidade.
Art. 41. Os Strips de Cardas serão
constituídos de pequenos filamentos
ou fibras curtas de algodão, resultantes de operações de cardagem,
com pequena quantidade de impurezas e defeitos de beneficiamento,
em bom estado e com teor normal
de umidade.
Parágrafo único, Para os efeitos
dêste artigo serão admitidas duas
categorias: uma sob a denominação
de Strips de coraae de Cilindro e
outra sob a denominação de Strips
de Comias de Tambor.
Art. 42. Os Stripe de penteadeira

serão constítuídcs de pequenas mantas OU fibras de algodão de aparência flocosa, provenientes de trabalhos executados pela máquina penteadeira, em bom estad-o, e com teor
normal de umidade e isento de impurezas.
Art. 43. AB Massarocas ou Anéis
de Rinlcs serão constituídos de mechas de algodão resultantes de operações mecânicas posteriores à cardagem, às vêzes frouxas ou soltas, às
vêzes sob a forma de filamentos, em
bom estado, com teor normal de umldade e isentas de Impurezas.
A1't. 44. A Estopa de Alçoâõo será
COnstituída de fragmentos de fios,
provenientes da última fase do processo de fiação, em bom estado, com
teor normal de umidade e isento de
impurezas.
Parágrafo único. Para os ercitos
dêste artigo serão admitidas três categorias, assim denominadas: Estopa
Branca, Estopa de COr e Estopa, crua.
Art. 45. Serão também considerados resíduos de fiação e classifícadoa
de acôrdo . cem a sua denominação
usual, cs demais resíduos obtidos no
curso da fiação, tais como: PÓ de Ca-
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nal Bãrrà de Cardas, Strips 'de Cordas Alvejados, Stripe de Penteadeira
Alvejados e Caecaniiicio,

DA CARACTERIZAÇÃO DO LOTE CLASSIFICADO
E DO PRAZ(I DE VALJIDADE DO CERTIFICADO
DE CLASSIFICAÇÃO.

Art. 46. Para a classificação do resíduo de tecelagem ficam estabelecidos dois tipos. com a seguinte ordem
de valores:
.

Art. 49. Para fins de identifica-ção.
os característicos inerentes a cada
rardo produzido, tais como: a marca
registrada, local da usina, número de
ordem, pêso bruto, número de lote
quando houver, e safra, deverão constar não só em cada fardo, como também nos respectivos certificados.
§ 1.0 Além dêsses requisitos mtrumos, deverão constar obrtgatôríamente nos certificados: o nome do
produto, a indicação da _espécie, ou
variedade, o tipo, o comprimento da
fibra, as palavras classificação por
equivalência, as
dencminações de
produtos não diferenciados por tipos
e o pêso líquido.
§ 2.° A índicaçâo da espécie ou vartedade comercial f) somente obrigatória quando se tratar da classmcaçâo de algodão em caroço e de alg-odão em pluma "Mocó" OU "Serídó"
e a inrücaçâo da safra desde que ~e
trate da classificação de algodão em
caroço e de algodão em pluma de
qualquer espécie ou variedade comercial.
Art. 50. Os certificados de classificação, respeitadas as disposições da
art. 36 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 5.739, de 29 de maio
de 1940, serão válidos pelo prazo da
quatro meses para o caroço de algodão, de seis meses para o algodão
em caroço e de doze meses para o algodão em pluma, línter, resíduos e
restos de algodão.
Parágrafo ún'co . O prazo de validade será contado da data da emissão
do certificado.

Tipo 1.
Tipo 2.
§l. o O Tipo 1 será constituído de

pedaços ou retalhos de tecidos resultantes .das opera-ções de tecelagem,
em bom estado, com teor normal de
umidade, isentos de impurezas, devendo a classificação S81' ccmpleta com
a indicação da côr .
~ 2.° O Tipo 2 será constituído
de pedaços ou retalhos de tecidos em
mistura c-om pedaços ou fragmentos
de fios e de outros resíduos provenientes das operações de ífaçâo e tecelagem, com algumas impurezas, po.rém em hem estado e com teor normal de umidade.
Art. 47. Serão também considerados resíduos de tecelagem e classifi
cados de acôrdo com a sua denominação usual, quaisquer outros resíduos
provenientes de operações de tecelagem, entre os quais trapos desfiados.
w

DA CLASSIFICAÇÃO DCS RESTOS DE ALGODÃO

Art. 48. Os restos de algodão se~
rão classificados com as denomina,
ções seguintes:
(O Aparas;
z» Sobras;
c) Varreduras,
§ 1.0 Aparas são partes de amoseras ou amostras inteiras de algodão
em caroço, de algodão em pluma, de
linter e de resíduos, utilizadas na.
classificação.
§ 2.° Sobras são partes ete algodão
6;11 caroço, de algodão em pluma, de
línter e de resíduos, provenientes das
operações de ensacamento e de enfardamento.
§ 3.° VarredUras são restos de algodão em caroço, de algodão em pluma, de Iínter e de resíduos, provementes de limpeza de sacos, de fardos e de armazéns.
§ 4.° Para os efeitos dêste artigo,
as aparas, sobras e varreduras deverão estar em boas condições de conservação eaprese::.1tar um teor d-e
umidade que não exceda os limites
normaía.

DO FORNECII\[ENTO DE CÓPIAS DO PADRÃO
OFICIAL

Art. 51. O fornecimento de cópias
do 'padrão oficial, tendo em vista o
disposto no § 1.0 do art. 12 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de 1940,
será feito mediante tabela de preços
'baixada pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Agrfcultura..
§ 1.0 Os órgãos encarregados da
execução do serviço de classificação
na forma dos arts. 27 e 28 do regulamento aprovado pelo Decreto número
5.739. de 29 de maio de 194.{l, ficam
isentos de pagamento das importâncias a que se refere êste artigo, desde
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que concorram com a matéria prima,
pessoal, embalagem e etiquetas para
a organização da cópia-padrão.
§ 2.° O fornecimento, sem ônus, de
cópias-padrão às repartições federais
estranhas ao Ministério da Agrtcultura, ficará dependendo da autorização do Mínistérío da Agricultura.
DAS FRAUDES E INFRAÇÕES

Art. 52. Todo e qualquer ato que

se caracterize pela falsificação de

certírrcaõos, substituição de partes ou
unidad-es de lotes classificados, alte'ração de cópias do padrão oficial,
mistura dolosa de produtos, alteração
da qualidade de produtos classificados, bem como alteração dos característicos de classificação constantes
da embalagem, será punido:
a) com a apreensão .do certificado e da cópía-padrâc:
b) com a multa de o.r$ 2.000,DO
(doís mil cruzeiros) e o dôbro nas
reincidências.
1.0 As infrações decorrentes de
atos não fraudulentos serão punidas
com ?- multa d'e ors 1.00(),OO (um mil
CrUZeIrQs) e o dôbro nas reincidências.
§ 2.° Conforme o caso serão apüc.adas, na ordem respectiva, as penaIídades de cancelamento do registro
de exportador e suspensão da atividade comercial, de acôrdo com o qU2
estabelece o capítulo XVIII do regulamento baixado pelo Decret.Q número 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 53. Af!.' fraudes e infrações a
que se refere o artigo anterior serão
punidas sem prejuízo da ação criminal a que estiverem sujeitas.
ê

Rural do Ministério da Agricultura,
com a aprovação do Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
Ju'SCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.428 MARÇO DE

DE

26

DE

1958

Retifica o Decreto n.o 41.687, de 24
de junho de 1957, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica excluído da relação
nominal que acompanhou o Decreto
n.? 41.687, de 24 de junho de 1957,
o nome de Pedro de Llma .Delplno,
Feitor, referência 20, da Tabela única
de Extranumerário - Mensalista, do
Ministério da Agricultura, que continua a pertencer à lotação da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, em Belo Horizonte, da Divisão
de Fomento da Produção Vegetal, do
Departamento Nacional da Produção
Vegetal.
Art. 2.° n:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em oontrárlo .
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário taeneahetu.

mSPoSIçÕES GERAIS

Art. 54. A quantidade de amostras
as condições para a sua extração ~
transporte, bem como as condições
para a armazenagem e arrumação de
pr0,5iutos. para. fins de classificação,
ser~o. estab~lecIdas em instruções especiars, baixadas pelo Ministro da
Agricultura.
Art. 55. Fica o Sr. Ministro de F...stado dos Negócios da Agricultura autortzado a estabelecer em portaria a
equivalência entre os tipos de algodao em caroço e os em pluma.
Art. 56. Os casos omissos serão solucionados pelo Serviço de jfconomta

DECRETO N.? 43.429 MARÇO

DE

DE

26

DE

1958

Aprova as novas especificações para.
a classificação e a fiscalização da
exportação do cacau.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, n." I da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no
art. 1.0 e seus parágrafos do Decretolei n. ° 334, de 15 de março de 1938,
decreta:
Art. 1.0 Fica estabelecida a classíJicação comercial do cacau, destinado
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"à exportação, de acõrdo com as especificações abaixo.

Art. 2° O cacau será classificado
em quatro tipos, com as seguintes
denominações:
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

s.

1
2
3
4

ou
ou
ou
Ou

Superior ;
BOm
Regular;
Inferior.

1.0 Tipo 1 ou Superior -

Cacau

bem fermentado, são e limpo, bem
sêco, de aroma natural, sem odores
estranhos (inclusive "ham fat")
contendo, em' u~a amostra de 500'
gramas,

de

450

a

503

amêndoas.

admitindo-se, apenas, os seguintes
defeitos e percentagens pura a safra
de 1958-1959 (1 de maio de 1958 a
30 de abril de 1959): 4% de defeitos

capitais, 37% de defeitos sec-undários,
sendo 32% de violeta, 2% de comuns
e 3% dos demais defeitos e, ainda,
2% de amêndoas quebradas.
§ 2.° Tipo 2 ou Bom (corresponde a "Good fan-") Cacau bem

fermentado, limpo, sêco, de aroma
natural, sem odores estranhos (inclusive "ham fat") , de aspecto inferior
ao do tipo 1, contendo, em uma
amostra de 500 gramas, de 450 a 550
amêndoas, admitindo-se, apenas, os
seguintes defeitos e percentagens' para
a safra de 1958-1959 (1 de maio de
1958 a 30 de abril de 1959): 6% de
defeitos capitais; 50% de defeitos
secundários, senda- 40% de violeta,
4% de comuns, 6% dos demais defeítos e, ainda, 4% de amêndoas quebradas.
§ 3.° Tipo 3 ou Regular _ Cacau
fermentado, são, limpo, de aspecto
inferior ao do tipo 2, contenda em
uma amostra de 500, gramas, de 450
a 600 amêndoas, admitindo-se, apenas, os seguintes defeitos e percentagens para a safra de 1958-1959 (1 de
maio de 1958 a 30 de abril de 1959):
8% de defeitos capitais; 60% de defei~
tos secundários, sendo 45 % de violeta,
8% de comuns, 7% dos demais defeitos e, ainda, 5% de amêndoas quebradas p. 2% de impurezas.
§ 4.° Tipo 4 ou Inferior Cacau
fermentado e sêco, que não alcançar
a classificação de Regular, admitindo-se os seguintes defeitos e percentagens para a safra de 1958-1959 (l
de maio de 1958 a 30 de abril de
1959): 15% de defeitos capitais; 20%
de defeitos secundários, incluídos
nestes 1:)% de comuns _e, ainda, 15%
de amêndoas quebradas e 5% de

impurezas. Não será computado como
defeito o violeta.
§ 5.° O cacau que não alcançar a
classificação do tipo 4 será considerada Refugo.
Art. 3.° Para efeito, destas especificações serã{) considerados impurezas
todos cs detritos e substâncias estranhas M produto; defeito será tudo
quanto contribua para alterar, danificar ou Inutálízar as amêndoas de
cacau.
§ V' SeTáo considerados defeitos
capitais:
a) Avarias - provocadas por várias espécies de môros, formando camadas muito espêssas que revistam.
em grandes áreas a face interna das
lâminas cotdledonártas das amêndoas.
b) Môjo pesado - Devido à presença de uma espécie de "penícíllíum"
nas lâminas cotdledcnárfas da amêndoa, quando a camada de môfo, pouco
espêssa, já tenha recoberto mais de
metade daquela.
c) saõto leve - Tendo a mesma
origem do môfo pesado. é' assim considerado quando o fungo ainda não
tiver alcançado até a metade das Iáminas cotáledonárias.
d) Insetos _ vivos ou mortos Danos produzidos pelo ataque dOG
insetos daninhos às amêndoas.
§2Y serão considerados defeitos
secundários:

Amêndoas ataapenas exteriormente pelo
mõfo, ou apresentando colônias de
fermentos ressequidos.
b) Sujas _ Apresentando corpos
estranhos aderentes ao tecido muctlaginoso sêco.
c) Violeta - 'I'õda. amêndoa que
apresentar internamente a côr eíoIeta, proveniente de frutos colhidos
ainda imaturos ou de frutos colhidos maduros, mas com fermentacàc
incompleta, de sabor adstringente,
geralmente com a película fortemente
aderente aos cotíledôneos e de consistência interna maciça.
d) Chôchas - Sementes abortadas,
que não atingiram pleno desenvolvimento.
e) Comuns Amêndoas não rermontadas, sem aroma, de sabor amargo, cavernosas ou compactas, tendo
internamente côr de ardósia ou cfnzento escuro.
Art. 4.° As amostras para a classificação e para a fiscalízaçãa da exa)

cadas

Branqueadas -

ATOS DO PODER EXECUTIVO
portação serão coleta das do seguinte
modo:
I - As amostras serão extraídas de
10% do total de sacos do lote apreSEntado para exame, em diferentes
posições e altura da pilha, mediante
três sondagens em cada um dos sacos,
podendo os técnicos, quando o julga.
rem necessário, tiras- amoetras de
todos os sacos do lote.
II - As diversas amostras retiradas de um mesmo lote, serão reuni-das e cuidadosamente misturadas, em
local rigorosamente limpo e sêco .
III - Das amostras assim homogeneízadas, serão extraídas 1. 00{) gramas; em seguida serão s-eparadas as
amêndoas das impurezas' a fim de
determinar-se a percentagem destas.
IV --.-: Determinadas as impurezas,
das amêndoas separadas serão colhidas 500 gramas, que constituirão a
amostra a ser examinada e todo o
restante será entregue ao proprietário do lote.
V Uma vez confeccionada a
amostra de 500 gramas, serão contadas as amêndoas contidas na mesma:
destas separam-se 300 e subdividemse em 3 porções. Cortadas as amêndoas das :3 porções no sentido longitudinal, Iar-se-á o cálculo percentual
dos defeitos.
VI _ Quando uma amêndoa apresentar diversos defeitos, será computado apenas o mais importante.
parágrafo único - A determinação
da percentagem dos defeitos será
calculada sôbre o número de amêndoas e a de impurezas sôbre o pêso
da amostra.
Art. 5.° 'I'ermínada a classificação,
será emitido o respectivo certificado
que, juntamente com a amostra, será
válido pelo prazo de 60 dias, contados
a partir da data da classificação.
Art. 6.° Verificando-se na ocasião
do embarque que a classificação, a
embalagem, a marcação dos sacos e
os demais elementos de identificação
do lote correspondem às especificações e satisfazem às exigências estabelecidas em leis, regulamentos e
Instruções, será expedido o certificado de fiscalização da exportação,
de acordo com o disposto no § 3.°
do art , 1.0 do Decreto-lei n.0334, de
15 de março de 1938.

Parágrafo único. A amostra extraída de acôrdo com o art. 3,0, por ocasião da físcansação da exportação,
será válida até O recebimento do
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cacau pelo importador, ficando o exportador obrigado a comunicar ao
Serviço de Economia Rural a data
dêsse recebimento.
Art. 7.° A embalagem será feita em
sacos novos, consistentes, que tenham
uma tara constante e comportem um
peso líquido de 60 quilos, com 2, tolerância admitida pelas praxes COmerciais.
Parágrafo único. Perfódícamente
será revista a tara dos sacos e fixada
por Portaria do Diretor do Serviço de'
Economia Rural.
Art. 8.0 Não será permitido o embarque do cacau:
a) em sacos molhados;
b) em porões de navios que não
sejam bem ventilados;
.
c)
quando o empilhamento dos
sacos fôr feito encostado às paredes
dos porões ou diretamente sôbre o
piso.

Parágrafo único. O Díretcr do Serviço de Economia Rural baixará, em
Portada, instruções para a inspeção
dos porões dos navios.
.
Art. 9.0 As pr-esentes especificações,
estabelecidas para a safra de 1958-59,
serão obrigatoriamente revistas nos
próximos anos, no correr do mês de
março, até o ano de 1961, a fim de
reduzi)." os limites de percentagens de
defeitos.
§ 1.° Para a revisão determinada
neste artigo, o Diretor do Serviço de
Economia Rural convocará as entidades designadas pela Portaria Ministerial n.v 780. de 19 de julho de
1957 e quaisquer outras, julgadas de
interêsse, a seu critério.
§ 2.D As modificações que forem
introduzidas por ocasião da revisão
prevista no parágrafo anterior, serão
aprovadas por Portaria do Ministro
da Agricultura.
Ar\:.. 10. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Serviço de Economia
Rural, com aprovação do Ministro da
Agricultura.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri{J de Janeiro, em 26 de março
de 1958, 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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26

,DE

MARÇO DE 1958

MARÇO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio

pr-mirio de Moraes a pesquZ$ar ar-

gila refratária no município de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n- 1.985, de 29
de janeho de

1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1° Fica autorizado o -cidedâc
brasileiro Antônio Ermírio de 'Moraes

a pesquisar argtla refratária em terrenos de propriedade do Estado de
São Paulo, no lugar denominado Fazen da Santo Angelo, distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cru-

zes, Estado de São Paulo numa área
de cinqüenta e um hectares, oitenta
ares, sessenta e quatro centíares
(51,8064 ha.) delimitada por um quadrilátero que, tem um vértice a mil
cento e setenta e um metros e cinqüenta centímetros (1.171,50 m.) , no
rumo verdadeiro dezessete minutos
sudeste (17' SE) do ounhal sul (8) da
ponte da rodovia Jundiapeba-Oapela
do Ribeirão, sôbre o rio Jundiaí e
os lados, a partir. dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos sessenta e sete
metros e noventa centímetros(867,90 m.), dezoito graus e sete minutos sudeste (lS? 07' SE); quinhentos noventa e nove metros e sessenta
centímetros (599,60 m.), setenta e
sete graus vinte e oito minutos sudoeste (77 0 28' S·W); oitocentos sessenta e seis metros (866 m.}, dezoito
graus quinze minutos noroeste (l8o
15' NW); seiscentos e um metros e
trinta centímetros (601,30 m.j setenta e sete graus e dezessete minutos nordeste (770 17' NE).
Art. 2" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete Decreto. pagará a taxa de quinhen~s e vint~ cruzeiros «ns 520,00)
e .s~r~ transcrito no livro próprio da
DIVIsa0 de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrárto ,

e

Rio de Janeiro, 26 de março de
1958, 1370 da Independência e 700 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO No 43.431 -

DE

26 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Dvídio Guerra a lavrar calcário,
truumesita, aoiomua e associados no
municipio de Ouro Preto, Estado
de Minas Gerais,

, O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.. 985, de
~o de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ovídto Guerra a lavrar
calcário, magneslta, dolormta e associados, e.m terrenos de sua proprtedade nos lugares .denormnados Fôrn-o
ou Cananea, distrito e município de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta e três hectares oiten ta e nove ares e sete centiares (53,8907· ha.), delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a sessenta e cinco metros(65 m.Y, no rumo verdadeiro quarenta e quatro graus quinze minutos noroeste (410 15' NW) da casa de Manuel Ferreira Filho e 'os lados, a partir dêsse vértice, os seguin tes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e oito metros (108 m.Y, oitenta e nove graus quarenta e cinco minutos
noroeste (89'! 45' NW); trezentos e
quinzemetros (315 m.), oitenta e um
graus quinze minutos sudoeste (81?
15' 8W); trezentos e trinta e seis
metros (336 m.Y, trinta e seis graua
quinze minutos noroeste (36 0 15'
NW); duzentos e trinta € oito metros (238 m.Y, cinqüenta e quatro
graus quarenta e cinco minutos noroeste (54 0 45' NW); duzentos e vinte metros (220 m.Y, quarenta e seis
graus quarenta e cinco minutos nordeste (46 0 45' NE); duzentos e dezoito metros (218 m.Y, oitenta e nove
graus quinze minutos sudeste (89 9 15·
S~); cento e trinta metros (130, m.j ,
oitenta e seis graus quinze minutossudeste (86 0 15' SE); duzentos e trmta metros (230 m.), oitenta e oito
graus quarenta e cinco minutos nordeste (88 0 45' NE); trezentos e noventa metros (390 m.), setenta e oito
graus quarenta e cinco minutos sudeste (78 9 45' SE); duzentos e oito
metros (208 m.), oitenta e seis zraus
quarenta e cinco minutos nordeste
(sc? 45' NE); trezentos e sessenta e
oito metros (368 m.}, cInCO graus
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quarenta e cinco minutos sudoeste
(5" 45' SW); cento e dezessete metros (117 m.j , quarenta e dois graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(42? 45' SW); duzentos e dez metros
(210 m.), ,setenta e quatro graus
quinze minutos noroeste (74Q 15' NE);
dc.zentos e cinco metros (205 m , J,
setenta e nove.' graus qutnae minutos
sudoeste (79Q 15' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2? O concessionário da autonaacão fica obrigado a .recolher i103
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3 Q Se () concessionário da auto-ização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do' Código de Mínae,
Art. 4? As propriedades vizinhas
estão sujeitas à.t servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 51' O ccncessionárto da autorízacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6'" A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrita no livro próprio ela Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de mil e oitenta
cruzeiros cc-s 080,00).
Art. 7'" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1958, 137? da Independência e 70? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário ôâeneqhetti,

DECRETO NQ 43.432 MARÇO DE 1958

DE

26 DE

'Autoriza o cidadão "brasileiro Laurindo Luiz Pedrosa a pesquisar calcário conchíjero no município 'de
Araruama, Estado do Río l1e Ja-

neiro,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código deMt~
nas), decreta:
Art. I? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Laurindo LuiZ Pedrosa a
pesquisar calcário conchífero no leito
da Lagoa Pernambuca, no distríto e
municipio de Araruama, Estada do
Rio de Janeiro, numa área de trezentos quarenta e um hectares (341 ha.)
delínütada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos metros (300 m.) no rumo magnético
dezesseis graus e trinta minutos sudeste(l6? 30' SE) do canto sudeste
(SE) do Hotel Veneza e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos ~ rUIT"OS magnéticos: seiscentos setenta e cinco metros (675
rn .... tNS), sessenta e três graus SUdoeste (63? SW); mil oitocentos e cinqüenta metros (1.850 m .j , oitenta e
nove graus e trinta minutos, sudoeste
(89'" 30' SW); mil duzentos e noventa
metros 0.290 m.}, oitenta e seis
graus trinta minutos sudoeste (8fi~
30' SW); quinhentos e setenta e cinco
metros (575 m.Y, sessenta e oito grana
noroeste (68'1 NW); setecentos e qumze metros (715 m.), doze graus cudoeste (12Q SWl; quatrocentos e noventa metros (490 mc ) , oitenta e cinco graus e trinta minutos nordeste
(85'" 30' NE); mil e oitocentos metros
(1.800 mc) . oitenta e quatro graus
sudeste (84'" SE); mil duzentos e clnqüenta metros (1.250 m.o , setenta e
um graus nordeste (71Q NE); oitocentos e cinqüenta metros (850 m.o,
oitenta e sete graus trinta minutos
nordeste (87" 30' NE);' trezentos e
oitenta e cinco metros
(385 m.),
oitenta e nove graus nordeste (89 Q
NE); o décimo primeiro (Llv) e último lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do. décímc (lO?)
lado acima descrito e o vértice de
partida.
Art. 2Q O concessionário se compromete a respeitar, em qualquer
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época, sem direito a indenização, a
determinação de órgãos do Poder PÚblico, em referência à utuieacac de

parte da área atingida na respectiva

autorização, comprovado o maior interêsse público, a critério do Departamento Nacional da Produção Mi-

neral.
Art. 3'> O titulo da autorização de

pesquisa, que será .uma via autentica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$
3.410,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento' da
Produção Mineral do Ministério da

Agricultura.
Art. 4<;> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1958; 137" da Independência e 701'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECR.ETü

N,O 43.433 MARÇO DE 1958

DE

26

DE

Concede à Companhia Imobiliária,
Agrícola e Industrial CIAI S. A.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

o Prcsiden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.» I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de 111nas) , decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia Imobiliária, Agrícola e Industrial OIAI S. A. constituída por a6sembléia arquivada no Registro de
Comércio da Comarca de vassouras,
alterada pela 'assembléia extraordinária de 29 de setembro de 1956, arqutveda SUb n.c 989 naquele mesmo regtstro, cem sede na cidade de Barão
de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, autorização oara funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de J'3,,11oei1'o, 26 de março de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da.
República.
JUSCÉLINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DEORETO N. o 43.434 MARço DE 19"58

DE' 26 Dl:

Autoriza o cuuuuio brasileiro Geraldl>
Alves de Sousa a pesquisar açalmatoli'to no mumicipic de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e n05
têrmos do Decreto-lei n,» 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minac) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Alves de Sousa a
pesquisar agalmatolíto, em terrenos
de sua proprredads no imóvel Fazenda dos Gomes, distrato e município
de Pará de Minas, Estado de Minas
Gerais, numa área de dez hectares
(lO ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e quarenta e cinco metros (145m), no turno
magnético quarenta e dois graus nordeste (420 NE) da confluência do
córrego Grotão no ribeirão Paciência e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400m), sessenta e dois graus
trinta minutos nordeste (62° 30' N"E);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
vinte e sete graus trinta minutos noroeste (270 30' NW).
Art. 2. 0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão d-e Fomento da Produção Mineral do Mímetério de Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se 3.6 disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de ~ março de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK •

Mário Meneqhetti,

DEORETO N.O 43.435
MARÇO DE 1958

DE

26

Dl:

COncede à Consul - Companhia Sul
Americana de Mineração autorização para funcionar como empriisa
de mineração.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 87, n.v I, da Constituição e nos
sêrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Artigo único. E' concedida à Cm1sul - Companhia Sul Americana de
Mineração, constituída por escritura
pública de 8 de janeiro de 1958. 1<.1-nada às fls. 1, do livro de notas número 1.479, do Cartório do 2.° Oficio
desta Capit-al, com sede nesta cidade, autorização para funcionar como
empresa doe mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que V'enham a vigorar sôbre o objeto desta

autorização, ,

. Rio de Janeiro, 26 de março de
1958, 137.° da Independéncia e 70.° da
República,
. JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

DECRETO

õâeneçtietti,

N. Q

43.436

DE

26

DE

MARÇO DE 1958

Renova o Decreto n» 38.216, de 10
de novembro de 1955
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. nos
têrmos da letra b do art. 1.0 do Decreto-lei n.v 9.605. de 19 de agõsto de
1946. a autorização concedida ao cidadão brasileiro Ublrajara Keutenodjían, pelo Decreto número trinta e
oito mil, duzentos e dezesseis (;:"3.216),
de dez (lO) de novembro de mil novecentos e cinqüenta e cinco (955).
para pesquisar, mármore e associados
no Distrito de Varzeão, município de
CêITO A'"ml, Estado do paraná .
Art.
2.° A presente renovação,
çue será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5.000.00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 3.9 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 26' de março de 1958;
137.0 da Independência e ·70.0 da
Repúblíca.
.~!
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

M ária Meneghetti.

DECRB."'TON.9 43.437 MARÇO DE 1958

DE

26

DE

Autoriza a Socieda.i'e de Mineração e
Beneficiamento "iVlanoel Luiz jxcs''
Ltaa .. a lavrar areia qlwrtzos a no
MuniciPio de São Vicente, Estaao
de São Paulo .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Sociedade de Miraaraçáo e Beneficiamento
"Manoel Luiz Dias" Ltda. a lavrar
areia quartzosa no lugar rêenommado
Sítio Piassabucu, Distrito e Município
de i;3ão Vicente, Estado de São Paulo.
numa área de vinte e sete hectares
oitenta e quatro ares e oitenta centdarea
(27.8480 ha) , delimitada por
um polígono irregular que teu um
vértice a seiscentos e noventa metros (6flOro) no rumo verdadeiro vinte e quatro graus cinco minutos noroeste (24 Q 05' NW) do cruzamento
da linha telegráfica do Departamento de Correios e Telégrafos, entre
São Vicente e Itanhaem, com o canal
Tupi e os lados, a partir dêsse vertace, os seguintes oomprtmentoa e rumos verdadeiros: novecentos c cinqüenta metros (950m), setenta e cínco graus vinte e cinco minutos sudoeste (75 Q 25' SW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255m J. quarenta e sete graus vinte e cinco minutos noroeste (47° 25' :N-Vn; duzentos metros (200m), sessenta e cinco
graus cinqüenta e cinco minutos nordeste (659 55' NE); cem metros ....
(IOOm) , vinte e quatro graus, cinco
minutos noroeste (24 Q 05' NW); trezentos metros (300 m) , sessenta e
cinco graus cinqüenta e cinco minutos nordeste (659 55' NE); duzentos
e dois metros (202m), vinte e quatro
graus cinco minutos sudeste (249 05'
SE); quinhentos e quarenta metros
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(540ro) , sessenta e cinco graus cinqüenta e cinco minutos nordeste
(6511 55' NE); duzentos e oitenta e

cinco metros (285m), vinte e quatro
graus cinco minutos sudeste (240 05'
SE). Esta autorízação é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Oódígo
de Minas e dos artigos 32, 33, 34· e

suas alíneas. além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.11 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os

tributos que rôrem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.\1 Se o concessionário da.
autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe. incumbem, a.
autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Códign: de Minas.
Art. 4.9 AB propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo Para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Jl..rt. 5.9 O concessionário da autorlzacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção Mineral do
Mmístérto da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos oruzelros rors 600,00).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de março de 1958.
- 137.° da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N." 43.438 MARÇO DE 1958

DE

26

DE

Concede à Mineração Ananaquara Sociedade A nânima autorização para
funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artl-

go 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei n.v 1.985, cite
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. R' concedida à Mineração Ananaquara S. A., constícuída por instrumento público dê 30 de
dezembro de 195'7, lavrado às fls. 95 do
livro de notas n.c 1.517, do oartôrío do
5.° Ofício desta Capital, com sede na.
cidade de Belém, Estado do pará.
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1958;
137.° da Independência e '7'0.'" da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

JI.1 ário M eneanetu.

DECRETO N.o 43.439 MARÇO DE 1958

DE

2·6

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Felícf.o
Nehmy a pesquisar minérios de ferro, manga.nês e associados no município de Itobirito, EStado de Mi• nas Gerais.

o Presidente da Reoúblíca usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, u.c I, da Constítuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiroF.elício Nehmy a pesquisar
minérios de ferro, manganês e ,lSS0cíadoa, em terrenos de sua proprledade no lugar denominado Retiro Novo.
dístrtto e município de It'ahir-ito, Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e quarenta e oito hectares e setenta e cinco ares 048,75 ha) , delimitada por um polígno irregular que
tem um vértice na confluência dos
córregos Cruz de Carídéía e Bugre e os
lados, a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e vinte e sete metros e cinqüenta centímetros
.
(27,50m), sessenta e três graus
trinta e seis minutos sudoeste (630
3'6' SW); mil duzentos e noventa e
um metros (1. 291m), um grau vinte
e seis minutos sudoeste (10 26' SW);
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The S. Paulo Tramway Light and
Power C<J. no imóvel denominado, Sitio Salllto André, .distrito e munfoípic
de Santana de Parnaíba, Est·ado de
São Paulo, numa área de trinta e trés
hectares (33 ha) , delimitada por um
polígono mtsttlineo que tem um vértice a oitocentos e trinta e cinco metros (335m), no rumo verdadeírb de
sessenta e uove graus nordeste (69°
NE), da' torre metálica número quarenta e cinco (45) da linha de transmissão da The S. paulo Tramway
Light and Power Co. e os lados, a
partir dêsse. vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e dez metros 010m), vinte e deis
graus sudeste (220 SE); trezentos e
quinzevmetaos (315m). dezoito graus
sudoeste (13° SW); trezentos e vinte
me t r o s (32{}); sessenta e cinco
graus sudoeste (65° SW); o quarto
32' SW).
(4.°) lado é constdtuíd-, pela margem
. esquerda de río Tietê, da extremidade
Art. 2,0 O título da autorização de
do terceiro lado descrito até a roe do
pesquisa, que será uma via autênti- .curso d'água denominado Agüinha da
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
Grata; o quiinto (5,°) e último lado é
mil quatrocentos' e noventa cruzeiros
constituído pela margem direita do
«irs 1. 490,00) e será transcrito no referido
curso d'água Agiúnha da
livro próprio da Divisão do Fomento
Grata, da sua foz até o ponto de parda Produção Mineral do Ministério da
tida.
Agricultura.
Art. 2,° O título da
autoríaacâo
Art. 3.° Revogam-se as disposições
de pesquisa, que será uma via autênem contrário.
tica dês te Decreto, pagará a taxa de
trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ , .. ,
Rio de Janeiro, 2S de março de
330,00) e será transcrito no livro pró. 1958, 137.° da Independência e 70.0 da
])1'10 da Divisão de Fomento da proRepública.
dução Mineral do Ministério da AgriJUSCELINO KUBITSCHEK
cultura.
Mário Menegh8tti.
Art. 3,0 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 2'6 de março de
DECRE'TO N.o 43.440
DE 26 DE
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
MÁRÇO DE 19'58
República.

trezentos e vinte e sete metros e sessenta. centímetros (327,-6üm), trinta e
seis graus nordeste (360 NE); mil trezentos e vinte e três metros e oitenta
centimetros O, 323,80m), cinquenta e
seis graus vinte e oíto minutos nordeste (560 28' NE); duzentos e Lrímta e cinco metros e vinte centímetros
(235,20m), trinta graus vinte e seis
minutos nordeste (300 26' NE) ; duzentos e trinta e sete metros (237m), cínquente e oito graus vinte e oito mínutos mordeate (580 28' NE); cento e
sessenta metros e oitenta centímetros
(160,80m), sessenta e sete graus três
minutos nordeste (670 03' NE); oitocentos e quarenta e quatro metros e
vinte centímetros (844,20m), oinquenta e dois graus vinte e oito minutos
noroeste (520 28' N'W); setecentos
metros (7oom), cinquentae sete graus
trinta .e dois minutos sudoeste (570

Autoriza a cidadã brasileira
l-oone
Pupo Felicíssimo a pesquisar Ieuco[ílito, quartzito e associados no 1nUnicípio de Santana de Parnaiõa, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, n.s 1, da Oonstdtuíçâo.e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira tvone PU'PD Felicíssimo a
'Pesquisar leucofllito, quartzito e assodados, em .terrenos de propriedade da

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçtietti.

DECRETO N, o 43.441 MARÇO DE 1958

DE

26

DE

Autoriza a Industrial São Tomé Limitada a pesquisar'
quartzito no
município de Baependi, Estado de
Minas. Gerais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o 3.1'tfgo 87, n." I da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Industrial São Tomé Limitada a pesquisar
quartzito em terrenos de propriedade

de J:Osé Lemos de Oliveira e outros no
imóvel denominado Fazenda dos Correias, distrito de São Tomé das Letras, município de Baependí, Estado
de Minas Gerais. numa área de cento e sessenta e nove hectares e cinquenta e n-ove ares (169,59 haj , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cento e dez metros
(Ljfjm) no rumo magnético de vinte e
dois graus sudoeste (22 0 SW) da confluência do córrego do Paredão e do
rio do peixe e os lados a partir dêsse
vértice, 08 seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e sessenta metros (360m), doze graus trinta minutos noroeste (12° '30' NVI);
três mil quatrocentos e setenta e quatro metros (3.474m), cínquenta e três
graus sudoeste (53° SW); mil cento
trinta e três metros U .133), quarenta
e nove graus e cinco minutos sudeste
(49° 05' SE); mil quinhentos setenta
e cinco metros (1 575m), vinte e três
graus e dezessete minutos nordeste
(23° 17' NE); mil setecentos e vquatorze metros O. 714m), cinquenta e
três graus nordeste (530 NE).
\ Art. 2.0 O título da autorização de
'pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
e setecentos cruzeiros cors 1.700,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de FOmento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d-e Janeiro, 26 de março de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

0

M ária M eneghetti.

DECRETO N." 43.442 MARÇO DE 1958

DE

26

DE

Autoriza Bornhauesen & Cia. Limitata a pesquisar calcário no município
de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina.

.

mos do Decreto-lei n.» 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1. o Fica autorizada Bornhauesen & Oía.. Ltda. a pesquisar calcário,
jazida da classe VI, em terrenos devolutos no lugar denominado Serrtl,
Serra Geral, distritos de Pouso Redondo e Trombudo Central, município ~e
Rio do Sul, Estado de Santa Oatarina, em três (3) áreas com o total de
duzentos e sessenta e quatro hectares
sessenta e três ares e sessenta e sete
centrares (264,6367ha), que assim se
descrevem: a primeira O. a) com setenta e cinco hectares cinqüenta e
um ares e sessenta e cinco centdares
(75.,51?5. ha) , delimitada por U1Il: poligano Irregular que tem um vér-tice no
final da poligonal que partindo da
confluência do ribeirão Serrtl com o
Braco Grande do 'I'rombudo, têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: doís mil d u z e n t.o c e
trinta metros (2. 230m), seis graus
quarenta minutos sudoeste (60 4()'
SW); trezentos metros (300 m) , oitenta e seis graus sudeste (860 SE);
e os lados do polígono, a partir do
vértice considerado. têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
quinhentos e dez metros (510 m) . oitenta e seis graus noroeste (860 NW) ;
duzentos e setenta e cinco metros
(275 m) , quatro graus nordeste
(4° NE); trezentos e sessenta metros
(360 m) , setenta e três graus quarenta e cinco minutos noroeste (730 45'
NW) ; trezentos e setenta metros
(370 m) , vinte e dois graus sudoeste
(220 SW); trezentos e vinte e cinco
metros (325 m) . oitenta e seis graus
noroeste (860 NW); mil duzentos e
cinqüenta e sete metros (1. 257 m) ,
seis graus trinta minutos noroeste
(60 3ü' NW); trezentos e sessenta e
dois metros (362 m) , trinta e sete
eraus trinta minutos sudoeste (37 30'
SW) ; quatrocentos e sessenta e seis
metros (466 m) , setenta e quatro
graus noroeste (740 NW); duzentos e
cinqüenta metros (250 m) , quarenta
e oito graus sudeste (480 SE); quinhentos metros (500 m) . setenta e
quatro graus sudeste (740 SE); novecentos e trinta metros <930 m) , seis
graus trinta mínutos sudeste (60 30'
SE); mil trezentos e quarenta e sete
metros 0.347 m) , oitenta e seis graus
sudeste (860 SE); trezentos e quarenta metros (340 m) , quatro graus nordeste (40 NE); a segunda (2. a ) , com

O Presidente da Repúbltcn usando
da, atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têr-
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cento e dezesseis hectares dezoito ares
e cinqüenta e dois centiraes 015,1852
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a novecentos e setenta e cinco metros
(975 m) , no ritmo verdad-eiro de oitenta e cinco graus noroeste (85° NW)
da confluência do ribeirão do Veado
com o rio das Pombas e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e dois metros
(262 m) , setenta e um graus trinta
minutos noroeste (71° 30' NW); mil
cento e quarenta metros 0.140 In),
dezoito graus trinta minutos sudoeste
08" 30' SW); mil quatrocentos e dez
metros <1,410 m) , cinqüenta e cinco
graus trinta minutos sudeste (55" 30'
SE): mil duzentos e cinqüenta metros
(1,250 m) , trinta e cinco graus trinta
minutos sudeste (350 30' SE); oitocentos e quarenta metros (840 m) ,
oitenta e dois graus trinta minutos
sudeste (82°' 30' SE); mil setecentos
e quarenta metros (1.740 m) , vinte
graus quarenta e cinco minutos noroeste (2Go 45' NW); cento e noventa
e dois metros 092 m) , cinco graus
trinta minutos noroeste (5° 30' NW);
cento e oitenta metros (18Q m) , cincüenta e nove graus sudoeste (590
SW); mil quatrocentos e noventa e
cinco metros (1.495 m) , vinte graus
quarenta e cinco minutos sudeste
(20° 45' SE); seiscentos e oitenta e
cinco metros (685 m) , oitenta e dois
graus trinta minutos noroeste (82° 3D'
l\-ry'ln ;
mil e quinhentos metros
(1.500 m) , trinta e cinco graus trinta
minutos noroeste (35 0 SO' NW); setecentos e vinte e cinco metros (725 m) ,
cinqüenta' e cinco graus trinta minutos
noroeste (55" 30' NW); novecentos e
doze metros (912 m) . dezoito graus
trinta minutos nordeste (180 30' NE);
e a terceira (s.a), com setenta e dois
hectares noventa e três ares e cinqüenta centlares (72,9350 ha) , delímita da por um polígono Irregular, que
tem um vértice a mil novecentos e
dois metros (1. 9()2 m) , no rumo verdadeiro de sessenta e sete graus quarenta minutos sudeste (67 0 4{1' SE), da
confluência do terceiro (3.0 ) Braço do
Riacho Novo com o próprio Riacho
Novo e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
verda-deiros: seiscentos e dez metros
(610 m) , trinta e um graus trinta
minutos sudoeste (310 30' SW); seiscentos e vinte metros (620 m) , sessenta e um graus noroeste (61 0 l\:"'W) ;

cento e oitenta metros 080 m) , quarenta e um graus sudoeste (410 SW) ;
novecentos e quinze metros (915 m) ,
quarenta graus noroeste (40 0 NW);
quinhentos e cinco metros (505 fi),
quarenta e três graus sudoeste (43(>
SW); mil trezentos e setenta e cinco
metros (1,375 m) , sessenta e dois
graus trinta minutos noroeste (62 0 30'
NW); cento e noventa e dois metros
(192 m) , cinco graus trinta minutos
sudeste (5° 30' SE); mil trezentos e
vinte e cinco metros (1. 325 m) , sessenta e dois graus trinta minutos
sudeste (62 0 30 SE); quinhentos e
quarenta metros (540 m) , quarenta e
três graus nordeste (430 NE); novecentos e setenta metros (970 m) , quarenta graus sudeste (400 SE); quinhentos e sessenta e cinco metros
(565 m) , sessenta e um graus sudeste
(610 SE); trezentos e trinta metros
(330 mj , sessenta e oito graus trinta
minutos nordeste (68 0 30' NE); se'scentos e trinta e cinco metros
(635 . m) , trinta e um graus trinta
minutos nordeste (310 3D' NE); e
duz€ntos e cinqüenta metros (25Q mj ,
quarenta e oito graus noroeste
(48' NW).

Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará taxa de deis
mil seiscentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 2,660,()O) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1958,
137. o da Independência e '"10. o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N. ° 43.443
MARÇO DE

DE

26 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Jooíno
de Almeida Neves a pesquisar
quartzo no município de Miranda,
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nQS têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de 29
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de janeiro de 194'0 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jovíno de Almeida Neves a
pesquisar quartzo em terrenos de sua
propriedade: no lugar denominado Fazenda São Pedro do 'I'aquarussu, distrito e município de Miranda, Estado
de Mato Grosso, numa área de duzentos e cinco hectares (205 aso . delimitada por _um polígono irregular, que

tem um vértice a dois mil e quarenta
metros (2.040 m) , no rumo magnético
de vinte e sete graus cinco minutos
sudoeste (27" 05' SW), da confluência
dos córregos Pederneira e QUinta
Feira e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos ~ rumos
magnéticos: mil e oitenta e sete metros (1.087 m) , cinqüenta e quatro
graus treze minutos noroeste (54 0 13'
NW)"; mil quatrocentos é dez metros
n.410 m) , oitenta e dois graus sete
minutos sudoeste (820 ()7' SW); mil
cento e cinqüenta metros (1.150 m) ,
vinte e dois graus oito minutos sudeste (22 0 08' SE); mil trezentos e sessenta e seis metros (1.366 m) , oitenta.
e nove graus vinte minutos sudeste
<,89 0 20' SE); o quinto e último lado
é a margem esquerda do- córrego oumta Feira entre a extremidade do quarto lodo descrito e o; vértice de partida.

Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquisa. que (Será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de dois
mil e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ....
2, (lEO,C!» e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produçân Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de marco de
1(')58, 137. o da Independência e 7Ô. o da.
República.
JUSCEL'INO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.« 43.444 MARÇO DE 195·8

DE

26

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Bernardo Hermamai W olfgang Werner a
pesquisar minério de ferro rw município de Itajaí, Estado de Santa
Catarina.

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

tigo 87. n.c I. da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas). decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Bernardo Hermarm Wolfgang Werner a pesquisar minério de
ferro em terreno de propriedade de
Hengelberto Hess. Ursula Dolores He,'5S,
Daniel Ronchí. Maria Kohns e outros
110
lugar demominado Rio Canoas.
distrito de Luiz Alves, município de
rtajaí Estado de Santa Catarina. numa área de noventa e seis hectares e
quinze ares' (96,15- ha)
delimitada
P01~ um polígono irregular. que tem
um vértice na extremínada nordeste (NE) da ponte da rodovia rtajatJoinvil1e, no trecho compreendido entre Luiz Alves e São João, sôbre o
ribeirão Garuve e os lados a pactír
dêsse vértice. as seguintes oompnmentes e rumos verdadeiros: sessenta e um metros (61m). trlnta e quatro graus nordeste (340 NE); cento
e oítcnta . e sete metros (187m)-,
cinqüenta graus nordeste \500 NE),
sessenta' e oito metros sessenta cen ..
tímetros (68,60m), vinte e sete graue
nordeste (27° NE); cento e vinte
metros quarenta centrmetr.,s
.
(l20.4Cm), vinte e três graus noroeste (230 NW); cinqüenta e oito metros trinta centímetros
(5B.3:Om' ,
trinta graus nordeste (30 NE)' S€Ssenta e quatro metros e 'vinte' centímetros '64.20m), onze graus nordeste (11° NE); cinqüenta e um metros dez centímetros (51,1om), norte (N); cento setenta e um metros
dez centímetros (171.10m). dezessete
graus noroeste (17°NW); cento e
setenta metros (170m). norte (N)'
quatrocentos e vinte e dois metro;
\422m). sessenta e quatro graus
nordeste (64° NE); quatrecentoa e
sessenta metros (460m), sessenta e
dois graus trinta minutos sudoeste
(62° 30· SE); trezentos e trinta metros (330m), vinte e nove graus
dezesseis minutos sudeste (290 16..
SE); oitocentos e setenta e dois metros (872m), quinze graus sudoeste ,150 SW); novecentos e vinte metros (920m), setenta graus noroeste
(70° NW).
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa.
de novecentos e setenta cruzeiros ....
(Cr$ 970,(J.O) e será transcrito no livro próprio da Divísãe de Fomento
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da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-,::reas dispostÇÕ€S em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1956; 137.° da Independência e 70.°
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DEC!RíETO N.o 43.445
DE MARÇO

DE

1958

DE

26

Altera o 'art. 1.0 do Decreto n.o 24.250,
de 23 de dezembro de 1947.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v ,I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei -n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo 'primeiro (1.0)' do Decreto número vinte
e quatro mil duzentos e cinqüenta
(24.250), de vinte e três (23,) de dezembro de mil novecentos e quarenta e sete (1947), que passa a ter'
a seguinte reda-ção:
Fica autorizada Minas do Paraopeba S. A., corno
cessionária dos direitos de lavra concedidos a José Pacífico Homem, a
lavrar minério de ferro, em terrenos
situados na Fazenda Três Irmãos,
distrito de Piedade do Paraopeba,
município de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha.) , delimitada
por um polígno irregular que tem
um vértice a mil quatrocentos e três
metros (1.403 m) , no rumoverdadeiro cinqüenta graus cinqüenta e
um minutos nordeste (500 51' NE)
da confluência dos córregos Laranjeira e Feijão e os lados, a partir
dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezen. tos metros (300 mj , setenta e sete
graus treze minutos nordeste (77° 13'
NE); quinhentos e sete metros e
sessenta centímetros (507,SOm), doze
graus quarenta e sete minutos noroeste (12° 47' NW); novecentos e
onze metros (911m) , cinco graus
vinte e oito minutos nordeste (5° 28'
NE); cento e oitenta metros (180m) ,
treze graus trinta e sete minutos
nordeste (13° 37' NE); trezentos metros (300m), setenta e seís graus
vinte e três minutos noroeste (76° 23'

NW): duzentos metros (2{)Om), treze
graus trinta e sete minutos sudoeste
(13° 37' svn; novecentos e oitenta
metros (98Cm), cinco graus vinte e
oito minutos sudoeste (5° 28' SW);
quinhentos e cinqüenta e seis metros (556m), doze graus quarenta e
sete minutos sudeste (12° 47' SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.° A presente alteração de
decreto não fica. sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo art.. 31, parágrafo único do Oódiog de Minas e
será transcrita no livro próprio na
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 doe março de
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBIT&..C""FfEK.

Mário Meneghetti.
DEORJETO N." 43.446 DF MARÇO

DE

1958

DE

26

Retifica o art. 1.0 do Decreto número
42.457, de 14 de outubro de 1957.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto n. ° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro (1P) do decreto número
quarenta e dois mil quatrocentos e
cinqüenta e sete (42.467), de quatorze (14) de outubro de mil novecentos
cinqüenta e sete (1957),
que passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a ela. de Cimento
Portland Rio Branco a lavrar calcário e associados no lugar denominado
Tacaniça, distrito e municípto de Rio
Branco do Sul, Estado do Paraná,
numa área de cento e sessenta e oito
hectares setenta ares e oitenta e seis
centíares 068,7086ha), delimitada por
um paralelogramo que tem um vértice e seiscentos e oitenta e seis metros e setenta centímetros (636,70m)

e
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no rumo verdadeiro quarenta e seis
graus vinte minutos noroeste (46 0 20'
NW) da. confluência do córrego Agua

Fria no rio Tacaníça e os lados, dívergentes dêsae vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil quatrocentos e noventa e quatro
metros e cinqüenta centímetros
.
(1.494,50), quarenta e um graus
vinte e dois minutos sudoeste (410 22'
SW); mil duzentos e quarenta e
cinco metros e trinta centímetros ...
(l.245,30m), setenta e três graus
trinta e oito .mínutos sudeste (73° 38'
SE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
,parágrafo único do art. 28 do Código

de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo CÓdígo, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.° A presente retificação de
decreto será transcrita .no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, ficando mantidas as demais
disposições do Decreto n.c '42.457, de
14 de outubro de 1957, ora retificado.
Art. 3.° A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo Código de Minas.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Men.eghetti.

DECRETO N.o 43.447 -

DE

MARÇO

DE 1958

DE 26

Retifica o art. 1.0 do Decreto número
39.391, de 3 de setembro de 1956.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do Decreto número
trinta e nove mil oitocentos e noventa e um (39.891), de três (3) de
setembro de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), que passa a
ter a seguinte reda-ção: Fica autorizado o cidadão brasileiro José Leo-

nidas a lavrar scheelita e associados,
em terrenos de Sl1<1. propriedade no
luga-r denominado Barra Verde, distrito e município de Currais Novos.
Estado do Rio Grande do Norte,
numa área de quarenta e dois hectares noventa e sete ares e setenta
e cinco centdares (42,9775 ha), delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a cento e sessenta e dois
metros 062m) no rumo verdadeiro
vinte e sete graus três minutos nordeste (270 03' NE) do centro da ponte
sôbre o riacho Bôca da Laje na estrada Acarí-Ourraís Novos e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil quatrocentos e setenta e quatro
metros (1.474m), onze graus quarenta e dois minutos noroeste (11°
42' NW); mil quatrocentos e quinze
metros (1. 415m), trinta e três graus
vinte minutos sudeste G~'3° 20' SE);
cuatrccentos e vinte e nove metros
(429m), trinta e quatro graus quarenta e oito minutos. sudoeste (34°
48' SW); duzentos e quarenta e' dois
metros (242m), sessenta e sete graus
cinqüenta e nove minutos noroeste
(67° 59' NW). Esta autorização é
outorgada mediante as condíçôes
constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento de taxa e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposíções em contrário.
Rio de Janeiro, ZB de março de
19-58, 137.0 da Independência e 70.q)
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N." .43.448
DE"26
DE MARÇO DE 1958

Trtmstere, sem aumento de âeeieea,
junção (la Tabela Numérica Especial de Extranumerário Menslalista
do Ministério da Agricultura, que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o er-
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tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Maria _ José
Brito dos Santos, utll;a funçaq <.?-8
Encarregado de Material, referência
19, da Tabela Numérica Especial de
Extranumerário Mensalista da Dívígãa de caca e Pesca, do Departamento Nacional da Produção Antmal, para idêntica tabela da Il1Spetorta Regional da Divisão de Defesa Sanitária Aníenal, do mesmo
Departamento, em Niterói, ambas do
Mmistério da Agricultura.
Art. 2.° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCEI.1NO

KUBITSCHEK

DE

26

Transfere, sem cuanenic de despesa,
funções das Tabet.as Numéricas Zspeciais de Extranumerários Mensalistas de repartições do Mintstérie éL'J, Agricultura, na forma Que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuíçãe que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
' i :~ ..
o
Ficam transferidas, com
respectivos o~upantes, as funções
d8_S Tabelas Numéricas Especiais de
Extranumerários Mensalistas, do Ministério da Agricultura, abaixa indicadas:
1)
Uma (1) fU!lção de Motorist('~
referência "18", ocupada por João
Romeo Kunz. da Tabela Numérica
Lspecial de Extranumerário Mensa~
lista do Hôrbn Florestal-de Pelotas.
de Serviço Florestal, para idêntica
tabela da Inspetoria Regioual do
Foment-, Agrícola, em Põrto Alegre,
da Dívlsâ-, do Fomento da Produçào
Vegetal.

Art. 1.

C3

JUSCELlliO

KUBITSCHEK

Mário Menegnetti

DECRETO NI' 43.450

DE

26

DE

MARço DE 1~58

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.449
DE MARÇO DE 1958

2)
Uma (1) função de prepara60r de Sementes. referência "2'2",
ocupada por Rubens Simões Lope-s,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista da Inspetoria Regional do Fomenta Agrfcr-la,
em Põrto Alegre, da Divisão do
FDmento da Produção Vegetal, para
idêntica tabela de Hôrto F1orest<:i.j
de pelotas, do serviço Florestal.
Art. 2. ° Este decreto entrará em
vlgor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 137.° da Independência e
70. 0 da RepÚblicft.

Transfere sem aumento de despesa,
função' de Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
do Ministério da Agricultura, que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da- Constituição, decreta:
AJ:t. 11'''La transferida, com o respectivo ocupante, Anyrema GO.n:- es
dos Santos, uma função de' Auxiliar
de Serviço, referência "20", da Tabe~a
Numérica Especial de gxtranumerárto
Mensalista do Instituto de Fermentação do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional
de Ensino e pesquisas Agronômicas.
para idêntica tabela da Divisão de
Orçamento do Departamento de Ad··
ministração, do Ministério da Agricultura.
Art. 21' mste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958, 1371' da jndependêncía. e 701' da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Menegnetti
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DECRETO NQ 43.451 - DE 26 DE
MARÇ;O DE 1958

DECRETO NO) 43.454 - DE 26 DE
MARço DE 1958

Abre ao Ministério da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de' Cr$
612.000,00, para pagamento de gratificação ao pessoal da Comissão
Técnica de Rádio.

Declara de. utilidade pública a associação civil, "Faculdades Católicas",
com sede no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.247, de 20 de agôsto de 1957 e

tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública,
decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 612.000,00

(seiscentos e doze mil cruzeiros), a

fim de atender ao pagamento da gra-

tificação especial fixada pela Lei
nv 2.677, de 8 de dezembro de 1955,
ao pessoal da Oormssâo Técnica de
Rádio, relativa aos exercícios de 1956
e 1957.
Art. 20) nete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958, 1370) da Independência e 700) da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Inicio Meira
José Maria Alkmim

DECRETO NO) 43.452 _
MARço

DE

26

DE

DE 1958

Declara de utilidade pública o Hospital Espírita de ssoríua. com sede
em Marüia, Estado de São Paulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta- de pagamento.

DECRETO NO) 43.453 MARÇO DE

DE 26 DE

1958

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no Diário
.Oficial por falta de pagamento.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
"Faculdades Católicas", sediada nesta
Capital, a qual satisfaz as exigêncías
do art. P da Lei nv 91, de 28 de
agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o art. 20) dessa
.
lei, decreta:
Artdgc único. É declarada de utilidade pública, nos têrmoa da referida
lei, a associação civil "Faculdades Católicas", com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958, 1370) da Independência e 7QQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles

DECRETO N.? 43.455 MARÇO DE

DE

26 DE

1958

ao Ministério da Fazenda, o crétiiío especial de Cr$ 3.000.QQQ,QC,

Abre,

para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 1.0 da
Lei n.e 3.277, de 7 de outubro do corrente ano. e tendo ouvido o Tribunal
de Contas nos têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.0. E' aberto, ao Ministério da.
Fazenda, o crédito especial de
.
crs 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). como auxilio à Prefeitura.
Municipal de Rio Claro, no Éstado de
São Paulo. pela realização das festas
comemorativas do I Centenário da
elevação de Rio Claro à categoria de
cidade.
Art. 2.0) O auxilio de que trata o
art. 1.0 será autoenàtícamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3.° ltste decreto entrará em VIgor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 7D.o
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.
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DECRETO N.? 43.456 - DE 26
MARÇO ·.DE 1958

DE

Autoriza o Serviço do Pctrvmõnio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado nu Município de Santo Anastácio, Estado de
São Paulo.
'

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°

da República.

JUSCELINo KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti.

o

Presidente da República, USando
da faculdade que lhe confere o art.
8? n.v I, da Constituição, e de acôrao com os artigos ns. 1.165 e 1.180 do
côdig'Ü Civil, decreta:
Art. 1." Fica o Serviço do Patrímônto da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de Santo
Anastácio, no Esta-do de São Paulo,
quer fazer à União Federal, de um
terreno com a área de 1.200 m2 (mil
e duzentos metros quadradosj , situado na Praça Ataliba Leonel, naquela
cidade. tudo de acôrdo com as plantas e demais elementos técnicos CODStentes do pr{lc,€sso protocolado no
Mírüstérlo da Fazenda sob o número
302.337-57.

Art. 2.° Destina-se o terreno à construção de um prédio para a Agência
Postal Te] egráfíca local,
Rio de Janeiro, em 26 de março de
19,58; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Jose Maria Alkmim.

LúCio Meira.

José Maria Alkmim;

DEDRJETO N.O 43.45'8 MARÇO DE 19'58

DE

26

o

Presidente da República, usando
da . atribuição que lhe confere o art.
87, n.s I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica fixado em
;
.
crs 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
cruzeiros> o limite de que trata o
art. 4.0 do Decreto n.e 41.490, de 14
de maio de 1957, para a execução das
atribuições cometidas à Comissão de
Organização da Triticultura Nacional
(COTRIN) pelo referido diploma.
Art. 2.° O present-e decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

DE

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tígo 87, n.c I, da Constítuíção, e ten- .
do em vista o disposto no art. 205
do Decreto-Ieí n.c 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Lourenço Car-

lata, de nacionalidade portuguêsa,
autorizado a adquirir o domínio pleno
do terreno nacional interior, lote sem
número, situado na Rua j(J6 Bambus,
em Santa Cruz, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
176.021, de 1957.
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 13,7° da Independência e 70°
da República.
KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DE

Altera o art. 4.° do Decreto a,c 41.490,
de 14-5-57.

26

Autoriza estrcnçeiro a adquirir o domínio pleno. do terreno que mendona, situado no Distrito Federal.

JUSCELINO

DECRETO N.o 43.457
MARÇO DE 1958

DE

DEORiETO

N.O
MARÇO

43.459 DE 1958

DE

26

DE

Autoriza estrangeira a adquirir, em
traneferéncia de aforamento, fração ideal ao domínio, útil do terreno de marinha e de. acrescido de
marinha que menciona, no Distrito
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art.. 205
do Decreto-lei n.e 9.760, de 5 de satembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Phüíberte Fran-

çoíse

Monneret,

de " nacíonalídad e
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francesa, autorizada a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração Ideal de 0,008-2 (oitenta e dois décimos milécimos) do domínio útil do

terreno de marinha e de acrescido de
marinha, situado TI':;l. Avenida Augusto Severo n.v 92, antigo TI,O 90, e Rua
da Glória

TI.O

3, antiga Rua da Lapa

ns , 101 e 103, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado no Mínístér!o da Fazenda sob o

de 1957.
Rio de Janeiro, 26

TI.O

de

72.897,

adquirir, em transferência de aforamenta, a fração ideal de 66/15.000
(sessenta e seis quinze mil avos), de
domínio útil do terreno de marinha
situado na Avenida Rui Barbosa número 66, no Dístríto Federal, conforme processo protocolado no Minis·téria da Pazenda sob o n,c 253.39'4,
de 1957.
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.

man-co de

JUSCELINO KUBITSCHEK

1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.

José Maria Alkmim

JUSCEIJINo KUBITSCHEK

José Maria Alkmini

DECRETO

N. o

43.460

DECRETO N.o 43.462 - I'lE 26
MARÇO DE 1958
DE

26

DE

MARÇO DE 1958

Revoga o Decreto n.O 1. 211, de 18 de
novembro de 1936.

DE

Autoriza estrangeiros a aâquiríeem, em
reoiçoração de aforamento, a tração
idccLl do domínio útil do terreno de
acrescidos de marinha que menciona, no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aro

tigo 87, TI,o I,

creta:

da constituição, de-

Artigo único. Fica revogado O Decreto n.e 1.211, de 18 de novembro
de 1936, que concedeu a Antônio
Joaquim pereira autorização para.
comprar pedras preciosas.
Rio de .Ianeíro, em 26 de março de
1958; 137.° da Independência e 70....' da.
República.
JUSCEL1NO KUBITSCHEK

José M mia Alkmim

DECRETO N.o 4'3.461
MARÇO DE 195B

DE

26

.DE

Autoriza estrangeira a adquiri?', em
transferência de aforamento, trcçõc
ideal do domínio útil do terreno de
marinha que menciona, no Distrito
Federal.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o art. 87,
n,v I, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 205 do Decretolei n.c 9.760, de 5 de setembro de
1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria prados
Blanco de Gonçalves Faria, de necíonahdade espanhola, autorizada a

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, número I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art.. 205
do Decreto-lei n," 9.7€D, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam AntânioCao
vídal. e Pilomena Rosa Morgade Oao,
ambos de nacionalidade espanhola, eutorlzados a adquirir, em revígoracão
de aforam-ento, a fração i-deal d-e
27/1000 <vinte e sete mil avos) do domínio útil do terreno de acreecídos de
marinha situado nc Rua Santa Luzta,
n. ° 405, no Distrito Federal, conforme
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.s 311.951, de 1957.
Rio do Janeiro, em 26 de março de

1958; 137.° da Independência e 7(),() da

República.
JUSCEL'INO KUBITSCHEK

José Maria Alícmim:

DECRETO N." 43.463 -DE 26
MARço DE 1958

DE

Autoriza. estromçeira a adquirir, em
transferência de aforamento, fração ideal do domínio útil do ter...
-eec de marinha e de acrescido de
marinha, que menciona, no Distri·
to Federal.

O Presidente da República, usand.,
da

atribuiçã-o

q'J.'3

lhe

confere

o
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art..

87, n.« I, da Oonstdtulçãc e tendo em vista o disposto no artigo 205
do Decreto-lei n.s 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo úniC{). Ftea Celestina Armandíne Adam, de nacionalidade
francêsa, autorizada a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração ideal de 0,0015 (quinze décimos
milésimos) do demínio útil do terreno de marinha e acrescido de
martnhe., situado na rua da Glória
TI. O 3, antigo ns. Hl-1 e 103, '2 Avcnída Augusto Severo n.? 90, antigo
92, no Distrito F.edeil:al, conforme
proC€SSo protOColado no Ministério
c.a Fazenda Sob o nv 284,089-57.
Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1958; 137.° da Independência e
'In.!' da República.
JUSCEL'INO KUBITSCHEK

José .Maria Alkmim

DECRETO N. o
DE

43.464 -

MARÇO

DE 26

DE 1958

Autoriza estrangeiro a adquirir; em
transferência de aiorumento, frações ideais do domínio útil do ter.
rena de marinha qUe menciona, no
Distrito Feâeral,

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo
87, n.? I, da COnstituição, e tendo em
vista o disposto no art. 205, do Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de setembro
d..e 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maurício· Krusholz, de nacionalidade boliviana, autorizado a a-dquirir, em transferêneía
de aforamento.. as frações ídeais de
0/013 (treze milésimos). e de 0,0126
(cento e vinte e seis décimos milésimos) do domínio útll do terreno de
marinha, situa.do na Avenida Atlântica n. o 1. 782, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.e 168,414,
de 1957.

Rio doe Janeiro, em 26 de marco de
137.° da Independência e 70. 0
da República.

1958;

JUSCElIINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
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DECRETO N. o 43.465 _
DE MARÇO DE 1958
Cancela o Decreto n.
de janeiro de 1957.

°

DEl

26

40.75&, de 15

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c -1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) e
tendo em vista o que requereu a Mineração Serra Negra Ltda., no processo do Departamento Nacional da
Produção Mineral de n.» 8.151-56, decreta:
Artigo único. Fica cancelada a autorização outorgada à Mineração Serra Negra Ltda. pelo Decreto número 40.758, de 15 de janeiro de 1957,
para funcionar como emprêsa de míneração, em virtude de haver se dissolvido pela escritura pública de 23
de dezembro de 1957, lavrada às fls.
20 do livro de notas n.« 788, do cartório do 4. o Tabelião da Cidade -de
São Paulo.
Rio de Janeiro, 26 de março de
1958; 137.o da Independênci-a. e 70. ~ da
República.
JUSCEL'INo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEC:R.ETO Nv 43.466 -

ne 27 DE

MARÇO DE 1958
Estabelece prazo para a Comissão de
Liquidação das Emprêsas Incorporadas ao patrimônio da U.nião apresentar relatório de seus trabalhos.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar:tígo 87, n.c I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Comissão de que trata o
art. 6.° do Decreto-lei n.e 2.436, de 22
de julho de 1940, alterado pelo de número 7.796, de 30 de julho de 1045,
deverá encerrar, até 31 de dezembro
de 1958, a liquidação das contas. d~s
Emprêsas Incorporadas ao Patrfmôn10 da União, cujas atividades cessaram, incumbindo-lhe apresentar ao
Superlntendents, circunstanciado rolatório de seus trabalhos.
Parágrafo único. A Comissão, per
intermédio do Superíntendente.. poderá
solícítar aos Ministérios a colaboração
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do pessoal de que necessitar para cumprimento de sua tarefa.
Art. 2,° O presente decreto entrará

em' vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de marco de
1958; 137.° da Independência .; 70.0
da República.

Estado de Israel, com sede em Te!
Aviv.
Art. 2." 1tste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Republica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soares

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Saltes,
Antônio Alves Câmara.
Henrique Latt.

José Carlos de Macedo Soares.
José Maria AZkmim.
Lucia Meira.
Mario Meneghetti.
CloVis Salgado.
Parsittü Barroso.
Francisco de Melo.
Maurício de Med"eiros.

DECRETO N.? 43.467 -

DE

27

DE

MARÇO DE 1958

Cria a Legação do Brasil junto à Federação. das Monarquias Arabes.

o Presidente da ctepúbllca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, itens I e VI, da Constituicão, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Legação do
Brasil junto à Federação das Monarquias Arabes.
Art. 2.° àste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1958;
137.'1 da Independência e 70.° da República.

DECRETO N." 43.469 MARÇO DE 195'8

DE

27 »a

Dá nOva redação ao Decreto número 43.317, de 10 de março de 1958,
que torna pública a denúncia, por
parü', do Brasil, do Tratado de
Comércio firmado com o Govêrno
norte-americano, a 2 de fevereiro
de 1935, em Washington.
O Presidente da República torna
público que o Tratado de Comércio
ent;re o Brasil e os nstados Unidos
da América firmado em weshington
a 2 de fevereiro de 193'5 e cuja execução está suspensa em virtude das
notas trocadas em 30 de junho de 1948
entre os GOvernos dos dois países,

deixará formalmente de vigorar, para
o Brasil, a 11 de junho de 1958, visto
haver sido denunciado por nota de 18
de dezembro de 1957 dirigida pero

Govêrno brasileiro ao Govêrno

cos

Eetados Unídos da América, e deví-

demente arquivada no Ministério das
Relações Exteriores.
Rió de Janeiro, 27 de março. de
1958; 131.° da Independência e
República.
JUSCEIJINO

70.~

da

KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Soa-res

JUSCELINO KUBITSCHEK

José Carlos de Macedo Sccres

DECRETO N." 43.168 ~
MARÇO DE 195"'"

DE

27

DE

Eleva tl categoria de Embaixada a Representação
diplomática do Brasil
em TeZ Aviv.

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe:'e o artigo 87, ítenc I e VI da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficá elevada à categoria de
Embaixada a Representação diplomatica do Brasil junto ao Govêrno do
O

DECRETO N.o 43.470 MARÇO DE 1958

DE

28

DE

Declara de utilidade pública- e crzro-.
riza a desapropriação de imóvel. rzecessário ao serviço do Exército N aciOnal.

o ·Presidente da República. tendo
em vista o § 16 do art. 141 da constttuição Federal e usando das atribuições que lhe confere o item I do
art. 87 da mesma võonstdtuíção, de-

creta:
Ar.t. 1.0 f:: d-eclarado de utdlída.de
pública. para fins de desapropriação.
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de acôrdo com o art. 6.°. combinado
com as letras a e b do art. 5.°. tudo
do Decreto-lei n.o 3.365, de 21 de
junho de 1941, o terreno dia propriedade de Arnolpho de Carvalho. com
a área de 4. G50 (quatro mil e cinqüenta) metros quadrados, Do valor
de crs 45.000.0Q (quarenta e cinco
mil cruzeiros), constituído dos lutes
números 17 (dezessete). 18 (dezoito),
19 (dezenove). 20 (vinte) , 21 (vinte
e um), 22 (vinte e dois). 23 (vinte e
três). 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte
e cinco), todos com as dimensões de
15 metros por 30 metros e situados na
Quadra B, da Rua 4, -do lcteamenro
denominado Vila Carvalho, na cidade
de rnamen. Esta.do de Goiás, de acôrdo
oom os elementos constantes do processo protocolado no
Ministério da
Guerra sob o n.c 84-56 - Reservado
-

EME.
Art. 2.0 O Imóvel em aprêço se destina à 4.a. Região Militar..
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra

autorizado a promover a

deaapro-

sos orçamentários

exercício

prínçâc em causa, correndo as respectivas despesas à conta dos recur-

para o

de 1958.
Art. 4.° O presente decreto entrará

em vigor na data de sua puollcação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de marco de
1958; 137.° da Independência
10.°
da República,

e

JUSCELINO

tuado no bairro de Amaralina, subdistrito de Brotas, zona urbana.. na
cidade do Salvador. Capital do Estado da Bahia e limitado ao porte
cem a rua Marques de Monte Santo
num comprimento de 1:50 metros. a
leste com o terreno do Ministério da

e~~lr& ~dc5osseM~~~ oc~;~:en~
de 310 metros, ao sul com o Oceano
Atlântico num comprimento de 300
metros e a oeste com os terrenos de
Adolfo Moreira num comprimento de'
180 metros, com área de 47.956 m2 e
tudo de acôrdo com o processo número 29.888-57 - Gab. M.G.
Art. 2.° O imóvel em aprêço destina-se a ampliação da área do quartel da 114.° G A Cos M. na 6.u Região Militar.
Art. 3.° O Ministério da Guerra devera promover a desapropriação em
causa, com urgência. nostêrmos do
art. 15 do Decreto-lei n.? '3.3'65, de
21 de junho de 1941, corroendo as despesas à conta dos recursos orçamentários para 19'58.
Art. 4.0 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as dtsposíções em _contrárío,
Rio de Janeiro, 28 de IDa.rÇO d'ê
1958; 137.° da Independência e 70.°
da Repúbli-ca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

KUBITSCHEK.

Henrique LoU.

DECRETO N.o 43.472
DECRETO N.o 43.471 MARÇO DE Hl58

DE 28 DE

Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóvel necessário ao serviço do Exército BTIJ;-

euetro,

o

Presidente da República, tendo
em vista o § 1'6 do art. 141 da Constirtuição Federal e usando das atribuiÇÕ'êS que lhe confere o item I do artigo 87 da mesma' Constdtuíçâo, J'8ereta:
Art. 1.0 1!: d-eclarado de utdltdaâe
pública, para fins de desaproprtacão,
de acôrdo com o ar.t , 6.0 • combinada
com 3S letras a e m do art. 5.°, tudo
do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, o terreno pertencente
aos herdeiros de Adolfo Moreira, si-

DE 28 DE

MARÇO DE 1958

Declara: de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóvel
necessário ao serViço do Exército
Brasileiro,

o Presidente' da República, tendo
em vista O § 16 do art. 141 da Constituição Federal € usando das atribuições que lhe confere o item I do
art. 87 da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.° E' declarado de utilidade
pública, para nns xíe desaproprlaçâo,
de acôrdo com o art. 6.°, combinado
com as letras a e m do art. 5.°, tudo
do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, o terreno pertencente
a Antonia PeSSD,a. Garcia e casa pertencente a Antonía Pessoa Garcia, 51-
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tuado no bairro de Amaralína, subdistrito de Brotas, zona urbana, na
cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, e limitando-se ao

norte com a ladeira do sítio Caruano, a: leste com os terrenos de
Antonia Pessoa Garcia, ao sul com
05 terrenos da família Amaral, e ao
oeste com a Rua Marques de Monte
Santo, com 6.160 metros quadrados
de área, e tudo de acôrdo com o pro'cesso n.? 29.886-57·Gab. M. G.
Art . 2,° O imóvel em aprêço destina-se à residência do Subcomandante da 1/4.° G. A. Coso M., e o
restante do terreno à construção da
residência para Oficiais, tudo na 6.a

Região Militar.
Art. 3.0 O Ministério da Guerra
deverá promover a desapropriação em
causa, com urgência, nos têrmos do

art. 15 do Decreto-lei n.? 3.365, de 21

de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários para 1958.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1958; 37.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSOHEK.

bairro de Amara1ina, Subdistríto de
Brotas, zona urbana, na cidade do
Salvador, Capital do Estado da
Bahia, e limitado, ao norte e leste
por terrenos do próprio, ao sul pela
Avenida Amaraltna e a oeste pela
Rua da Lagoa, com área de 228 Ir.-2tros quadrados.
Art. 2.0 O imóvel em aprêço destina-se à residência do COmandante
da 1/4.° G A 006 M, na 6,a Re-g!.ão
Militar.
Art. 3.° O Ministério da Guerra
deverá promover a desapropriação em
causa, com urgência, nos têrmos do
art. 15 do Decreto-lei n.c 3.365. de
21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários para 1958.
Art. 4.° O presente decreto entrará
em vigor- na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1957; 137.° da' Independência e70.tt
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique t.ot:

DElCiRETO

N.O

43.47'4
1$058

DE

28

DE MARÇO DE

Henrique Lott.

DECRETO N,o 43.4'73
MARÇO DE 1958

DE

28

DE

Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóvel
necessário ao serviço do Exército
Brasileiro.

O Presidente da República, tendo
.em vista o § 16 do art , 141 da Constituição Federal e mando das atrtbuiçôes que lhe confere o item I do
art. 87 da mesma Constituição, decreta:
Art , 1.0 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o art. 6,°, combinado
com as letras a e m do art. 5.°, tudo
do Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de
junho de 1941, o terreno pertencente
a Caetano Ricci e a casa pertencente a Caetano Ricci, situado no

Cria a Companhia de Serviço industrial no Arsenal de Guerra de 3ão
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo
'87, inciso I. da Constituição e de
aeôrdn com o art. 19 da Lei TI.O 2.851,
de 25 de .agôstr, de 1956, decreta:
Art. 1.° Fica criada a Companhia
de Serviço Industrial que deverá se
integrar no Arsenal de Guerra de São
paulo.
Art. 2." O presente decrete entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as dísposiçôes em contrário.

Rio de .Ianeiro, 28 de l11!3Jl'çO de
'1958; 137.o dl3,. Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO KUBITf:CHEK.

Henrique Lott,
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DECRETO N.O 43.475
MARço

DE 23 DE

DE 1958

Dá nova redação ao art. 41 e suprime
o art. 42 do Regulamento da Escola de Comando e Estado-Maior
do Exercito, aprovado pelo Decreto
n.o 36.955, de 25 de fevereiro de
1955.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar:'
tígo -87, íncíso I, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 O art. 41 do Regulamento
da nscoie de Comando e EstadoMaior do Exército, aprovado pelo Decreto n,« 36.955, de 25 de fevereiro
de 1955, passa a ter a seguinte redação:
"Art. ~l. O oficial aluno, desligado da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército, somente em casos excepcionais
apreciados
pelo
Ministro da
Guerra, a ela poderá voltar".
(Decreto-lei n.c 4.130, de 26 de
fevereiro de 1942, art. 48).
Art. 2.° Fica suprimido o art. -1:':
do Regulamento acima citado.
Art. 3.0 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
revogando-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1958; 137.0 da Independência. e 70. 0
da República..
JU8CELl.1"'lO KUBITSCHEK

HenriqUe Lott
DECRETO N.? 43.476 MARÇO

DE 23 DE

DE 1958

Regula a substituição temporária dos
membros da Comissão Executiva do
Instituto do Açúcar e do Alcoot:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87, item I, da Ocnstítuição decreta:
Att, 1.0 A Comissão Executiva do
Instituto do Açúcar e do Alco{ll compõe-se de:
1 Delegado do Ministério da Fazenda;
1 Delegado do Mínistério da Agricultura;
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1 Delegado do Minisério do Trabalho, Indústria e Comércio;
1 Delegado do Ministério da Viação
e Obras públicas;
1 Delegado do Banco do Brasil;
4 representantes de usineiros;
3 representantes de fornecedores;
1 representante de banguezeíros.
§ 1. o Os delegados dos Ministérios
serão nomeados pelo Presidente da
República, mediante Indicação dos
respectí vos Ministros.
§ 2." O delegado do Banco do Brasil será nomeado pelo Presidente da
República entre os nomes constantes
de urna lista trfplíce enviada pelo pr-esidente daquele Banco.
§ 3. o Os representantes de usineiros,
fornecedores e banguezeiros serão nomeados pelo Presid-ente da República,
com mandato de três anos, entre os
nomes constantes de listas tríplices
enviadas pelas respectivas associações
de classe, na forma prevista em lei.
§ 4. ° Os representantes dos Ministérios e do Banco do Brasil poderão
ser dispensados, a qualquer tempo. a
critério do Presidente da República.
Art. 2.° Os suplentes dos representantes dos usineiros, fornecedores e
banguezeíroa serão nomeados pelo
Presidente da República, por período
igual ao dos titulares, de preferência
entre os indicados pelas associações
profissionais de Estados que não dísponham de representação efetiva, na
Comissão Exeoutíva .
Parágrafo único. A Comissão -Executdva indicará, Por meio de eleição,
dentre os nomeados pelo Presidente da
República, os suplentes de c-ada repr-esentante dos usineiros e fornecedores.
Art. 3.° O Presidente da República
poderá nomear substitutos para servir
durante as faltas e impedimentos dos
delegados dos Ministérios e do Banco
do Brasil.
Axt. 4 " Os Suplentes e suostttutos
terão direito a perceber a gratífícação
correspondente à sessão a que comparecerem, até o limite máximo de 15
sessões por mês. bem como à parte fixa da remuneração dos membros da
Comissão Executiva, se participarem
de tôdas as sessões realizadas durante o mês, remuneradas ou não.
Art. 5. o Não POd€TOO participar, sienmjtaneaenente, da mesma sessão o
Membro efetivo e o seu suplente OU
substituto .
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Art. 6,° Continuam a vigorar as
da Comissão Executiva. que
não contrariarem o disposto no presente decreto.
Art. 7. o O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
:The.sc~uções

tranumerárfo-mensallsta
tério da Fazenda.
314 -

28

DE

MARÇO DE 1958

Retifica a relação nominal a que se
refere o parágrafo único do artiço 1.0 do Decreto n.o 27.654, de
29 de dezembro de 1949, e dá outras
'Providências.

o' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada, na forma
do anexo, a relação nominal dos
ocupantes da Tabela Única de Ex~
tranumerário-mensalistg do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Decreto n.e 27.654, de 29 de dezembro
de 1949, na parte relativa à série
funcional de Auxiliar de Coletoria.
Parágrafo único. A retificação a
que se refere êate -artdgo vigorará a
partir 'da 'publicação do Decreto número 27,654, de 29 de dezembro de
1949.
Art . 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, em 28 de março de
1958; 137.° da Independência e 70,"
da República.
JUSCEL1NO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
Retificação

Retifica

a

DECRETO N.? 43.478 - DE 28 DE
MARÇO DE 1958
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona. situado no Municí:pio de palmas. Estado eLo t-a:
rana.

JOsé Maria Alkmim.
Lucia Meira.
Mário Meneghetti.
Parsifal Barroso.

DE

Referência 18

287 •.......................•.

288. Adonis Silva,
289 a 314. Vagas.

KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 43.477 -

Minis-

Auxiliar de Coletoria

Rio de Janeiro, 28 de março de
195-8; 137. o da Independência e 7{). o
da República.
JUSCELINO

do

relação nominal que
acompanhou o Decreto n.c 27,654, de
29 de dezembro de 1949, relativa aos
ocupantes da Tabela única de Ex-

O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere o

art. 87, n.c I, da Constttuíção, e de
acôrdo com os arts. 1.16'5 e

1.180 do

Código 'Civil, decreta:

Art. 1.0. Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar
a doação que o MlUlicipio de ~~l
mas, no Estado do Paraná quer fazer à União Federal .de um terreno
situado no loteamento da Praça.
Coronel. Domingos Soares, denominado
leite n.c 10edez) da quadra "A" naquela cidade, com a área de ...., ....
266,8750m2 (duzentos e Sessenta e
seis metros, quadrados e oito mil se-

tecentos e cinqüenta cencímetros quadrados), tudo de acôrdo com a planta e demais elementos técnicos conetantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o número

338.3fiO, de 19>7.
Art. 2,° Destina-se o terreno à
construção de um prédio para o '?ôs10 de Vigi-lância Sanitária Animal,
do Ministério da Agricultura.

Rio de Janeiro, em 28 .de março
1958; 137, o da' Independência e
70. ° da República.

de

JUSGELlliO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.
Mário Meneghetti.

DEOR[ETO

N.

° 43,479

-

DE

28

DE MARÇO DE 1958

Autoriza o Serviço do ,patrimônio da
União a aceitar a doação que faz
o Estado de Santa Catarina, M
reno necessário ao Ministério da
Guerra.

-er-

O Presidente da República, tendo
em vista as atrtbulções qu-e lhe cou-
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fere o Item r, do art. 87 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrímônír, da União autorizado a aceitar
a doação que faz o Estado de Santa
Catarina, ao Ministério da Guerra
pelos Decreto-lei n.« lO, de 23 de abril
de 1847. mo.cUficaJdo 'pela Lei n. o
1.5'50. de 29 de outubro de 1900 de
um terreno com área de dez alqueíres, OU 242.0:(hO m2 (duzentos e quarenta e dois mil metros quadrados).
situado na Fazenda Santa Rosa, BloCo .!l'o 3, do 1.° Distrito de Pôrto
Umao confrontando ao Norte com
herdeiros de João Teixeira Soares: ao
Sul com os mesmos herdeiros a Les-te com o Rio .Pintado e a oeste com
a Estrada da Rodagem e tudo de
acôrdo Com a documentação constante do processo protocolado no Ministério da Guerra Sob o n.c lL8:71~54.
Art. 2.° O imóvel em aprêco 00
destina à 5.a Região MilitaX' e Ministérío õa Guerra.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ri ü de Janeiro, 28 dte março de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.

JUSCELINO, KUBITSCHEK

Henrique Lott
José Maria Allemim

DECRETO, N.o 43.480 - DE 28 DE
MARÇO DE 1958
Cria o Bsunuiarte-Distintíoc para o
.
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Art. 1.0 Fica criado o EstandarteDistintivo para o Batalhão D. Pedro
li. de acnrdo com o modêlo que a êste

acompanha. obedecendo as seguintes
características:
- campo de verde, com duas faixas
de amarelo, uma em cima e outra em
baixo;
brocante, 'o Escudo Imperial nas
suas côres;
- no mesmo alinhamento do Escudo Imperial, à direita, uma coroa
de louros circunscrevendo o dístico
26~O Batalhão de Infantaria 1888, tudo
em ouro. tendo em chefe o distintivo
da Infantaria, em prata; à esquerda,
uma COf{Ja de louros circunscrevendo
o dístico 55.° Batalhão de Caçadores
:1908, tudo de ouro e sôbre êste o distintivo de caçadores, em prata;
- em arco, sôbre o Escudo Impe.,
rial, a palavra Batalhão e embaixo
dêste, a palavra D. Pedro lI, tudo
em vermelho;
- laço militar nas côres nacionais,
com a inscrição em ouro 1.° Batalhão
de Caçadores;
~ franja de OUl'O em tôda a volta;
- dimensões: 0,3G x 1.-10m.
Art. 2.° O presente decreto 'entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 28 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.

Batalhão D. Pedro lI.
O Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o Art.
37, inciso r, da Constituição. decreta:

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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DECRETO N.o 43.481 -

DE

,

1

••.• _,_.-_.-- _ •. ,_ •. -- - - -

31

DE

MARÇO DE 1958

Cria na Superintendência da Moeda.
e do Crédito a Comissão Consultiva
de Política Éancária e dá outras
providência-s .

O Presidente da República, usando
da .atrdbuíção que lhe confere o
art.. 87, inciso I, da Constituição e
com o objetivo de intensificar o regime de consulta e a cooperação entreas autoridades monetárias e os
estabelecimentos bancários decreta:
Art. 1.0 Fica criada na Superíntendência da Moeda e do Crédito a

Comissão Consultiva de política Bancária CC.C.P.B.), com as seguintes
finalidades:
a) opinar nos assuntos bancários
que lhe forem submetidos pelo Diretor Executivo da Superíntendênoia da
Moeda e do Crédito;
b) apresentar à Superintendência.
da Moeda e do Crédito sugestões relativas à política bancária do País.
Art. 2.° A Comissão Consultiva. d~
Política Bancária será constituída por
onze (l1) membros, dentre os quais.
como seu Presidente, o Direotr Exe-

outívo da Superintendência da Moeda.
e do Crédito.
§ 1.0 Os dez membros restantes
serão nomeados pelo Presidente da
República, dentre os Diretores dos
estabelecimentos bancários do País.
§ 2.° O mandato dos membros da
Comissão, que constituirá serviç-o relevante e gratuito, será de três (3)
anos,podendó haver recondução.
Art. 3.° A Comissão Consultiva de
Polítdca Bancária elaborará o respectivo regimento interno, que será submetido à aprovação do Conselho da
Superintendência da Moeda e do
Crédito.
Art. 4.° Os órgãos da Administração Pública prestarão à Comissão
Consultiva de Política Bancária a.
cooperação que lhes fôr solicitada.
Art. 5.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de março de
1958; 137.0 da Independência e 70.~
da Repúblioa.
JUSCELINO KUBl'ISCHEK

JOsé Maria Alkmim

APENSO
N o «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anterio..
res, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder o
volume ...
II - As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres ante.. .

ríores ,

página original em branco
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DECRETO N." 41.111 -

DE 9

DE

MARÇO DE 1957

Aprova otteraçõee introduzidas nos
Estatutos da ItallYrás de seguros Gerais,

companhia

JUSCELINO KUBITSCHEK.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o 'U.'~
tig087, inciso, I, da constituição, e
nos .têrmcs do Decreto-lei n.c 2:063,
de 7 de março de 194:0, decreta:

centos mil cruzeiros) e sua posterior
(oito

milhões de cruzeiros), da Italbrás Oompanhía de geguros Gerais, COm
sede na Capital do Estado de

Pareifat Barroso.

DECRETO N.O 41:942
DE 30 DE
JULHO DE 1957
1

Art. 1.° Ficam aprovadas as alterações Introduzidas nos Estatutos, inclusive a redução do capital social para
Cr$ 2.600.00-0,00 (dois milhões ~ seis-

elevação para Cr$ 8.IJO'O .{)GO,OO

vigorar sôbre o objeto da a-utorização
a que 'alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, em 9 de ma-rco de
1957, 136.0 da Independência e 69.° da
República.

São

paulo, autorizada a funcionar pelo

Decreto n.c 16.363, de 15 de agôsto

de 1944, conforme deliberação das ABsembléías Gerai's Extraordinárias realizadas em 1.0 de outubro e 8 de novembro de 1956, mediante as seguíntes condições:
I -'- A sociedade promoverá a equiparação dos valores nominais de suas
ações, devendo para isso reduzir o número das ações ordinárias a fim de
que fiquem as
mesmas com valor
idêntico ao das ações preferenciais.
TI - A alteração consignada
na
cláusula cprecedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, dentro do praz-o de 60 (sessenta) dias, contados da publicação dêste decreto.
Art. 2.° A sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vígentes,. ou que venham a

Conceâe a Dez Noreke Lujtjartsels7cap
A. S. autorização paTa continuar
a funcionar na República.

o Presidente da República, atendendo 0.'0 que requereu a emprêaa Det
Norske Luftfartselskap A. S. e usando
da atribuição que lhe contere o art. 37,
inciso r, da Oonstdtuíção Federal e,
'nos têrmos do Decreto n.? 35.514, de
13 de maio de 1954, decreta:
Art. 1.0 :É concedida à sociedade
anônima Det Norske Luftfarteelskap
A. S., com sede na cidade de Oslo,
Noruega, funcionando no Brasil em
virtude do estabelecido no Decreto
n.o 22.806, -de 24 de março de 1947,

autorização para continuar a funcionar na República, com as alt-erações
estatutárias que apresentou, consoante
delíberacão de sue Assembléia Geral
realíaada em 7 de julho de 19'50 e
mediante as mesmas cláusulas que
acompanham o citado Decreta número 22.806, de 24 de março de 1947,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos 'em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização. A êste decreto acompanha a
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tradução oficial do extrato da ata da
Assembléia Geral realizada em 7 de
julho de 1950, que contém as alte-

rações estatutártas apres-entadas.
Rio de Janeiro, em 30 de julho de
1957; 136.0 da Independência e 69,Q da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

FIenrique Fleiuss.

DECRETO N.o 41.943

DE

30

DE JULHO DE 1957

conceae à net Danske LuftjartselsklJ,b
A. S. muoríeaçéo para cctuisuuir a
funcionar na República.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a emprêsa
Det Danske Luftfartselskab A. S. e,
usando da aõrlbuiçâo que lhe confere

o- art. 87, inciso I, da

COns.U~1.:ÜçâO

têrmos do Decreto
n. o 35.5<14, de 18 de maio de 1954,
decreta:
Federal e, nos

Art. 1. o E' concedida à socíedade
anônima Det Danske Luftfartselskab
A. S., com sede na cidade de Oopenhague, Dinamarca, runcionenn., no
Brasil em víreude do estabelecido no
Decreto n.v 22.741, de io ~e março
de 1lJ47, autorização para continuar a
funcionar na República, com as al~
terações estatutárias 'que apresentou
consoante delíberaçâo de SUa Assembléia Geral realizada em 2'5 de janeiro de 1951 e mediante as mesmas
cláusulas que ncompanham o crtado
Decreto n. o 22.741, de 10 de marco
de 1947, obrigando-se a mesma só6f.edade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a VIgorar, sôbre o objeto da
autorização ~ A êate Decreto acompanha a tradução oficial do extrato da
ata da Assembléia Geral realizada em
25 de laneiro de 1951, que contéen as
alterações estatutárias apresentadas.
Rio de Janeiro, em 3(1 de julho de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Pteiuse

DECRETO N.o 41.944 DE JULHO DE 1957

DE

30

conceae a "Svensk Interlcontinental
Lujttrajik Aktiebolag (SILA) , autorização para continuar c :funcionar na República.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a emprêsa
Svensk Interkontinental Lurttrernc
Aktíebolag (Sila) e usando da' atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição Federal e,
de outubro a 3() de setembro. O banas têrmos do Decreto n. ° 35-.514, de
18 de maio de 1954, decreta:
Art. 1.0 É concedida à sociedade
anônima
Svensk
Interkontdnental
Lufttrafik Aktiebo1ag (SUa), com
sede na cidade de Estocolmo, Suécia,
funcionando no Brasil em virtude do
estabelecido no Decreto n.« 21.872,
de 22 de setembro de 1946, autorização para continuar a funcionar na
República com as alterações estatutárias que apresentou, consoante deliberação de sua Assembléia Geral
realizada em 22 de fevereiro de 1952,
e mediante as mesmas cláusulas que
acompanham o citado Decreto número 21.872, de 22 de setembro de
1945, obrigando-se a mesma Sociedade a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor, ou auevenham a vigorar, sôbre o objeto da
autorização. A êste decreto acompenha a tradução oficial do extrato
da ata da Assembléia Geral realizada em 22 de fevereiro de 1952, que
contém as alterações estatutárias
apresentadas ,
Rio ele Janeiro, em 30 de julho
de 1957; 136.° da Independência e
69 . ° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Henrique Fleíuss

DECRETO

N." 41.952 _
AGÔSTO DE 1957

DE

2

DE

Outorga concessão
à
Organização
Rq,àio Copacabana Limitada ·para
instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Organização Rád'o Copacabana Limitada. e

ATOS DO PODER

tendo em vista o disposto no art. 5.°,
TI.O XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada concessão
à Organização Rádio Copacabana Limítada, nos têrmos do art. 11 do Decreto TI.O 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, nesta Capital,
sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a
executar serviço de radiodifusão.
parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam.
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚblicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da, publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ser considerada nula a concessão.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1957;
136.° da Independência e 69.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N. o 41.987
AGÔSTO DE 1957

DE

5

DE

Owtorga concessão à Ràdio Princesa
do J acuy Limitada para instalar
uma estação rtutíoâitusora.

o Presidente da Repúbnea, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.> I, da Oonstítuiçâo, aten-

dendo ao que requereu a Rádio Prm(lesa do Jacuy Limitada e tendo em
vista o disposto no artigo 5.°, TI.o XII,
da mesma Constttuiçâo, decreta:
Art. 1. o FIca. outorgada concessão à
Rádio Princesa do Jacuy Limitada,
nos têrmos do artigo 11 do Decreto
n.v 24.655, de 11 de julho de 1934,
para estabelecer, na cidade de Candelárta, Estado do Rio Grande do SUl.
sem direito de exclusividade, uma
estação de ondas médias, destinada a,
executar o serviço de radiodirusão.
parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláueulag que com este barxam, rubrí,
eadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
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e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no DiáriO
Oficial, sob pena de frear sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art.

z,v

Revogam-sé as

rnspost-

ções em contràrro.

Rio de .Ianeíro, 5 de agosto de 19;>7;
1360 da Independência e 69-0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia

ueu«

DECRiETO N. o 412. 1'59
27 DE :\GÔSTO DE 19'57

DE

Outorga concessão ao Govêmo do

Estado do Rio Grtmâe do Sul para
executar serviço radiotelefônico )úblico interior.

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 8'7. .11. o l. da Constituição, aten-dendo ao quo lhe solicitou o Govêrno
do Estado do Rio Grande do sul, e
em vista do disposto. no artigo 5. o,
u.c ,:x::rr. da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1. 0 Fica outorgada concessão
ao Govêrno do Estad(' do Rio Grande do Sul para estabelecer, de acôrdo com o Decreto-lei n. o 1. 291, de 25
de maio de 19'39, sem monopólio de
espécie alguma, servlç-, radioteleíôníCo púolíco interior. por mp.ia de "linhas· rádio" dirigidas (cabos hertzianos). que operarã-ü em freqüêr.cias de
VHiF ou UHF, entre quaisquer pontos da área territorial do' Estado.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que cem êste baixam, rillbl'icedas pelo Ministro de E.sta,do dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser essínad-, dentro de 80
(sessenta) dias. a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
O tícuü sob pena de ser considerada
nule a concessão.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 27 de agôst o de
1957; 136.0 da Indeper.dêncía e 69.0
da República.
.rusoarnro KUBITSCHEK.
Lúcio M eira.
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oLAUSULAS A QUE SE REF\ElRiE O
DEleRiETO N.' 4U59, IJ®SII'A DATA

.r
Fica outor-gada ao Govêrno do Es-

do Rio Grande do Sul, que indicará o departamento da admínís-

tado

tração estadual responsável pela exe.,
cução do respectivo serviço, concessão
para estabelecer, de acôrdo com o
Decreto-lei número 1. 2-9'1 de 2'5 de
maio de 1939, sem monopôldo OU privilégio de espécie alguma, serviço radiotelefônico ::;.._blico in t e r io r por
meio de linhas de rádio dirigidas
(cabos hertzianos) que operarão em
freqüência de VHF OU UHF. conforme
a necessidade. entre quaisquer Pontos
da área territorial do Estado.
lJI
A presente concessão vigorará ty210
prazo de dez (10) anos renovável.
a juIzo do ':":~ovêrno Federc1, contado
da

data do

registro

do

respec "i:vQ

contrato pelo Tribunal de Contas,

rrr
Dentro do prazo de três (3) meses,
contado da duta do regis'co ~o contrato p-elú Tribunal de Contas. o concessionário deverá submeter ao exame e aprovação
Govêrno as plantas dos locais destinados à montagem
dos estações, e, dentro do pl'azü de
seis (o) meses, a contar da data em
que forem aprovados êsses locais,
igualmente submeter ao exame e
aprovação do GoVêI110 Federal as
plantas esquemáticas especificações
técnicas e.,· rçamentr, das instalações.

do'

rv
A abertura .sas estações ao serviço
público deverá ser feita no prazo de
dois (2) anos, cont9..ctos da deta da
aprovaçâ-, das plantao, especificações
técnicas e orçamento de que trata a
cláusula r)nt'Ürior salvo motivo de íôrÇi1 maíor. devidamente comprovado e
reconhecido pelo Govêmo Federal.

vr
o concessionário poderá executar. o
serviço:
a) diretamente de uma a outra estação;
b) indiretamente, por meio de uma
ou mais üe uma estação, -íe acôrdo
com asnec€ssidades .técníeas e do
tráfego;
c) indiretamente, em tráfego mútuo com outras rêdes telefôntces e
radí.itelefônicas sejam do Govêrnr, OU
doe outras concessionárias.
VII

Os telefonemas do Govêrno Federal
terão prioridade sôbre '1l.r.,Asquer outros e gozarão do abatimento de ctnqüenta por cent-, ~50%) sôbre : as
taxas próprias do concessionário.

vrrr
O concessionário obriga-se a trans-

mitir, gratuitamente os boletins do
serviço meteorológico e de saúde pública até quinze (1'5) minutos diários,
em cada. circuito no caso de interrupção das vias oficiais 108 telecomunicação,

rx
concessionário não poderá estabelecer convênio de tráfego-mútuo,
nem fazer fusão, ajustes ou acordos
com companhias ou empresas de comunicações, sem prévia aprovação do
Govêrno Federal.
O

x
o

concessionário obriga-se a manter
suas instalações em perfeito funcionamento, devendo comunicar ao 00vêrno Federal, dentro. de quarenta e

oito (48) horas,. qualquer ocorrência
que cause ínterrupçâo do serviço.

XI
concesslonérlo fica obrigado a
cumprir os preceitos estabelecidos nas
convenções internacionais e regulav
mentos anexos, bem como a tôdas
as disposições contidas em leis, deO ,concessionárIo fica obrigado a
cretos, regulamentos ou instruções
submeter à aprovação do GUVêl110 Federal quaisquer taxa: que pretendo. . que existam ou venham a existir, referentes ou aplicáveis aos serviços da
cobrar do público, as quais não uoderão S8r modíffr r.das sem autori~aç,~o concessão, sendo-lhe, também, assegurados OS seus benefícios,
do mesmo Govêrno.

o
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XII
O concessionário obriga-se a prestar ao Departamento dos Correios
e Telégrafos todos 08 elementos que
êste venha a exigir,. para os efeitos
de fiscalização, submetendo-se ao regime estabelecido ou que vier a ser
estabelecido para a mesma.

XIII

o concessionário obriga-se a prestar ao Govêmo Federal, em qualquer
tempo, informações que permitam
ajuizar do modo como está sendo explorada a concessão e a manter
sempre em ordem e em dia o registro
das comunicações efetuadas.
XIV
A tarifa a cobrar no serviço radiotelefônico público interior executado
nela concessionário será a que fôr
aprovada pelo Ministro da Viação e
Obras públicas, não podendo ser estabelecidas taxas inferiores às que
vigorarem no serviço executado pela
União.

xv
O ajuste de contas com o Departamento dos Correios e Telégrafos será

feito trimestralmente, sendo o débito
resultante liquidado no trimestre seguinte ao da apresentação da respectiva conta.

XVI
concesstonárfo fica obrigado ao
pagamento das seguintes contribuições à U11i0.o, além de outras que
vierem a ser criadas em lei com caráter geral.
I - cinco por cento (SS:,) sobre :l
tarifa aprovada pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas;

o

II - vinte e Quatro mil cruzeiros
(Cr$ 24 _000.'1)0) anuais, p a g o s no
primeiro trimestre, para as despesas
de fiscalização da concessão;
IH _ seis mil cruzeiros ., .....
(Cr$ 6.000,00) anuais, pagos no prrmeiro semestre, e por estação instalada no Estado, para as despesas de
fiscalização do serviço; e
IV _' taxa de licença para o funcionamento da estação.
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XVII
concessionário obriga-se a suspender em qualquer tempo e por
prazo indeterminado, no todo ou em
parte, sem direito a qualquer indenização, mediante requisição do Govêrno Federal, a execução do serviço
desta concessão, quando o exigir motivo de ordem, desegura,nça ou calamidade pública, sem mreíto a qualquer indenização.
O

XVIII
M
estações necessárias aos serviços da concessão não poderão funcionar sem prévia licença expedida
pelo Departamento dos Canelas e
Telégrafos, a requerimento do concessionário, que fica obrigada a admitir como operadores somente brasileiros natos ..

XIX
Dentro do prazo de trinta (30)
dias, a contar da publicação do decreto de concessão no Diário Oficial,
eob pena de caducidade da mesma,
deverá ser assinado o respectivo ccntrato,

xx
A concessão incorrerá em

caduci-

dade, pleno jure, declarada por deereto do Gcvêrno Federal. índepen-

dentemente de interpelação ou açào
judicial, sem Que o concessdcnárto
tenha direito a indenização alguma:
a)
se as estações não estiverem
funcionando dentro do prazo estabelecido na cláusula IV;
b) se, depois de iniciadas, as comurúcaçêcs ficarem, no todo ou em
parte, mterrcmpídag por mais de
trinta (30) dias consecutivos, salvo
motivo de força maior, devidamente
comprovado e reconhecido pelo G-o~
vêrno Federal;
c) se o concessionário realizar serviÇOS de caráter telegráfico, ou utilizar a concessão para fins diversos
do estipulado neste contrato;
ti) se, sem prévia autorização do
Govêrn., Federal. celebrar convênio
ou ajustes cem qualquer outra emprêsa particular de serviço telefônico
ou radiotelefônico que funcione ou
venha a funcionar no País;
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e) se, sem previa autorização do
Govêrno Federal, transferir direta ou
indiretamente o objeto desta concessão, considerando-se transferência
indireta da concessão qualquer fusão
ou ligação financeira, no País ou no
estrangeiro, que acarrete' sua subordinação ou predominância;
j) se não forem pagas, nas épocas
marcadas, as contribuições para as
despesas de fiscalização ou, dentro

me processo Pl"ot)c()!ado no Mínísté11.0 da Fazenda sob o número 298.770,
de 1956.
Rio de Janeiro, em 17 de setembro
de 1957; 136.0 da Independência e 69."
da República.
·JVS8ELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmíni

do prazo fixado na cláusula XVI. os

saldos devedores das contas sôbre as
quais não tenha havido reclamação;
g) se o concessionário incidir reiteradamente em infração dêste contrato passível de multa.
XXI
O

presente contrato só entrará em

vigor depois de registrado pelo Tri-

bunal de Contas, não se responsabiIízand., o Govêrno Federal por índemzaçao alguma, se aquêle Tribunal
denegar registro.
XXII

Ao Departamento dos Correios e
Telégrafos compete fiscalizar o serviço e a exploração da concessão.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de
1957,

.~

DECRETO N.o 42.280 -

DE 17

DE SETEMBRO DE 1957

Abre, ao Poder Judiciário ~ Justiça
do Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho da 2.a Região - o crédito especial de o-s 1.029.910,00,
para o fim que especifica.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - de 19 de setembro de 1957)
Retificação

No preâmbulo, onde se lê: O Pre~
si dente da República, usando da autorização contida na Lei 2.131, de 8
de maio de 1957,...
Leia-se: O
Presidente da República, usando da
autorízação contida na Lei 3.131, de
8 de maio de 1957, .. ,

Lucia Meira,

DECRETO N.? 42.276

~ DE

17

DEORETO
DE

SETEMBRO DE 19'57

Autoriza estrangeiros a adquirirem,
em transferência de aforamento.
fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, situado no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constítuição, e tendo em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei ri." 9.760. de 5 de setembro de 1946, decreta:
Altigo único. Ficam Monique Ma_
rie 'I'herese Ooutteníer e Albert. Doutteníer ambos da nacionalidade rrancesa, autorizados a adquirir em transferência de aforamento,' a fração
ideal de 0,024 (vinte e quatro milésimos) do domínio útil do terreno de
marinha situado na Avenida Atlântica n.v 2.112 esquina da RUa Paula
Freitas, no Distrito F~de~'ai, confor_'

DE

N.O

42.285 -

SETEMBRO

DE

DE

19

1957

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos àa Guardian Assurance
Compxny Limiteâ.

O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o :11'tígo 87, inciso I. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1°. Ficam aprovadas .as alterações introduzidas nos Estatutos
da Guardían Assurance Company
Límited', com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no
País pelo Decreto n.v . 6.448, de 30
de dezembro de 1876, conforme deLiberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada 001 31 de outubro de 1956.
Art. 2°. A Sociedade continuará.
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a.
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vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
1957; 136.° da Independência e 69. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Parsijal Barroso,

DECRETO N.<J 42.375 -

DE 28" DE

SETEMBRO DE 1957

Concede à societuuie amonima Navicarga S .A. - Navegação e Comércio autorização para funcionar ('omo
eniprésa de navegação de caõotugemo

o Presidente da Repú'shca, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, inciso I, da Oonstdtuição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. li: concedida à sociedade anônima Na vicarga S A. - Navegação e Comércio. ooen sede na
cidade do Rio de Janeiro autonzaçâo
para Iuncícnar como cmprêsa d'l:' navegação de cabotagem com o capital
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
oruzeíros j , .divídído em' ') ~oo (cinco
mil) ações ordinárias, nomínatívas do
valor unitário de .Ors 1 000,0r) (hum
mil cruzeiros), pertencentes a 7 csete)
acionistas, cidadães brasileiros natos,
consoante atos conetdtutivos constantes da escritura pública lutada de 7
de maio de 1957, alterados pela as~
sembléia geral extraordinária realizada em 12 de agôsto de '1957. obrigando-se a mesma socíedade . a cumprir integralmente as leis, e regula..
mentes em vigor, ou cp...e venham a
Vigorar sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 28 de eetemb-o de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK

Poreittü Barroso.

DECRETO N," 42.388 -

DE 1

DE OUTUBRO DE 1957

Autoriza eetramçeia a a adquirir) em
confirmação de aforamento, a tração ideal do domínio útil da. terreno
de marinha que menciona, no Distrito Federal.

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

347

87, número I, da Constituição, e tendo
em vista
disposto no artigo 205 do
Decreto-lei n.s 9.760. de -5 de setemoro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Alice Martha
Richter, de nacíonaltd ide alemã, autorizada a adquirir, em confirmação de
aforamento, a fração ideal de 3/1S0
(três cento e oitenta avos) do domínio
útil do terreno de marinha situado na
Avenida Atlântica, n. o 3.744, antigo
960, esquina da Rua Souza Lima, numero 1-6, no Distrito Federal, conrorme
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 156.614-1957.
Rio de Janeiro, em 1 de outubro de
1957; 136." da Independência e 69.0
da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK

João de Oliueira Castro
Viana Junior

DECRETO

N.O 42.398
DE 3 DE
OUTUBRo DE 1957

Concede à Emprêsa Paulista de Navegação, Indústria e Comércio Limiuuui cuscrizaçao para contmuar
a funcionar como emorésa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8"7, inciso I. da constinncao. e
ncs têrmos do Decreto-lei TI.O 2.784,
de 2'3 de novembro de 1fM'Ü, decreta:
Artigo único, E' concedida 2. sociedade Emprêsa Paulista de Navegação. Indústria e Comércio Limitada, cem sede em santos, Estado de
São
Paulo, autorízada a funcionar
pelos Decretos ns. 29.143 de 16 de
janeiro de 1951; 30.982. de 13 de junho de 1952; 31.579, de 30 de outubro de 1952, (3 37.615, de 9 de julho
de 1855. autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem. com' a alteração
contratual que apresentou consoante
instrumento particular firmado a 22
de agôstc de 1955. e com o capital de
Cr$ 1. 300.000.00 (um milhão e trezentos mil cJ'uzeiros). dividido em 260
(duzentas e sessenta) cotas do valor
unitário de Cr$ 5.000.00 (cinco mil
cruzeiros)
pertencentes a 4 (qua-,
tro) sócios cídadâos brasíleíros natos.
obrigando-se a mesma socíedade
á
cumprtr integralmente as leis e regulamentas em vigor, ou que venham a
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vigorar, aôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de .Ianeíro, 3 de outubro de
1957; 13.6.° da Independência, e 69.0

transcrito no livro próprio da Divisãode Fomento da Produção Mineral do,
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

da República.

em contrário.

JUSCELINO

KUBITSCHElt

Parsifal Barroso

Rio de J aneiro, 14 de outubro de
1957; 136.° da Independência e 6.9.c.
da República.
JUSCELINO

DECRETO

N.O 42.439 DE
OUTUBRO DE 1957

14

o cidadão brosiíeiro João
1Warquetto a pesquisar caulim e associados no município de Curitiba,'
Estado do Paraná.

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DE

Autoriza

DECRETO N.o 42.467 - DE 14
OUTUBRO DE 1957

DE

a

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:

Concede
sociedade "CIN AL" Co_o
mércío, Indústria e Navegação Amapá Limitada autorização para COntinuar a funcionar como emprêsa.
de navegação de cabotagem.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Marquetto a pesquisar

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo

03.ulím e associados, em terrenos de

propriedade de Leonardo Markowcz
no lugar denominado Colônia éugusta, distrito de Oampo Comprido, município de Curitiba, Estado do Paraná, numa área de dois hectares e
vinte ares (2,2'Ü ha) , delimitada por
um - polígono irregular que tem um
vértice a cento e sessenta € três metros r163m) , no rumo magnético de'
sessenta e seis graus sudeste 156° SE).
d-e confluência do ribeirão da Calúnia Augusta e o arroio da Pedreira
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnétic-os: cinqüenta e sete metros
(57m) , setenta e oito graus nordeste
(78° NE); setenta metr-os (70m) , seR
tenta e seis graus quarenta e quatro
minutos sudeste (76° 44' SE); cinqüenta e oito metros (58m), cinqüenta e três graus quarenta e quatro minutos sudeste (53" 44' SE);
cento e quarenta e seis metros (l46m),
dezessete graus vinte minutos sudoeste <17° 2{)' SW); oitenta e seis metros (36m), oitenta e dois graus trinta minutos noroeste (82° 30' NW),
cento e setenta e cinco metros (175m) ,
quatorze graus noroeste (l4~ NW) .

8'1, inciso I, da Oonstitutção, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2.784, de 20
de novembro de :940, decreta:

Artigo únic-o. E' c-oncedida à sociedade "CINAL" Comércio, Indústria eNavegação Amapá Limitada, com sede
nesta capital autorizada a funcionar
pel-o DeC1"3t0 n.c 40.423, de 26 de .:10vembro de 1956, autortzaçâo para ccntínuar a funcionar como emprêsa dena vegaçâo de cabotagem, com as alteracôes contratuais firmadas a 25 e 28
de' janeiro de 1957; e 20 de agosto de
195'1, e com o capital inalterado de
Org 2.000.000,00 (dois mühóes d.e cruzeíros) , dividido em 2:000 cotas do
valor unitário de Crg 1.000,00 (hum
mil cruzeu-os) , dístríbutdas entre 2
(dois) únicos sócios cidadãos brasi-

leiros natos, obrrgando-s., a

Rio de Janeiro, 14 de outubro ,de
195-7; 136.0 da Independência e 69.0'
da República.

Art. 2.0 O título da autorização de

p-esquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30G,OO) e será

mesma

sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.

JUSCELINO KUBITSCHEI<.

Parsijal Barroso.
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DECRETO N.? 42.566 NOVEMBRO DE

DECRETO N," 42.666 -

DE 19
DE NOVEMBRO DE 1957

DE 7 DE

1957

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada à passagem
da linha de transmissão que se e~
tenderá desde a uszna de a-proiettamento hidrelétrico da caenoeira
de Rio· Bonito, no rio santa Maria,
até Vitória município do mesmO
nome, no Éstado do Espirito Santo.

(Publicado no Diário Oficial - Becão I - de 12 de. novembro de 1957)
Retificação

Onde se lê: 7 - Arca de 89.107
m2 ... - leia-se: 7 - Are-a de ....
B9.1üO m2 ...

_

Onde se lê: 9 ..-. à Ocngregaçao
Batista (João Franco).
leia-se:
9 '" à Congregação Batista (João
Franck) .
DECRETO

N.O 42.630 DE
NOVEMBRO DE 195-7

13

DE

.Amplia a zona de concessão da companh~,!t Ponüista de Fôrça. e Luz com
a inclusão do Municíp10 de Alto
Aíeqre, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstdtulçâo, e nos
têrmos dos Decretos-leis ns. 2,Q59 de
5 de março de 1940 e 5.1'64, de 19 de
agôsto .de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica ampliada a zona de
concessão da Companhia Paulista de
Fôrça e Luz com a mcíusã-, do município de Alto Alegre,
Parágrafo único. A energia será
mstríbuída pela Companhia Paulista
de Fôrça e Luz. através da linha de
transmissão e do sistema de distribuição, cuja %lJ.torIZaç?,O para a sua
construção foi dada à Prefeitura de
Alto Alegre.
Art. 2.° As tarifas para fornecimenta de energia elétrica, na região
de que trata êsts decreto. serão as
vigorantes na zona de fornecimento
da Companhia.
Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
195.7; 136.° da Independência e 69,0
da República.
JnSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.
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Autoriza a Companhia Paulista df:J
Fôrça e Luz S .A. a ccmetruir uma
linha de transmissão de energia
elétrica entre um ponto da unna
de transmissão Pinhal-ltapira e a
vila Barão Ataliba Noçueira, no
Estado de São Paulo, e o respectivo sistema de distribuição.

O Presidente da República, usando da artribuição que lhe conf-ere o
art. 87. inciso l, da' Constituição e,
nos têrmos do Decretc-Ieí n.e 2.059
de 5 de março de 1940;
Considerando que pela ReSOlução
n. ° 1.350 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada. a Companhia Paulista de Fôrça e Luz S.A.
a construir uma linha de transmissão
de en-ergia elétrica com oêrca de
4,4 km. de extensão, entre um ponto da linha de transmissão PinhalJtaptra e a vila Barão AtaUba Noguelra, no Estado de São Paulo. e
o respectivo sistema de dlstribuíçâo .
§ 1. o Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministro da Agrieultura serão fixadas as características:
técnicas das instalações ora autorizadas.
§ 2. ° Essas Instalações se destinam
ao futuro fornecímersto de energia
elétrica a ser feito pela Companhia
Paulista de Fôrça e Luz S.A. à Vila
Barão Atal:Lba Nogueira, no Estado
de São Paulo.
A,r.t. 2.° Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a concessíonárla não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Argrl·
oulttura dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
]I rntcter e eoncluír as obras
nos prazos que forem fixados por
ato do Ministro da Agricultura.
Ba:rásmafo l1lnico. Os prazos· aos
quais ~e refere êste artigo. pod~ão
ser prorrogados por Mo do Ministro da Agricultura.
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ATt. 3. 0 O presente Decreto entra
em vigor na dete, da sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 19 de novembro de
1:9'57, 13ü.o da Independência e 69. 0
'da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 42.675 -

DE

20

DE

NOVEMBRO DE 1957

Outorga concessão à Ceará Rádio
Clube S. A. ·para instalar uma estação radiodifusora de ondas médias.

o

Presidente da República, usando

da atrrbuçâo que lhe confere o artigo 87, n. o 1, da Constituição, aten-

dendo ao que requereu a Ceará Rádio Clube S. A., e tendo em vista o
disposto no

art.

5.°,

n.» XII,

d~

mesma Constituição, decreta:
Art. 1. o F'ica outorgada concessão

à Ceará _1ádio Clube S. A .• nos têrmos do art. 11 do Decreto número
24.655, de 11 de julho de 1934, para

estabelecer na cidade de São Luís,
F...stado do Maranhão, sem direito de
exclusividade, uma estação radiodifusora C8 ondas médias, destinada a
executar v serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado .dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
<sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ser considerada
nula a concessão.
Art. 2. 0 Revogam-se as õtspcsíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1957; 136. 0 da Independência e 69. D
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHE1t.

Lúcio Meira.

DECRETO N. '42.739 DE DEZEMBRO DE 1957

DE

4

Outorga concessão à Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limiteu1a,
para instalar uma estação radiodifUf>ora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Donstítuição, atendendo ao que requereu a Rádio Secíedade Oeste Catarlnense Limitada
e tendo em vista o disposto 110 artigo 5.°, n.v XII, da- mesma consutuíçâo, decreta:
Art. 1. ° Fica· outorgada concessâo à Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. nos têrmos do
BTtigo l1,do Decreton. ° 24.655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer,
na cidade de Ohapecó, Estado de
Santa Catarina, SBm direi1:() de exclusividade. uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviÇo
de- radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessã-, obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas r'elo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚblicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publícação dêste decreto no
Diário Oficial, Sob pena de ser consrderada nula a concessão.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrá-rio.
Rio de Janeiro, em _4 de dezembro.
de 1957;
136.° da Independência e
69. c da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N." 42.746 -

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1957
Declara de utilidade pública o Instituto Partmaense de Cegos. com
sede em Curitiba, Paraná.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o "Instituto
Paranaenae de Cegos", com sede em
Curitiba, Paraná, o qual satisfaz às
exigências do art. 1.0. da Lei n.« 91.
de 28 de agôsto de 1935, e usando
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da. atribuição que lhe confere o ar-

tígo 2. dessa lei, decreta:
0

Artigo único. E' declarada. de utilidade pública. nos têrmos da mencionada lei, o "Instituto Parariaense de Cegos", com sede em ouríttba, -Paraná.
Rio _de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1957; 136.° da Independência e 69.0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles

DECRETO N.o 42.786 - DE 10
DE DEZEMBRO DE 1957
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União, instituído pelo art. 1.° da Lei
2.004, de 3 de outubro de 1953,
tem por fim:
I - superintender as medidas concernentes ao abastecimento nacional
do petróleo e ao aproveitamento de
outros hidrocarbonetos fluidos e gases
raros;
II _ promover, orientar e fiscalizar o aproveitamento das jazidas de
rochas betuminosas e plrobetumíncsas.
.!";l!;lti\~
Parágrafo único. Entende-se Dor
abastecimento nacional de petróleo a,
produção, a importação, a ex-portação,
a refinação, o transporte, a díatrtouâção e o comércio de petróleo, de poço
ou de xisto, e de seus derivados.

n.o

Título 11I

Aprova o Regimento do Conselho
Nacional do Petróleo

Da Organização
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere D artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento
do Conselho Nacional do Petróleo,
que com êste baixa.
Art. 2.° li:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
195-7; 136.° da Independência e 69.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar soues.

REGIMENTO DO CONSELHO
NACIONAL no PETRóLEO
Título I
Da Definição
Art. 1.0 O Conselho Nacional do
Petróleo (C.N.P.), instituído peto Decreto-lei n." 395, de 29 de abri] de
1938, organizado pelos Decretos-leis
n.v 538, de 7 de julho de 1938. e número 1.143, de 9 de março de 193{),
é órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República.

Título 11
Da Finalidade
Art. 2,0 O C.N.P., órgão de orientação e fiscalização do monopólio da

CAPíTULO I
no CONSELHO

Art. 3.° O C.N .P. compõe-se de:
I - Plenário (Pl) .
II - Dívlsâo Técnica (D. T).
III - Divisão Econômica (D.E.).
IV -: Divisão Administrativa
(D.A).

V

Gabinete do Presidente
(G.P.).

VI

Serviço Jurfdíco (8. J . ) .

Art. 4.° O C.N .F. será dirigido por
um Presidente, nomeado, em comiasão, pelo Presidente da República.
Art 5.° As Divisões terão Diretores, nomeados, em comissão, pelo Presidente da. República.
Art. 6.° O Presidente terá um Chefe
de Gabinete, um Consultor Jurídico,
Assistentes Técnicos, um secretário,
Oficiais e Auxiliares de Gabinete.
§ 1.0 O Consultor Jurídico, os Assistentes Técnicos, Oficiais e Auxiliares referidos neste artdgo perceberão a gratificação pela representação
de Gabinete que lhes fôr arbitrada
pelo Presidente.
§ 2.° O Presidente poderá conceder
a gratificação a que alude o parágrafo anterior ao pessoal subalterno
com exercício em seu Gabinete.
Art. 7,0' Os Diretores de Divisão e
o Chefe do serviço Jurídico terão
Secretários.
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Art. 8.0 O Gabinete do Presidente,
os serviços, as Seções, o Laboratório de Análises, a secretaria do Plenário, o Setor de Relações Públicas,
a Pagadorfa e a Portaria terão Chefes; as Turmas de Administração, a
Turma de Transporte, a Turma. de
Impressão e Encadernação, a Turma
de Arquivo Geral e o Depósito de
Material terão Encarregados.

CAPíTULO Il
Do PLENÁI:IO

Art. 9.° O PI. compõe-se de um.
Presidente e oito Conselheiros.
Parágrafo único. Os Conselheiros
são:
1. Um representante do Ministério
da Guerra.
2. Um representante do Ministério
da Marinha.

3. Um representante do Ministério
da Aeronáutica.
4. Um representante do Mínistérto da Fazenda.

5. Um representante do Ministério da. Agricultura.
6. Um representante do Mlnlstério da Viação e Obras Públicas.
7. Um representante das organizações de classe da Indústria.
S. Um representante das organizações de classe do COmercio.
Art. 10. Para presidente ou membro do Conselho é necessário:
I - ser brasileiro nato, de notória
ccenpetêncra e reputação ilibada,p
maior de trinta anos de idade;
II - estar no gôzo dos direitos civis e políticos;
111 - não ter. no momento da designação, nem ter tido nos cdncõ
anos precedentes, interêsses metas
ou indiretos em emprêsàs particulares
que se dediquem ou se hajam dedí..
cado à pesquisa, lavra, industríalízaçâo ou ao comércio de petróleo e derivados, bem como às Indústrias de
aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluidos ou de gases raros.
Art 11. Os Conselheiros representantes dos Ministérios são escolhidos
livremente dentre 6s oficiais generais
ou superiores do serviço ativo, os
funcionários de alta categoria, os
membros do magistério superior _ou
pessoas estranhas ao funcionalismo
público.
Art. 12. Os Conselheiros representantes das organizações de classe são

escolnídos de listas tríplices. uma para a Indústria e outra para o Comércio, elaboradas respectivamente pela
Confederação Nacional da Indústria
e pela Federação das Associações Comercíaís do Brasil.
Art 13. Os Conselheiros serão
designados por decreto.
Art. 14. O Presidente e os Conselheiros, depositários da confiança do
Presidente da
República, receberão
a investidura em caráter de comissão,
pelo prazo de três anos, podendo ser
substituídos ou- reconduzidos.
Art. 15. O Pl. reunir-se-á uma
vez por semana e, extraordinàrramente, sempre que o Presidente o
convocar, presente a maioria dos
Oonselheíros ,
§ 1.0 As sessões serão presididas
pelo Presidente do Conselho e, em
sua falta ou impedimento, pelo Conselheiro mais antigo, ou pelo mais
idoso, em caso de igualdade de condições.
§ 2.° As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
Presidente do Conselho, além do voto próprio, o de desempate.
§ 3.° As sessões serão secretas.
salvo resolução &'11 contrário do Pl.
§ 4.\1 O Presidente da Petróleo
Brasileiro, S. A. (Petrobrás) participará das sessões em que se tiver de
deliberar sôbre assunto de ínterêsse
da Sociedade sob sua direção. sem
direito a voto.
Art. 16. O processo que deva ser
submetido ao PI. será distribuído
pelo Presidente a um dos Conselheiros que terá, para relata-lo, o prazo
-de 20 dias, prorrogável a juizo do PI.
Art. 17. A seqüência dos trabalhos das sessões .será a seguinte:
I - leitura, votação e assinatura
da ata da sessão aatertor:
11 - expediente;
ITr - relatório verbal do Presídente;
IV - ordem do dia <discussão e
votação de relatórios, pareceres e resoluções) ;
V - Indicações.
Parágrafo único. Esta seqüência
poderá ser alterada pelo PI. para;
tratar de matéria urgente ou assunto
para o qual peçam preferência quaisquer dos Conselheiros.
Art. 18. A ordem do dia será organizada com os processos em pauta
e com aquêles cuja discussão ou votação tenham sido adiadas.
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Parágrafo único. Em caso de urgência, reconhecida pelo Pl., poderão ser submetidos a discussão P. votação processos não incluídos na ordem do- dia.
Art. 19. Para discussão dos relatórios e pareceres, o Presidente da
sessão concederá a palavra aos Oon.selheíros que a solicitarem.
Art. 2D. Durante a discussão os
Conselheiros poderão:
I - apresentar, por escrito, emendas ou substitutivos às
conclusões
dos pareceres;
II formular requerimentos verbais ou escritos propondo provídén,
das para a boa instrução do assunto
em debate ..
Art _ 21. O Conselheiro que não se
julgar suficíenteenente esclarecido poGerá pedir vista do processo ou
adiamento da discussão.
§ 1." O prazo de vista será de uma
semana, salvo prorrogação a juízo
do PI.
§ 2.° Findo o prazo estabelecido
no parágrafo anterior, sem que o processo haja sido restltuído, entrará.
êste na ordem do dia '5€ assim deliberar o PI.
Art. 22. Após o encerramento da
o.scussâo, os pareceres e as emendas
ou substitutivos serão submetidos a
votação nominal.
§
1.0 Qualquer Conselheiro poderá requerer preferência nas votações,
§ 2." Não havendo preferência. votar-se-á em primeiro lugar o parecer e, a seguir, as emendas ou substitutivos, se fôr o caso.
§ 3.° Para encaminhamento da votação, o Presidente da sessão concederá a palavra ao Conselheiro que
a solicitar, durante o prazo que rôr
determinado pelo PI.
Art. 23. As dúvidas suscitadas
na aplicação dêste Regimento, atinentes às atividades do Pl.. constituirão questões de ordem, que poderão ser levantadas em qualquer fase
da sessão.
Art. 24. Da sessão se lavrará ata,
com a exposição sucinta dos trabalhos.
§ 1." A ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelo· Presidente
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da sessão, Conselheiros presentes e
por quem a tiver lavrado.
§ 2." As retificações aprovadas pelo
Pl , serão consignadas na ata seguinte.
§ 3." Não havendo sessão por falta
de número.. lavrar-se-á Um têrmo de
ata, para constar.
Art. 25. As sessões serão taquigrafadas, podendo ser revistas as
notas respectivas pelos Conselheiros.
CAPíTULO III
DA DIVISÃO TÉCNICA

Art. 26. A D.T. compõe-se de:
I - Seção de Autorização e Fíacallzação (S.A.F.).
II ..:...... Seção de Pesquisa e Lavra
(8.P.L.) .
Hf - Seção de Industrialização e

Transporte (S.LT.).
IV - Seção de Desenho (S. D.).
V - Laboratório de Análises (L.A.).
VI Turma de Administração
(T. A.).

Art. 27. O Diretor terá um Assistente-Chefe e três Assesaôrea Técnicos.
CAPíTULO IV
DA DIVISÃO ECONÔll'uCA

Art. 28. A D.E. compõe-se de:
I
Serviço de Abastecimento
(8. A.).

II - Serviço de Preços (S. Pr.L
III - Serviço de Estatística Eco-

nômica (S. E.).
IV
Turma de Administração
(T. A.).

S., A. compõe-se de:
Seção de Planejamento e Au,
tcrízaçãc (8. P. A. )
b) Seção de Armazenamento
e
Transporte (S. A. T. ) ;
c) Seção de Execução do Abastecimenta (S.E.A.);
§ 2.° O 8. Pr. compõe-se de:
a)
Seção de Custo-Depósito (S.
§ 1.0 O

a)

C.D.);
bJ Seção
(S.C.T.) ;

de Custo-Transferência

c) Seção de Preço de Venda (8.
P. V.).
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oompõe.se de:
Seção de Produção, Importa,
ção e Exportação (S.P.I.E.);
z» Seção de Consumo e Estoque
<S.C.E.l;
c) Seção de Registro e Cadastro
<S.R.C.l.
Art. 29. A Divisão Econômica
contará com uma Assessoria Econômica e uma Auditoria Contábil, que
funcionará junto ao Gabinete do
Diretor.
Parágrafo único.
A Assessoria
Econômica contará com quatro As~
sessôres e a: Auditoria Contábil com
quatro Auditores.
§ 3.° O S. E.

Titulo IV

Da Competência

a)

CAP1TULQ
DA DIVISÃO

V

ADl\fiNISTRATIVA

Art. 30. A D.A. compõe-se de:
I - Seção do Pessoal (8. P. j,
II - Seção de Orçamento e Contabilidade (S.O.C.)
IIr - Seção de Material <S.M.)

IV - Seção de Comunicações (s.e.)
V - Seção de Documentação e

Biblioteca <S.D.B.)
VI - Turma de Transporte (T.TJ
VII - Portaria CP.)
§ 1.0 Subordinada à s.o.c. funcionará a Pagadorla (Pg.).
§ 2.° Subordinados à S. M. funcionarão o Depósito do Material
(D.M.) e a Turma de Impressão e
Encadernação (T .I.E.)
§ 3.° Subordinado à S.C. funcionará a Turma de Arquivo
Geral
<T.A.G.) .
Art. 31. O Diretor terá um assessor Técnico.

CAPíTULO

VI

DO .GABINETE DO PRESIDENTE

Art. 32. O G.P. compõe-se de:
Secretaria do Plenário (8.Pl.).
II - Setor de Relações Públicas

.I -

<S.R.Pb.l
CAPITULO VII
DO

Art ..33.
I -

II -

SERVIÇO

a

.JURÍDICO

S.J. compõe-se de:

Seção de Legislação e Jurisprudência (S.L.J.)
Seção de Contrôla e Autorização (S.e.A.)

CAPíTULO

I

no CONSELHO

Art. 34. Ao c.u.r. compete:
autorizar, regular e controlar
a importação e exportação, o transporte, a díatrtbuíçâo e "o comercio de
petróleo e gases raros, hem assim
seus derivados, no terrttórto nacional:
II - autorizar e fiscalizar a instalação, ampliação e modificação de refinarias Ou depósitos, decidindo de sua
localização, capacidade e produção, da
natureza e qualidade dos produtos
de refinação;
UI - autorizar e fiscalizar as emprêsas constituídas ou que vierem a
se constituir para o aproveitamento
quírmco-tndustrral do gás natural e
dos produtos e subprodutos da refinação de petróleo (indústria petroquímica), bem como de outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros;
IV - fiscalizar as operações mercantis das emprêsas que explorem a
Indústria da refinação de petróleo,
procedendo, ,sempre que julga-r necessário. ao exame de sua escrituração
contábil, a fim de cclhêr elementos
que permitam a determinação exata
do custo de produção dos derívados ;
V - autorizar e fiscalizar as operações financeiras das emprêsas constituídas, OU que se constituírem, para
a exploração da indústria da retinação de petróleo, importado ou de
,produção na-cional. qualquer que seja,
neste caso, a sua fonte de extração;
VI - organizar as normas gerais
de contabilidade' a serem adotadas
'pelas emprêsas que explorem a indústria de refinação;
VII - determinar os estoques mínimos de hidrocarbonetos fluidos que
os importadores, distribuidores ou refinadores devam manter, nos pontos
do pais indicados, e resolver sôbre
seu armazenamento e depósito;
VIII - executar o Código de Minas, no que se refere às jazidas de
rochas betuminosas e pírobetummosas;
IX - examinar e aprovar os planos
das atividades da Petrobrás;
X - apreciar e aprovar a organização de sociedades subSidiárias da
Petrobrás, bem como o financiamento
que esta lhes conceder ou garantír ;
I
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XI - exercer em relação à Petrobrás as atividades de orientação e
fiscalização previstas na legislação em
vigor;
XII - fixar, de comum acôrdo com
o Instituto do Açúcar e do Álcool,
para cada safra, as proporções da
mistura de gasolina 'com o álcool
amdro, nos diversos centros de dístribuiçâc;
XIII -

propor a criação ou alteração dos tributos de qualquer natureza que gravem a indústria e 000mércio do petróleo e subprodutos;
XIV - opinar sôbre compromissos
internacionais a serem assumidos pelo
Governo e que gravem a indústria ou
o comércio do petróleo e derivados;
XV ~ adotar tôdas as medidas que
julgar necessárias para assegurar o
fiel cumprimento das disposições contidas nas leis e regulamentos relatiVOs ao abastecimento nacional do
petróleo, podendo proceder à apreensão de mercadorias e ao fechamento
de estabelecimentos e instalações de
qualquer gênero que se acharem em
contravenção às ditas leis e regulamentos, bem como impor multas até
o máximo de Cr$ 500.000,'00 (quinhentos mil cruzeiros) por infração, sem
prejuízo da ação penal que no caso
couber:
XVI
fixar. na "forma da lei, OS
preços do petróleo e derivados.
CAPITULO II
DA DIVISÃO

TÉc:NICA

A D.T. compete:
promover, orientar e superintender, do ponto de vista técnico, a
execução do Código de Minas no que
se refere às jazidas de rochas betuminosas e pírobebumínosas, instruindo
e preparando os expedientes a serem
submetidos ao Presidente;
Ir _. orientar e fiscalizar, quanto
ao asp-ecto técnico. a execução do
Monopólio da União constituido pelo
art. Lo da Lei n.c 2.004, de 3 de
outubro de 1953;
II! - superintender as medidas' de
ordem técnica relativas ao abastecí.,
menta nacional do petróleo e ao aproveitamento químíco-índustrtaí do gás
natural e dos produtos e subprodutos
da refinação do petróleo (indústria
petroquímíca) , bem como de outros
hidrocarbonetos fluidos e gases raros;
Al't. 35-.

I

-
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IV - executar, de acôrdo com as
normas legais em vigor, outras atrL
buíções que lhe forem delegadas.
Art. 36. A S.A.F. compete:
I - instruir e processar Os pedidos
de autorização e registro para pesquisa e lavra de jazidas de rochas betuminosas e pírobetummosas, extraindo as certddões competent-es;
TI proceder à demarcação das
áreas concedidas para pesquisa ou lavra de Jazidas de rochas betuminosas
e pírobetumínosas, bem como à ímíssão de sua posse;
UI - propor a declaração doe caducidade do díreito à lavra das jazid3!:> de rochas betuminosas e prrobetumtnosas:
IV - propor a anulação das auto.
rtzacôes concedidas para a pesquisa
ou lavra de jazidas de rochas betuminosas e pírobetummosas:
V - opinar sôbre a índemcação a
ser paga 810 permíssíonárín de pesquisa das jazidas referidas no item anterior, quando decaído de seu díreíto .
à lavra respectiva e outorga dêsse
direito R terceiros;
VI - estudar os processos e relatórios referentes à construção e ínsta.,
lação de depósitos para armazenamento de petróleo e derivados;
VII .~ elaborar normas técnicas e
espectficaçôes para construção, montagem e segurança das instalações e
equipamentos;
VIII fiscalizar' a execução dos
. projetos aprovados para construção e
instalação de parques de armazenamento de petróleo e derivados;
IX. ~ manter cadastro dêsses de.
pósitos e respectivos equipamentos:
X lavrar autos de infração a
leis e regulamentos relativos às instalações e equápamentos acima mencionados.

Art. 37. A S.P.L. compete:
I - opinar sôbre os planos e relatórios de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo, gases naturais e
gases raros de qualquer origem e de
rochas betuminosas e pirobetumincsas:
Ir
orientar e fiscalizar os trabalhos de pesquisa e de lavra das JaJ'Zidas referidas no item anterior;
III proceder periodicamente à
revisão do mapa geológico do Brasil
com o objetivo de deflniras bacias
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sedimentares com possibilidades. para
petróleo;
IV _ manter cadastro de pOÇOs perfurados no território nacional para
pesquisa e lavra de petróleo, gases

naturais, bem corno das minas de TO.
chas betuminosas e pírobetumínosas:
V - opinar sôbre o coettctente mínimo de reservas de óleo a serem
marrados nos campos em lavra;
VI - analisar
periodicamente o
balanço das reservas de petróleo, gases naturais, rochas betummosas e
pírobetuminosas, com base nas informações prestadas pelas entidades que
executem a lavra;
VII - propor medidas destinadas a
favorecer a formação de técnicos de
petróleo;
VIII - realizar ou promover trabalhos

de

geologia,' paleontologia, pe-

trografía e mineralogia, de ínterêsse
do conselho.
Art. 38. A S.I.T. compete:
I - emitir pareceres sôbre os pe. didos para instalação, construção e
ampliação de refinarias de petróleo,
destilarias de rochas betuminosas e
pírobetumínosas, usinas de recuperaçâo de óleos usados, oleodutos, gasodutos e terminais;
II _ opinar sôbre pedidos de auto.
rizaçã.:) para instalação de indústrias
petrcquímícas e indústrias correlatas
ou afins ao petróleo, gases naturaís..
rochas betuminosas e pírobetumínosas
e outros hidrocarbonetos fluidos e gases 1'arD8;
III - -elaborar normas pata construção, montagem e segurança das
refinarias, destilarias usinas f:; condutos mencionados no item I;
IV - orientar e fiscalizar, do ponto de vista técnico, a instalação, a
construção e a operação' das retína.,
rias, destilarias,
usinas, fábricas de
produtos petrcquímícos e condutos;
V _ emitir cerbífioados técnicos
referentes à instalação de refinarias
de petróleo, destilarias de rochas betuminosas e pírobetumínosas, fábricas
de produtos petroquímícos -e condutos:
VI - manter cadastro das refinarias, destilarias, fábricas de produtos
petroquímícos e dos condutos' para
transporte de petróleo e derivados.
Art. 39. A s.n. compete:
I - executar serviços de desenho,
cartografia, mícrorotcgcaría, cópias

heliográficas e fotostáticas necessários às atividades do Conselho;
II - verificar a exatidão das plantas e mapas apresentados ao Conselho;
lU - manter atualizados o arquivo e o fichário de desenhos e fotografias, aéreas;
Art. 40. Ao L. A. compete:
I - realizar ou promover as análises e diligências necessárias à verificação da qualidade de petróleo e
derivados ou quaisquer outros ensaios
e análises;
II - opinar sôbre a proporção de
mistura de álcool anidro à gasolina;
III estudar e propor normas
técnicas e especificações relativas ao
petróleo e derivados;
IV - ínstruãr os processos de contravenção referentes às atividades de
abastecimento nacional do petróleo,
propondo as medidas que julgar adequadas;
V .- colaoorar COm os outros órgâos do conselho na formação de
técnicos especializados em petróleo.
Parágrafo único. Haverá um encarregado de material, no L. A., que
desempenhará as atribuições que lhe
forem cometidas pelo Chefe respectivo.
Art. 41. A T. A. compete:
I articular-se com os demais
órgãos do Conselho, no sentido de
maior coordenação dos trabalhos ere.
tos à Di visão;
II _ controlar o movimento de papéis na Divisão, bem como os prazos
fixados;
TIl - manter em dia o arquivo e
fichário de documentos sob sua responsabilidade;
IV preparar o expediente da
Divisão, providenciando as publicações necessárias;
V - executar os trabalhos de taquigrafia e mecanografia;

VI - organâzar e manter atualizada uma coleção de circulares. portarias, pareceres, ordens e instruções
de serviço, relativas às atividades da
Divisão;
VII - controlar e. freqüência MS
servidores.
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CAPíTULO !II
DA DIVISÃO ECONÔMICA

Art. 42.

A D. E. compete:

promover, orientar e superintender a, execução das atividades
econômicas do Conselho instruindo e
preparando os expedientes a serem
submetidos ao Presidente do ConseI -

Ihc:

rÍ - opinar _sôbre os compromissos
internacionais a serem assumidos pelo
Govêrno e que gravem -fi, índústría e
o comércio de petróleo e derivados;
III -

adotar ou

propor medidas

no mterêsse da orientação e fiscali..
zaçâo do Monopólio Estatal do Petróleo, assim como do respectivo
abastecimento nacional;
IV - organizar e submeter à aprovação do Conselho o Plano- do Abas-

tecimento Nacional do Petróleo;
V - executar, de acôrdo com as
normas legais em. vigor, outras atribuições que lhe forem delegadas.
Art. 43. A A. E. compete:
I - Assessorar o Diretor da Divisão nos estudos e pronunciamentos
especializados, inclusive no que se refere o item II do art. 42;.
II - assistir aos Serviços da Dívísão em matéria especializada de sua
competência;
In - colaborar na organização do
relatório anual da Divisão, em assuntos de sua especialidade.
Art. 44. ·A A. C. compete:
I - fiscalizar as operações finan-

ceiras e mercantis das emprêsas que
operem no abastecimento nacional de
petróleo;
II - pró ceder ao exame da escrtturação. contábil das emprêsas a que se
refere o item anterior.
Art. 45. Ao S. A.. compete:
I estudar e processar os pedidos:
ao)
de importação, exportação,
transporte, dístrtbuiçâo e comércio
de petróleo, seus derivados e produtos de destilação das rochas be,tuminosas e pírobetuminosaa:
b)
de autorização para ínstalaçâo,
construção e ampliação de rcfínarrae
de petróleo, condutos, usinas de recuperação de óleos usados e destilarias de rochas betuminosas e pírobe-

tumínosas. opinando sôbre a localização e capacidade;
c) de autorização e registro das
ecnprêsas constitui das ou que vierem
a se constituir para exploração da indústria petroquímíca:
d)
de autorização para instalação,
desmontagem e remoção de depósitos
destinados ao armazenamento de petróleo e derivados, opinando quanto
à localiz-ação, capacidade e produto
a ser armazenado;
II - estudar e plane] ar o abastecimento nacional de petróleo, fixar
quotas para os importadores. dístribuídores e transportadores e. no ínterêsse do abastecimento
nacional,
determinar às refinarias, dentro das
respectivas capacidades técnicas e
operacionais, quaás os 'produtos que
devam ser elaborados, específícando
a quantidade de cada um:
III -

fixar:

a) os estoques mínimos de petróleo e derivados que os reünadores,
importadores e distribuidores deverão
manter em seus depósitos;
b)
os estoques mínimos dos produtos de petróleo que os importadores e distribuidores deverão manter
em cada zona de distribuição;
IV - estudar as questões econõrnícas concernentes ao abastecimento
nacional de petróleo;
V - adotar ou propor provídêncíae
que objetivem a perfeita execução do
abastecimento nacional de petróleo,
de acôrdo com as normas legais em
vigor.
Art. 46.
I

À

S. P. A. compete:

- ' elaborar, no último trimestre

de cada ano, o plano do abastecimento nacional de petróleo para o ano
seguinte, segundo as necessidades das
zonas geo-econômicas;
fixar:
as quotas de importação de petróleo e derivados para os refinadores, importadores e distribuidores.
para comércio e usa próprio, tendo
em vista as necessidades da zona geoeconômica e a produção nacional:
b) as quotas .para os distribuidores
de derivados de petróleo de produção . nacional;
II a)
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III - controlar, em conta -corrente, tendo em vista a zona geo-econômica:
a)
as importações de petróleo e
derivados;

b)
as entregas de derivados de
petróleo efetuadas pelas refinarias

aos distrfbuídores ;

IV - processar os pedidos de autorização relativos à Importação e
exportação de petróleo e derivados;
V -

opinar sôbre os pedidos de

autorização ou de registro de émprêsas constituídas ou que vierem a se
constituir para exploração -da indústria petroquímíca.
Art. 47. A S. A. T. compete:
I - emitir parecer eõbrc:
a)
instalação, desmontagem e remoção de tanques para armazenamento a granel, tendo em vista fi, 10,cahzaçâo, a ca-pacidade e o produto
a ser armazenado:
lJ)
alterações de armasenaenento,
ccnsíderando a capacidade dos tanques e o produto nêles depositado;
II - opinar, no ínterêsse do abas':
tecímentc sõbre a instalação e modificação, de condutos para petró.eo

ou derívados ;

III - promover e manter atualizados os registros:
a)
de instalação, desmontagem e
remoção de tanques de armazenamento de petróleo e derivados;
b) dos parques de armazenamento
a granel de petróleo e derrvados:
c)
dos meios de transporte e distribuição para consumo de derivados
de petróleo:
d)
das bombas e postos de serviço instalados no território nacional;
IV
.promover levantamentos
anuais sôbre bombas, postos de serViço e veículos empregados no abastecimento nacional de petróleo,
Art. 48. A S.E.A. compete:
I - executar o abastecimento nacional de petróleo, de acôrdo com os
trabalhos elaborados .pela S. P. A.;
II - Controlar:
a)
os recebimentos de importação;
b) as retiradas, pelas companhias
distribuidoras, dos produtos de petróleo, nas basee de suprimento;
c) os estoques nas bases de suprimento;

d)
a produção e entregas diárias
das refinarias;
III - encaminhar à S. P. A. as
alterações cas quotas de importação
ou de produção nacional;
IV - fiscalizar a manutenção do
estoque mínimo de petróleo e derivados, de acôrdo com os elementos
que lhe forem fornecidos pelo S.E.;
V ~ examinar os planes de operação das refinarias, emitindo parecer;
VI - coordenar as relações entre
as refinarias, os Importadores, Os
distribuidores e transportadores, no
ínterêsse do anastecimento ;
VII - lavrar autos de infração a
ic's e regulamentos relativos ao abastecimento nacional de petróleo.
Art. 4fl. Ao S. Pro compete:
I - estudar e prepor a fixação dos
preços de venda dos derivados (1':' petróleo, tendo em vista tanto quanta
possível, a respectiVa uniformidade
em todo o terrítór'o- nacional;
II - propor o estabelecimento dos
limites máximo e mínimo aos preços
dos derivados de petróleo, objetrvando Os ínterêsses da economia nacional, assim como o êxito da indústria
de refinação de petróleo;
lI! - estudar e instruir as alterações:
a)
dos tributos que gravem a indústria e o comércio de petróleo e
derivados;
b) do custo dos fretes de petróleo e derivados;
c)
do custo das parcelas formaderas do preço de venda de petróleo
e derivados;
IV - estudar e instruir os compromissos mternacionaís a serem assumidos pelo Govêrno e que gravem
a indústria e o comércio de petróleo
e derivados;
V - preparar, em colaboração com
a A. C., as normas gerais de contabilidad-e necessárias à execução de
suas atív'daôes:
VI - estudar e propor os valores
do óleo de pOÇ-O e de xisto betuminoso, assim como o c1.D gás natural;
VII _ opinar sôbre a mistura de
álcool antdro à gasolina, ouvidos o
B. A. e o L. A.
Art . 50. A s. C. D .. compete:
~ determinar o custo:
a)
dos derivados de petróleo importados, desde a. procedência aos depósitos das bases de suprimento;
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O) de petróleo e derivados de produção nacional;
II - remeter à S. P. V., neriõdícamente, Os custos apurados nas bases de provimento;
HI _ estudar a alteração ou erracão de tributos que incidam sôbre o
custo-depósito de petróleo e derivados;
IV - determinar E8 perdas reais
que ocorrerem nos transportes e depósitos de petróleo e derivados;
V - organizar e manter atualizado documentário sôbre frete internacional e tributos que se relacionem
com a importação. exportação, carga,
descarga e armazenamento de petróleo e derivados.
Art. 51 - A S. C. T. compete:
': ,- determinar o custo:
a)
de transferência entre depósitos de petróleo e derivados;
b)
de transporte dos derivados
de petróleo do d-epósito ao -onsumjdor;
H - remeter à S. P. V., pertõdíeamente, os custos apurados das
transferências e transportes de petróko e derivados;
HI - estudar as alterações de tretes, considerando a repercussão no
custo-transferência de petróleo e derivados;
IV - sugerir o meio de transporte
e a case de suprimento mais adequados ao interior no país;
V - organizar e manter atualizado documentário sõbre fretes e tributos que gravem a transferência c
transporte de petróleo e derivados.
Art. 52. A S. P. V. compete:
. I - d€terminar:
a)
a comissão do revendedor, as
despesas gerais e o lucro do distribuídor'
b') o custo do adicional
do álcool aníôro;
C)
o preço de venda do petróleo
e derivados para- o coneumtcor com
base nos custos de depósito, transferência e demais parcelas que o
constituírem;
II - apurar o custo do vasilhame
destinado à venda ao consumidor
juntamente com os derivados de pe~
trólea acondicionados;
In - organizar e manter atualizado documentário de Interêsse de suas
atríbuíções;
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IV - lavrar autos de Infração l'e~
jativos à inobservância dos limites,
máximo e mínimo, dos preços de venda de petróleo e derivados.
Art. 53. Ao S.E. compete:
I - coligir e manter atualizados
informes necessários e úteis ao abastecímento nacional de petróleo;
II - analisar, critlcar e ínterpretar dados estatísticos:
III - estudar e propor a publicação e divulgação de dados estatísttcoso
IV _ fornecer aos demais órgãos
da Divisã,o os elementos necessários
à consecução de suas finalidades;
V - processar o registro das fírmas que solicitem
permissão para
exercer atividades que dependam de
autorização do Conselho;
VI - determinar os estoques mínímos de petróleo e derivados;
VII - fazer previsões das necesstdades nacíona's de combustíveis liquidas.
Art. 54. A S.P.I.E. compete:
I _ examinar e criticar os demonstrativos perlódtcos de produção das
refínaríaa e dos refinadores;
l i - fazer
o levantamento dos
dados da produção de refinados, de
importação e exportação de petróleo
e derivadas;
IH - examinar e criticar as fichas
de importação de petróleo e derivados;
IV - organizar quadros e tabelas
necessários à divulgação dos elemeutos estatísticos;
q
V - realizar quaisquer outros levantamentos de ínterêsse da Divisão.
Art. 55. A S.e.E. compete:
examinar e criticar os demonstrativos de consumo das entidades e
dós dlstribu'dores de derivados de
petróleo;
II - fazer
o levantamento aas
transferências de petróleo e derivados e dos dados de consumo;
I'H _ calcular, periõdlcamente, (;S
estoques e estudar a sua previsão nas
bases de suprimento;
IV - determinar os estoques rrnntmos de petróleo e derivados nas
bases de suprimento;
V - proceder ao levantamento das
e n t r e g a s, quantidades misturadas.
transferências e estoques de álcool
anídro nos diversos pontos de entrega
dêsse produto pelo Instituto do AçÚcar e do Alcoo1.
I -
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Are. 56. À S.R.C. compete:
processar os pedidos de autorização e registro para o exercício de
I -

atividades relacionadas com o abas-

tecimento nacional de petróleo e in-

dústria ·petroquimica;

TI - manter registro atualizado dos
importadores, exportadores. refína'tor e s, re-rerínanores, dtstrtbuidores,
transportadores de petróleo e derivados;

In - cadastrar os elementos referentes a refinarias, parques; armazéns, bombas e, postos de serviço, Msim como os veículos empregados no
transporte de petróleo e derivados;
IV - fornecer os impressos para a
'coleta de dados destinados ao S. E.
e extrair as certidões competentes;
V - crganiaar e manter atualizado:
a) documentártetsôbre estatística econômica e financeira;
b) - registro dos dados coligidos
pelos Serviços da Divisão.
Art. 57. A T.A. compete:
I articular-se com os demais
órgã'Ü'S do Conselho, no sentido da
maior coordenação dos trabalhos afe.,
tos à. Divisão;
II - controlar o movimento de
tlapéis, bem como os prazos fixados;
III - manter em dia o registro dos
papéis que transitarem pela Divisão;
IV - preparar o expediente da Divisão; providenciando as publicações

ne~e~ri::~cutar

trabalhos de taoutgrafia e mecanografia.
CAPíTULO IV
DA DIVISÃO

ADMINISTRATIVA

Art. 58. A D.A. compete:
I - promover, orientar e superíntender a execução das atividades de
administração geral do COnselho, ínstruíndo e preparando os expedientes
a serem submetidos ao Presidente;
II - executar, de acôrdo com as
normas legais em vigor, outras atrtbuicões que lhe forem delegadas.
Art. 59. A S. P. compete:
I - orientar e fiscalizar a aplicação da Legislação do Pessoal, elaborando ou instruindo os expedientes
relativos ao provimento e vacância
dos cargos e funções do Conselho e
aos dírettos, vantagens, deveres e

responsabilidades
dos
respectivos
ocupantes;
n - estudar, contdnuadamente, as
necessidades de pessoal do Conselho,
adotando ou propondo as providências que se fizerem necessárras à solução de cada caso concreto;
n! - promover as medidas que
objetivem a seleção, o treinamento, o
aperfeiçoamento e readaptação do
,
pessoal do Conselho;
IV - manter atualizados os registros numéricos e nominal do pessoal,
bem assim a conta-corrente do respectivo custo;
V - proceder à matrícula do pessoal do Conselho nas instituições' de
previdência e assistência, instruir os
expedientes de averbação, consignação, desconto e recolhimento;
VI - organizar e providenciar a
publicação do Boletim do Pessoal,
encaminhando à S. C. os expedientes que devam ser publicados no
Diário Oficial e órgãos da imprensa;
VII - providenciar os exames e
inspeções médicas a que tenham de
submeter-se os candidatos a emprêgo no Conselho e os servidores
dêste;
VIII - adotar ou sugerir outras
providências que visem:
a) à melhoria do ambiente de trabalho dos servidores, proporcionandolhes bem-estar e segurança;
b) à fiel aplicação
dos princípios
de Administração de Pessoal;
IX - colaborar na organização da
proposta orçamentária e do relatório
do Conselho, nos assuntos de pessoal;
X - promover ou propor a adoção
de medidas que consubstanciem racional aplicação de justiça social, es.,.
pirita de cooperação e harmonia nas
...elacões de emprêgo entre.o Conselho e seus servidores.
Art. 60. A S.O.C. compete:
I - elaborar a proposta orçamentária do Conselho, acompanhá-Ia e
instrui-la junto aos órgãos competentes;
II - coordenar e distribuir as dotações pelas rubricas próprias, orlentando e fiscalizando a execução do
orçamento e a aplicação dos créditos
destinados ao Oonselho;
In - preparar ou acompanhar e
fiscalizar a execução dos documentos
de receita e despesa;
IV - orientar e executar os serviços de contabilidade, elaborando os
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balancetes e promovendo o entrosamento contábil e orçamentário do
Conselho com outros órgãos;
V - manter atualizado o custo das
atividades do Conselho;
VI - proceder à tomada de contas dos responsáveis por bens ou valores em espécie perante o Conselho:
VII - preparar nos prazos legais
a prestação de contas do Presidente
do Conselho;
VIII - promover a execução dos
demaís atos contábeis previstos no
Código de Contabíhde.de Pública da
União;
IX - adotar ou sugerir outras providências que visem a fiel aplicação
dos princípios de Administração Orçamentárta e contábil;
X - colaborar na organização do
relatório do .Conselho, nos assuntos
de orçamento e contabilidade.
Art. 61. A Pg. compete:
l-efetuar:
a) o pagamento do pessoal e das
demais despesas do Conselho;
b)
os recolhimentos regularmente

36r

IX - colaborar na organização da.
proposta orçamentária e do relatório
do Conselho, nos assuntos de Matertal .
Art. 63. Ao D. M. compete:
1" proceder à conferência, recebimento, armazenamento 'C distribuícão do material adqun'ído, solicitando
as: perícias que se fizerem necessárias;
II - restituir à S. I'<i., devidamente
atestados e dentro do menor prazo
possível, os documentos referentes ao
material recebido;
In - classificar e anumar o macerial armazenado, de forma que 08 suprimentos aos órgãos requisitantes, os
ínventártos e as verificações possam
realizar-se rápida e corretamente.
IV - manter o estoque do material
de uso corrente;
V - registrar, específicadamente, as
entradas e saídas de material de modo que. a qualquer momento, se pos-'
sam conhecer:
a) a quantidade, natureza, marca.
preço unitário e fornecedor;
z» os órgãos do Conselho a que roi
processados;
distribuído, o nome dos servidores reII - organizar balancete diário de
quisitantes e o número dos respecticaixa, encaminhando-o à S. O. C.,
vos pedídos ;
acompanhado dós comprovantes dos
pagamentos e ou recolhimentos efec) o estoque existente;
tuados no dia.
VI - promover o acondicionamento, despacho e expedição de mateArt. 62. A S. M, compete:
rial.
I - executar, orientar, coordenai!' e
fiscalizar os assuntos referentes a forArt. 64. A T. r. E. compete exenecimento de material e prestação de
cutar os serviços de impressão e enserviços, bem como as medidas de cacadernação necessários ao Conselho;
ráter administrativo correspondentes;
Art. 65. A S. C. compete:
II - realizar as concorrências e coletas de preço, ouvindo os órgãos téel
receber. registrar, numerar,
nícos, quando se tratar de material ou
distribuir e expedir .a correspondênserviço especializados;
era oficial e os demais papéis relatiIII - encaminhar à S.O.C., devívos ás atividades do CoI1Selhb;
demente conferidos e dentro do meII - providenciar a publicação dos.
nor prazo possível, os documentes das
atos do Conselho qUe lhe forem en,
despesas efetuadas;
caminhados para divulgação no DiáIV providenciar a conservação, rio
Oficial e órgãos da imprensa;
conserto, recondícionamento e reIII - controlar o movimento incuperação do material;
terno de papéis:
V - zelar pela econorma do material permanente e 'de consumo' do
IV - manter sigilo sôbre os doConselho:
cumentos de natureza confidencial ou.
VI - propor a troca, cessão, venda
raservada:
ou baixas do material em desuso;
V - prestar informações M partes
VII - classificar e ccdífícar o masôbre o andamento dos expedientes.
terial permanente, mantendo inventáque lhes digam respeito;
rio atualizado:
VI - colaborar na 'organização do
VIII - adotar ou sugerir medidas
Relatório do Conselho, nos assuntos.
pios de Administração de Materlal;
de comunicação e arquivo,
que Visem à fiel aplicação dos prtncí-
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Art. 66. A T.A.a. compete:
I - receber, selecionar e guardar
"ou arquivar os documentos que devaro permanecer no Conselho;
II - ínsbruír e preparar as certidões autorizadas dos documentos sob
.seu contrôle:
III - manter sigilo sôbre os documentos de natureza confidencial ou
reservada.
Art. 67. A S.D.B. compete:
coligir, crõenae, classificar,
I
guardar e conservar a documentação
não sigilosa de ínterêsse do oonse-

1ho;
II

I I - promover a limpeza das dependências do Conselho, zelando pelo
bom estado de conservação e higiene
das' instalações;
IH - atender ao público com urbanidade;
IV encaminhar as partes aos
dirigentes dos órgãos competentes.
parágrafo único. Havérá dois Ajudantes, na Portaria, que desempenharão as atríbuíções qU-B lhes forem cometidas pelo Chefe respectivo.

CAPíTULO

.

organizar e manter bibliografia, mapoteca, discoteca, filmoteca
-

e arquivo fotográfico e microfotográfico;
UI - promover a distribuição das
publicações editadas pelo Conselho ;

IV - estabelecer intercâmbio com
instituições nacionais ou estrangeiras, para. obtenção de documentos e
mformações de tnterêsse do Conselho;
V providenciar a aquisição e
,permuta doe livros, mapas' e quaisquer
publicações de interêsse do Conselho,
bem corno registro, classificação, ca-calogação, guarda e conservacãc corn~spondertte;
,
VI - fornecer livros e publicações
pare consulta e leitura no recinto da.
Biblioteca ou para empréstimo, mantendo os respectivos registros de cadastro e contrôle, assim como dos
consulentes ou leitores;
VII - organizar e manter atuali'zado um serviço de referência dos
a-ssuntos pertinentes ao Conselho ou
de seu ânterêsse:
VIII promover a tradução de
obras I~ artigos doe ínterêsse do Ccnselho, ouvidos os órgãos especializados;
IX - colaborar na organização do
Relatório do Conselho, nos assuntos
de documentação e biblioteca.
Art. 68_ A T. T. compete premover, orientar, controlar e fiscalizar
a utilização, manutenção, guarda,
conan-vaçãr, e reparo dos veículos do
-Oonselho .
Art. 69. A Portaria compete:
I exercer vígflância e fiscaliza,ção constantes nas dependências do
Conselho, especialmente nos locais de
-entrada e saída:

V

DO GABINETE DO PRESIDENTE

Art. 70. Ao G.F. compete:
- orientar, coordenar e promover o expediente para despacho do
Presidente;
.
II registrar, classificar, guardar
e conservar a documentação de natureza sigilosa;
lI! - elaborar o expediente que
fôr determinado pelo Presidente.
Art. 71. A S. FI, compete:
I - preparar os processos a serem
encaminhados ao FI., remetê-los aos
relatores designados e prestar tôdas
as informações que lhe forem solicitadas pelos Conselheiros;
Il fornecer aos Conselheiros a
ordem do dia das sessõ-es e cópia dos
relatórfos e pareceres dos processos
neta incluídos;
IH - redigir as atas das sessões
do FI.;
IV - elaborar o expediente necessário à execução das deliberações do
PI., encaminhar aos órgãos competentes as indicações e resoluções aprovadas, bem como providenciar a publícaçâo das deliberações;
V - executar os trabalhos de taquigrafia e mecanografía relativos às
atividades do FI.;
VI - manter registro dos prazos
legais e regimentais referentes aos
Conselheiros e aos processos a êles
I

dístrfbuídos.

Art. 72. Ao S.R.Pb. compete:
I --,- auscultar a opinião pública no

que ccncerne às atividades do Conselho e divulgar, pelos meios adequados, as informações de ínterêsse da
política nacional do petróleo;
TI - prestar e solicitar colaboração,
nos. assuntos da sua competência, aos
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órgãos de adminísta'açâo pública e
das entidades vinculadas ao Conselho;
III - elaborar, sob a orientação do
Chefe do Gabinete, o relatório anual
do Conselho;
IV - Planejar e executar o programa de relações e de atividades
sociais' Internas do p8&50aJ do C.N.
P .• promovendo o bom entendimento
no trabalho e estimulando as suas
atividades assocíatívas, culturais fi
recreativas;
V - executar, de acôrdo com as
normas legais em vigor, outras atri-buições que lhe forem delegadas.
CAPíTULO VI
DO SERVIÇO JURÍDICO

Art. 73. Ao S.J. compete:
I - estudar, d.o pon to de vista
'legal, os pedidos:
a) de autorização para o exercício
de atividades ligadas ao abastecímento nacional do petróleo;
b) 'de autorização para pesquisa e
lavra de rochas betuminosas e pircbetuminosas;
c) de autorização ou de registro de
emprêsas constituídas ou que vierem
.a se constituir para exploração da.
indústria petroquímíca:
II - propor a adoção de normas
legais de ínterêsse do Conselho, ínetruindo e preparando os expedientes
a serem submetidos ao Presidente;
III - executar, de acôrdo com as
normas legais em vigor, outras atrtbuiçôes que lhe forem delegadas.
Art. 74. A S.L.J. compete:
I - emitir parecer sôbre:
a) questões relativas à incidência
.de tributos referentes a petróleo e
subprodutos;
b) a criação ou alteração de tributos que gravem a indústria' e o Co~
mércío de petról-eo e derivados;
C) OS pedidos de is-enção de impôsto qUe grave o comércio e a indústria de petróleo e derivados;
II registrar Os pedidos meneionados no item anterior e fornecer
0\5 respectivos documentos comprobatórios;
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In - proceder 00 estudo sistemático da legislação do petróleo e da
política petrolífera internacional;
IV
organizar coleção de leis.
regulamentos,
resoluções,
decretos,
avisos, portarias, pareceres € outros
atos que Se relacionem com as atividades do Conselho;
V - manter fichário doe jurísprudêncía, decisões e pareceres;
VI - providenciar e fornecer ao
Mtrusterio Público os elementos necessários à defesa do Conselho;
VII - acompanhar Os trabalhos
legdslatlvos que digam respeito à
matéria ~ interêsse do Conselho e
emitir parecer sôbre os projetos
apresentados;
Art. '75. A s. C. A. compete:
I estudar e minutar contratos
e convenções em que seja parte o
Conselho e lavrar os respectivos
instrumentos:
TI mant-er livro de contratos,
aberto e rubricad-o pelo onere do
Serviço;
III manifestar-se sôbre questões relativas a compromissos internacionais pertinentes ao comércio
ou à indústria de petróleo e derivados;
IV ~ emitir parecer sôbre a situação jurídica das emprêsas que pretendam exercer atividades concernentes ao abastecímento nacional do
petróleo;
V - examinaras pedidos sôbrc:
a)
registro para o exercício de
atividades comerciads e industriais
referentes a petróleo e derivados;
b) instalaoâo de destilarias de rochas betuminosas e pirobetumínosas:
c} extrair as c-ertidões qUe se fizerem necessárias;
VI - examinar ou mínutar ncrmes para a execução das convenções
pertinentes ao abastecimento do petróleo e derivados:
VII - opinar sôbre:
a) a associação da Petrobrás com
entidad-es
destinadas à exploração
de petróleo fora do pais;
b) a constituição de subsidiárias
da Petrobrás:
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VIII apreciar os processos de
eríme e contravenção relativos ao
abastecimento nacional do petróleo:

IX - proceder ao' estudo dos pedídos de autorização para a pesquisa ou lavra de jazidas de rochas
betuminosas e pirobetumínosas:
X - estudar e processar os pedidos de prorrogação e de revogação
de _prazo das autorizações para pesquisa ou lavra das jazidas ce rochas
betuminosas e parobetumínosas:
XI - manter cadastro de associados de emprêsas que se dediquem a
atividades relacionadas com aoaatccimento nacional do petróleo.

Titulo V

Das Atribuições do Pessoal
Art. 76. Ao Presidente compete;
I - presidir as sessões do Plenárto,
eonvocar sessões extraordinárias, designar a ordem do dia, os relatores
e comissões de Conselheiros;
II dar passe aos Conselheiros,
ao Presidente da Petrobrás e aos dirigentes dos órgãos que Ihes sejam diretamente subordinados;
III - designar e dispensar seu substituto eventual nas suas rauas ou
impedimentos até 30 dias:
IV - designar e dispensar os substitutos eventuais dos Diretores de Divisão;
V - designar e dispensar o pessoal
de seu Gabinete e os ocupantes de
runçôes gratificadas, assim Corno as
respectivos substitutos, ressalvada a
competência dos Diretores de Divisão
e Chefe do Serviço Jurídico, quanto
à designação e dispensa, de. seus fiecretárros:
VI - requisitar servidores e admitir o pessoal necessário ao Conselho, de acôrdo com as normas legais em vigor, e suprimir funções vagas -extintas OU excedentes, de extranumerárto-mensaüsta;

VII - movimentar o pessoal lotado
no Conselho, antecipar e prorrogar o
período normal do trabalho e autoeízar turnoa: com horário especial;
VilI - designar servidores do Conselho para trabalho, missão ou estudo
em qualquer ponto do terrttório nacional e, mediante prévia autorização

do Presidente da República, no exterior bem asaím . autorizar o estágio
de 'estudantes e de técnicos no Conselho;
IX - conceder 'licença e salárro-tamiha, expedir boletins de merecimento, aprovar e alterar as escales de
férias, determinar a instauração de
processo administrativo, elogiar e impor penas disciplinares, inclusive a
de suspensão até 9.0 dias e a de destituição de função, e, de modo geral,
dar decisão nos pareceres, processos
e demais papéis qUe versem sôbre a
aplicação da legislação aos servidores
em exercício no Conselho;
X atribuir e fixar vantagens,
Indemzaçôes e honorários;
XI - proceder à livre movimentação dos créditos postos à sua disposícãc no Banco do Brasil, podendo:
conc-eder adiantamentos a servidores
na forma da Iegrslaçâo em vigor;
XII - autorizar a aquisição de material, requisições de transporte, prestação de serviços e demais despesas,
relacloncdas com as atividades de
Conselho;
XIII --' autorizar despesas de caráter secreto com investigações, sindicâncias, coletas dp' dados e informações, no interêese da orientação e
fiscalização do abastecimento nacional de petróleo;
XIV - constituir comissões de estudo, .de inquérito, ou especiais. e expedir portarias. ínstrucões e ordens
de serviço;
XV - despachar com o Presidente
da República;
.
XVI - apresentar anus.Iment., ao
Presidente da República relatório das
atividades do Conselho:
XVII - determinar ou autortaar,
na forma da lei, a divulgação de
qualquer ato ou docur..nento do Oonselho:
XVIII - cumprir e fazer cumprir
as deliberações do Plenário;
XIX - adotar tôda e qualquer providência que se torne necessária ao
bom funcionamento do Conselho.
Parágrafo único - O Presidente
poderá delegar o exercício de atribuições de sua competência,
Arb. 77. Aos Conselheíros com,
petem as, atribuições de natureza de-
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Iíberatíva contidas no art. 34 dêste
Regimento e especialmente:
I comparecer às sessões do PL
e requerer a convocação de sessóes
extraordinárias, justificando a sua
necessidade;
II - presidir as sessões nos casos
;previstos no art. 15" § L o. deste Re·
grmento:
ITI - estudar e relatar OS precessos que lhes forem dístríbuídos, emitindo parecer:
IV - tomar parte nas discussões
e votações. apres-entar, por escrito,
emendas ou substitutivos às conclusõ-es dos pareceres e pedir vista de
processos ou adiamento da discussão;
V - requerer urgência para a diacussão e votação de 'processos não
incluídos na ordem do dia, assim
como preferência nas votações ou
para. a discussão de determinado assunto;

VI apresentar índlcaçôes e levantar questões de ordem;
VII -- rever as notas taquígráfícus e propor retificação de ata da
sessão:
VIU - solícítar ao Presídent., as
medidas que considerem necessárias
M
desempenho das suas atribuições.
Parágrafo único - Aos conselhei1'OS representantes
dos Ministérios
militares cabe o direito de recurso
previsto no art. 8,", § 2.", do Decretolei n.» 538, de 7 de julho de 1938.
Art. 78.. Aos Diretores de Divisão
compete:
I - distribuir, orientar, coordenar e
fiscalizar os serviços afetos ou de
interêsse da Divisão;
II - dar exercícto. distribuir e redistribuir o pessoal da Divísão ;
UI baixar portarias, instruções
e ordens de serviço necessárias a
execução dos "trabalhos da Divisão:
IV - despachar pessoalmente com
o Presidente do Conselho;
V - designar e dispensar o seu
Secretário ;
VI - expedir boletins de merecimento aos servidores que U~es sejam
diretamente subordinados;
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VII - promover diligências .e visitas necessárías à execução dos serviços sob sua responsabilidade;
VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares. inclusive a de suspensão
até trinta dias, aos servidores lotados na Divisão, propondo ao Presidente do Conselho as que escaparem à sua alçada:
IX adotar ou propor medidas
que objetivem a melhoria e o aperfeiÇoamento dos serviços da Divisão;
X - propor ao Presidente do Conselho:
a) a requisição ou volta de servidores, e a expedição de outros atos
relativos à movimentação de pessoal:
b) a organização de turnos especiais de trabalho e a antecipação ou
prorrogação do expediente normal
dos servidores;
c) a índicacâo de -servidores para
tarefas ou missões especiais;
d) a indicação e dispensa dos Ohefes de Serviço, de Seção, Assessôres,
Auditores, bem" como dos Chefes e
Encarregados dos demais órgãos da
Divisão, e respectivos substitutos;
e) a organização e alteração da escala de férias dos servidores;
f)' a concessão de vantagens a servidores;
XI - entender-se, em matéria de
sua competência, com os dirigentes
dos órgãos de administração públíca e outras entidades; .
XII - fornecer ao S. Dv., para o
relatório anual do Conselho, os dados
referentes às atividades da Divisão.
Art. 79. Compete ainda ao Diretor
da D.A, manter entendimentos com
os dirigentes das demais Divisões e
Chefes do 'Gabinete e do Serviço .Iuridico, em assuntos de Administração
Geral.
Art. 83. Aos Chefes do Gabinete e
do Serviço Jurídico, competem as
atribuições constantes do art. 78, no
que couber.
Art. 81. Compete ainda:
I - ao Chefe do Gabinete:
a) despachar o expediente que lhe
fôr determinado pelo Presidente;
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b)

entender-se com os Diretores de

Divisão e os demaís Chefes de Serviço do Conselho, sôbre o preparo do

expediente destinado a despacho do
Presidente;
c) executar trabalhos técnicos ou.
de natureza especial que lha forem
determinados pelo Presidente;
d)
representar o Presidente do
Conselho, quando para isso designado;
II - ao Chefe do Serviço Jurídico:
a) emitir ou visar pareceres e informações;

b) colaborar, nos assuntos da sua
competência, com os demais órgãos

do Conselho.
Art. 82.- Compete aos Chefes de
Serviço da D. E., do Laboratório de
Análises, e de Seção:

I - distribuir o pessoal sob suas
ordens, de acôrdo com as necessidades dos serviços;
11 - distribuir os trabalhos, orienbando, coordenando e fiscalizando a
respectiva execução;
III - examinar as informações, pareceres e demais expedientes. submetendo-os à apreciação do Diretor da
Divisão ou Chefe de Serviço;
IV - despachar pessoalmente com
o Diretor da Divisão ou Chefe de
Serviço;
V - zelar pela disciplina nos locais
de trabalho;
VI - propor elogios e aplicação de
penas disciplinares;
VII - expedir boletins de merecimento;
VIII - propor a organização da
escala de férias do pessoal;
IX - apresentar .co Diretor de Divisão ou Chefe de Serviço o resumo
mensal e relatório anual das atividades do órgão sob sua chefia.
Art. 83. Compete ao Chefe da Secretaria do Plenário:
I - as atribuições constantes do
art, 82, no que couber;
II - oriental' e coordenar os trabalhos afetes à Secretaria do Plenário;
Hf - assistir às sessões do PI. adotando as providências necessárias ao

bom andamento dos trabalhos e redigir a respectiva ata.
Art. 84. Compete ao Chefe do Setor de Divulgação:
I - orientar e coordenar os trabalhos afetos ao Setor;
II - providenciar, junto aos demais órgãos,os dados e elementos
para elaboração do relatório anual
do Conselho;
In elaborar, sob a direção do
Chefe do Gabinete, o relatório anual
do Conselho.
Art. 85. Ao Consultor Jurídico, aos
Assistentes Técnicos, aos Oficiais eAuxiliares de Gabinete compete executar as atribuições que lhes forem
cometidas pelo Presidente.
Art. 86. Compete aos Assessôres.
Técnicos e Auditores dos Diretores de
Divisão:
I - 'estudar e emitir parecer nosprocessos que lhes forem distribuídos;

II - revel' os expedientes submetidos a seu exame;
111 - coligir. dados de interêsse da
Divisão;
IV - representar o Diretor, quando para isso designado;
V - coordenar os dados referentesàs atividades da Divisão para o i'eIatóric anual do Conselho;
VI - manter articulação com os.
dirigentes dos órgãos da Divisão.
Art. 87. Compete aos Secretários
exerce!' as atribuições que lhes forem
cometidas pela autoridade a que estiverem subordinados.
Art. 88. Compete aos demais Chefes e Encarregados de órgãos executar, no que couber, cs atribuiçõesreferidas no art. 82.
Art. 89. Compete ainda:
I -

Ao Chefe da Portaria:
organizar os plantões e escalas
de serviço do pessoal que lhe ror sua)

bordínado;
b) velar para que o pessoal sob.
suas ordens se apresente devidamente uniformizado;
c) atender, prontamente, às solicitações ou reclamações dos deme.ía
órgãos do Conselho;
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II - aos Encarregados de Turma.
de Administração;
a) controlar os papéis que transitarem pela Divisão;
b) manter artáculaçã> com aS. C.
da D. A.;

In -

IV _ os Secretários, por servido. res designados pelas autoridades a
que estiverem subordinados.
Parágrafo único. Haverá sempre"
servidores prêviame-ita designados para as substituições a que se retereêste artigo.

ao Encarregado da T. T.:

organizar os plantões e escalas de serviço do pessoal que lhe fôr
subordinado;
b) vela-r para que os motoristas
se apresentem devidamente unídormízados ,
Arü. 90. Além das atríbutções especificadas neste Título, outras poderão ser cometidas por ato expresso
da autoridade superlor.
Art. 91. Compete aos servidores em
geral, com exercício no Conselho, executar COm presteza os trabalhos que
lhes forem cometidos, zelando pela
conservação e aproveitamento dos materiais e equipamentos de que se utíIizarem,
a)

Título VI'

Do Horário
Art. 92. O horário normal de trabalho será fixado pelo Presidente do
Conselho, respeíte.dc o número de
horas semanais estabelecido para o
Serviço Público Civil.
Titulo VII

Das Substituições
Art. 93. serão substituídos automàttcamente, em suas faltas 'ou Impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Presidente, por Um Diretor
<te Divisão ou pelo Chefe do Gabinete;
II - os Diretores de Divisão, o
Chefe do Gabinete e o Chefe do Ser.
viço Jurídico. por ocupante de run,
ção
gratificada, indicado pela autoridade a ser substituída, entre seus
subordínaoos:

In - os demais Chefes e Encarregados, por servidores índícados pela
autoridade a que estiverem subordinados;

Título VIII

Das Disposições Gerais
e Transitórias
CAPíTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 94. As decisões do Conselho
serão publica-das no Diário otícuü.
da União e, em seguida, comunicadas
diretamente aos -interessados, indicando-se a data da publicação.
Parágrafo único. Das comunicações
expedidas deverá ser exigido recibo,
ou aviso postal de recebimento.
Art. 95. Das decisões do Conselho
. caberá recurso para o Presidente da.
República, no prazo de trinta dias,
contados da data da publicação no
Diário Oficial ou do recebimento da
comunicação.
Art. 96. Os conflitos de atribuição
entre o Plenário e o Presidente do.
Conselho serão solucionadas pelo Presidente da República.
Art. 97. Salvo prévia autorização.
do Presidente, aos servidores com
exercício no Conselho é vedado dívulgar quaisquer dados relativos às atividades afetas OU de ínterêsse do Conselho.
Art. 98. Os casos omissos dêste Regimento serão resolvidos:
I - pelo Plenário. na parte deliberativa;
II - pelo presidente, na parte executiva.
CAPíTULO Ir
DAS

DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

Art. 99. Enquanto não fôr criado.
o cargo, em comissão, de Diretor da.
D. T., compete ao Assistente-Chefe
exercer as respectivas atribuições.
,- Rio de Janeiro, em 10 de dezembro.
de 1957.
Buríco de Aguiar soueo
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DECRETO N.? 42.814 - DE 13
DEZEMBRO DE 1957

DE

-coneeae à sociedade Norton, lIlegaw
& Co. Ltâ, autorização para cOntinuar a funcionar na República.

o

presidente da República. usando

orla atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87. Inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do Decreto-lei

TI.O

2.627.

de 26 de setembro de 1941), decreta:
Artigo único. E' concedida à socíe-

dade Norton. Megaw & Co. Ltd., com
.sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar na República pelos
Decretos ns . 1.455.. de 5 de julho de
1893; 6.561, de 11 de julho de 190.7;
~4.662, de 1 de fevereiro
de 1921;
21.082, de 6 de maio de 1946; 23.369,
de 17 de julho de 1947, e 37.939, de

20 de setembro de 1955, autorização
para continuar a funcionar, tendo em
vista a modificação do alto 55 dos
seus estatutos, conforme resolução eSpecial tomada em Assembléia Geral
de B de janeiro de 1957, continuando.
porém, inalterado o capital destinado
às suas atividades comerciais no País,
mediante as cláusulas que acompanham o referido Decreto n." 37.939,
de 20 .de setembro de 1955. assinadas
pelo Ministro de Estado dos. Negócios
do Trabalho, Indústria e Comércio,
obrigando-se a mesma sociedade, a
cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, aôbre O objeto da presente

.autorízação .

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
-da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Parsijal Barroso

DECRETO N." 42.827 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1957
Autoriza Bernurúo Espíndola Júnior a
comprar ueâras preciosas.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, número r, da Constituição,
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado Bernardo Fspíndola Júnior estabelecido
nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos
do
Decreto-lei
n,» 466· de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autortzacâo uma
via autêntica do presente decreto.
Río de Janeiro, em 17 de dezembro
de 1957; 136.° da Independência e 69.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Parsitat Barroso

DECRETO N." 42.819 - DE 16
DEZEMBRO DE 1957

Llmlted, com sede em Londres, In~·
glaterr-a, autorizada· a funcionar no
pais pelo Decreto n.« 21. 085. de 24
de fevereiro de 1932, conforme deliberação da Assembléia Geral Anual
realizada em 8 de março do corrente
ano.
Art. 2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
. .zígorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República,

José María Alkmim.
DE

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Legal & General Assun
rance Society Limiteâ,
O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei TI.O 2.()63,
de 7 de março de 194'Ü, decretá:
Art. 1.° Ficam aprovadas as .alterações introduzidas nos Estatutos da
Legal & General Assurance Society

DECRETo N." 42.84Q - DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1957
Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica a
Emprêsa Fôrça e LUz de cruzeiro
da Fortaleza.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da oonsütuíoão, e
Vendo em vista o cüsoosto no art. 1.°
do Decreto-lei n.v 938: de 8 de dezembro de 1938, e o que requereu a Em-
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prêsa Fôrça e Luz de cruzeiro da
Fortaleza, decreta:
Art. 1.° lI: concedida à gmprêsa Fôrça e Luz d-e Cruzeiro da Fortaleza,
com sede na Vila de cruzeiro da FOrtaleza, município de patrocínio, Estado de Minas Gerais, autorização para
funcionar cceno emprêsa de energia
elétrica, de acôrrío com o Decreto-lei
n.v 938, de 8 de dezembro de 1938,
ficando a mesma obrigada para os
seus objetivos, a. satisfazer, integralmente, as exigências do Código
de
Aguas (Decreto n.e 24.643, de 10 de
julho de 1934) leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação do oresente ato
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.0 da
República.
JUSCELrno

KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 42.881 DE

DEZEMBRO DE

Art. 2.°
Revogam-se as dL~p0'31eões em contrário.
Rio co c aneíro 26 de dezembr-, de
1957; 136.° da Independência e 69.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N. 'I 42.385 - DE 26 os
DEZEMBRo DE 1957
Declara de utilidade pública diversas
áreas de terra necessárias ao aproveitamento ela energia hidráulica da
cachoeira do França situada no rio
Juquiá-Guassu. entre o mnmicinto
de lbiuba e o de ltapece~'icada Serra, Estado de São Pauto e autoriza
a Companhia Brusíteíra de Alumínio a promover a âesaprcmriação,

(Publicado no Diário Oficial

Seção I -

Mario Meneghetti.
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de 28 de dez-embro

de

1957) .
Retificação

DE 26

1957

outorga concessão à Rádio e Jornais
do ceará S. A. para ínstsüar uma
estação radiodifusora.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 0;::tígo 87, n.c I, da Oonstituiçâc, atendendo ao Que requereu a Rádio e Jornais do CEará S. A. e tendo em vista
o disposto no art. 5.°, n.v XII, de

mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0
Fica outorgada concessão à Rádio e JOrnais do Ceará S A.•
nos têrmos do art. 11, do Decreto nú.,
mero '24.1';55, de L de julho de 1.93·1,
para estar elecer; <:t título precário U~
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
sem direito de exclusividade, uma estação de freqüência tropical, destinada
'1 oxoc. La,j serviço ~f radlodiíusâo
Pá: á;rato único. O contrato j~,or~
rente desta concessão obedecerá às
eláusu.as que com §St.2 baixam, ~u~)"~
cadas pe lc Ministro de Estado dos
Negócios da Vi1ação e Obras Públicas
e oet era ser assinado' dentro de efl
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação, "dêste decreto, no, Diário
Oíicial, sob pena de ficar s-em efeito,
desde logo, o mesmo decreto.

Art. 2.°, onde se lê: ... no processo
D. Ag. n,O 3.196-56. - Letaea: ..•
no processo D. Ag , n.? 3,195-56....

DECRETO N." 42.886 -

DE

26

DE

DEZEMBRO DE 1957
Declara de utilidade pública diversas
áreas de terra compreendidas na.
faixa de linha de transmissão a
ser construída entre a Usina da cachoeira do França e tu 'fábrica de
aluminio da Companhia· Brasileira
de Aluminio; situada no município
de São Roque, Estado de São Paulo, e autoriza a Companhia BraeileirO! de Alwminio a. promover as
providências necessárias à sua uti-

lizaçdo,

(Publicado no Diário Oficial: - Seção I - de 28 de dezembro de 1957) .:
Retificação

No parágrafo único do art. 3.0 , onde se lê:
seu rec-onhecimento nos
- têrmos
Leia-se: ... seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive, 010 processo de desapropriação,
nos têrmos ...
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DECRETO N. v 42.892 - DE 26
DEZEMBRO DE 1957

DE

Outorga à Comissão
Estadual
de
Energia Btetrícà do Rio Grande üo
Sul, concessão para distribuir eni'rgia no município de Horizontma,
naquêle Estado, e dá outras pr(,t'tdências.

(Publicado no Diário Oticial - Seção I -- de 28 de dezembro de Ig57) .

DECH.ETO N," 42.915 .---.:.. DE 30
DEZEMBRO DE 1957

DE

Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adicionais restttuíueís do impósto de renda, emís-:
sao e serviço 'de amoruzaçao e turos
das Obrigações do Reapareüuumen"to Economico.
(Publicado no Diário onerei - Secão I - de 30 de dezembro de 1957),

Retificação

Retijicaçá o

No preâmbulo, onde se lê: ... do
Código de Águas (Decreto número
23.643, de ... Leia-se: ... do Código
de Águas (Decreto n.v 24.643, de

No Art. 11. onde se lê: para o rnn
ce habilitar-se' à - Leia-se: para o
fim, de habilitar-se à restituição.
No Art. 45. onde Se lê: na forma
do art. 56, ínclsos - Leia-se: na rorma do art. 96, Incisos.

DEDRIEI'O N.o 4,2.9U - DE 27
DEZEMBRO DE 1957

DE

Aprova o Regulamento de Preceitos
Oomune aos Estabelecimentos do
EnsiM do Exército (Rj126).

Publicado no Diário Oficial -- seção
I - de 2 de janeiro de 1953

Retiiicactic
No Art. 136, inciso X, alínea b, onde
se lê: Instrutor -- Coronel-- Major

ou Capícão, leia-sé: Instrutor' - T-enente-Coron-el, Major ou Oapítâo ;
No Art. 150, § 3.°, in fine once s€
lê: ... , sempre que possíveis habtlítacos com o curso de Técnica ,te Ensino, leia-se: "" sempre que possível.
habilitados, também, com o Cur3J de
Técnica de Ensino.
No Art. 162, onde Se lê: O § 1.<:' do
art. -7S não entrará em vigor ...
leia-se: O § 1.0 do' art. 73 não entrará

em vigor ...
DECRETO N." 42.914 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1957
Institui a Guia de Importaçâo para
fins estatísticos.

(Publicado no Diário O ticuü -- Seção I -- de 30 de dezembro de 1957).
Retificação
No Art. 6.°, onde se lê: as instruções constantes do novo modêlo
Leia-se: as instruções constantes do
mesmo rnodê1o.
No Art. 12. onde se lê: pôrtn de

embar-Que das mercadortass -

Leia-

se: põrto de embarque das mercado-

rías .

No Art. 46. onde se lê: de 26 de outubro de 1940 - Leia-ser de 26 de'
agôsto de 1940.
No Art. 48_ item rr, onde se lê: contados da vigência -- Leia-se: contados da vigência dêste decreto;

DECRE"TO N.? 42.916 - DE 30
DEZEMBRO DE 1957

DJ!:

Dwp6e sôbre o visto consular nas lacuras comerciais e dd outras provlM

aéncios.

(Publicado no Diário Oficial ~ Secão I - de 30 de dezembro de 1957).
Retijicaçll0
No preâmbulo, onde se lê: de 14 de

agõsr, de 1937. decreta - Leia-se: de
14 de agôsto de 1957. decreta:
No Art 4·°. onde se lê: número de
referência relativo ao - Leia-se: número de referência relativo ao.
No Parágrafo único, do Art. 4.°.
onde se lê: de que nã-O cagrta êste Leia-se: de que não cogita êste .
No Parágrafo 6.° de Art- 10. ondese lê: na Tabela constante dêste decreto _ Leia-se: na Tabela anexa €L
êste decreto.
No Art. 19. onde se lê: por meio de
sêlo de armas - Leia-se: por meio do
sêlo de armas.
No Parágrafo 3.°. do Art. ,21, onde
&0 lê: comparativa estabelecia para

a .,.- Leia-se: comparativa. estabelecída para a.
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DECRETO

N.O 42,918 DE 30
DEZEMBRO DE 1957

DE

Promulga o Tratado Geral de Comercio e de Investimentos e o C01loénic de Comércio Fronteiriço entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República ào Paratniai. firmados a 27 de ounurc
de 1956, em Assunção.

O Presidente da República:
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n.c 27. de 30 de agôsto de 1957. o r-atado. Geral de Comércio e Investimentes e o Convênio de Oomércío
Fronteiriço, com o respectivo Pretocolo Adicional sôbre Direitos de Importaçâo, firmados em Assunção a
27 de outubro de 1956. entre o Brostl
e o Paraguai: e havendo sídn ratificados pelo Brasil, por Cartas ce 4 de
setembro de 1957: e tendo sido efetuadas. no Rio de Janeiro, a 6 de
setembro de 1957, a troca das respectivos instrumentos de ratificação:
Decreta que os mencionados acôrdos, apensos por cópia ao presente
decreto, sejam executados f;! cumprido!' tão inteiramente como nêles
se contêm.
Rio de Janeiro, em RO de dezembro de 1957. 136.° da Independência
e 69.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Carlos de Macedo Soares

'TRATADO GERAL DE COMf:RCIO
E DE INVESTIMENTOS ENTRE A
REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA DO PARAGUAI.

Os Governos dos Estados Unidos do
Brasil ~ da República do Paraguai,
Animados do desejo de fortalecer
os tradicionais laços de amizade que
unem os dois países,
Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento econômico
e o bem-estar de suas populações,
através de uma política de cooperação que estimule e discipline o seu
Intercâmbio comercial, e que contem pIe também, medidas destinadas
a encorajar, em condições mutuamente vantajosas, as correntes de
inversões de capital e o intercâmbio
de assistência técnica,

Resolveram celebrar um Tratado
Geral de Comércio e de Investímentos, baseado no principio de igualdade de tratamento, em sua forma
incondicional e ílímítada, e na outorga de mútuas e reciprocas concessões e vantagens, e, pata êsse fim,
nomearam seus Plenipotenciários, a
saber:
O Excelentíssímo Senhor Presidente
da República dos Estados Unidos do
Brasil, Doutor Juscelino Kubitschek
de Oliveira, a Sua Excelência o Senhor Embaixador José Carlos de Macedo Soares, Ministro de Estado das
Relações Exteriores do Brasil; e
O Excelentissimo senhor Presidente da República do Paraguai, General de Exército Alfr-edo Stroessner, 3.
Sua Excelência o Senhor Doutor Raul
Sapena Pastor, Ministro das Relações
Exteriores do Paraguai;
Os quais depois de haverem trocado os seus Plenos Poderes, achados
em boa e devida forma}
Convieram no seguinte:
ARTIGO I

As Altas Partes Contratantes reconhecem corno de seu mútuo ínterêsse fomentar e estimular um permanente intercâmbio comercial e financeiro entre os dois países e, por conseguinte, esforçar-se-âo para promover e diversificar suas operações comerciais e financeiras da maneira
mais ampla possível.
ARTIGO II

As Altas Partes Contratantes acordam em conceder-se reclproeamante
o tratamento de nação mais favorecida, em tudo quanto se refira a direitos alfandegários e impostos acessórios, ao modo de percepção dos direítos e impostos, tanto para a importação como para a exportação, à
custódia das mercadorias nos depósitos alfandegários, ao sistema de
contrõle e de análises, à classificação das mercadorias' TIBS alfândegas,
à interpretação das tarifas, bem como
aos regulamentos, formalidades e
gravames aos quais possam ser submetidas as operações alfandegárias.
ARTIGO III

Os artigos cultivados, produzidos ou
manufaturados, originários do terri-
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tório de qualquer das Altas Partes
Contratantes não estarão sujeitos, ao
serem importados para o território da
outra Alta Parte, a direitos, impostos
ou gravames, diferentes ou mais elevados, -nem a regulamentos ou formalidades diversos ou mais onerosos do
que aquêles dos quais são ou venham
a ser submetidos os produtos stmílares, originários de qualquer terceiro país.
ARTIGO IV

Os artigos cuitávados, produzidos ou
manufaturados, originários do território de qualquer das Altas Partes
Contratantes ao serem exportados
para o terrttórfo da outra Alta Parte,
não estarão sujeitos, em matéria aífandegárta, a direitos, impostos ou
gravames, diferentes ou mais eleva-o
dos, nem a' regulamentos ou formalidades diversos ou mais onerosos do
que aqueles aOS quais são ou venham
a ser submetidos os produtos similares, destinados a qualquer terceiro
país.
ARTIGO V

Os artigos cultivados, produzidos
ou manufaturados no território de
qualquer das Altas Partes Contratantes ao serem importados para o território. da outra Alta Parte, ou para
êle exportados, não estarão sujeitos
a impostos, nem a outras tributações
internas, de qualquer natureza, diferentes ou mais onerosos que aquêles
que gravam ou venham a gravar os
artigos similares provenientes· de
qualquer terceiro pais ou destinados
a qualquer terceiro pais.
ARTIGO VI

Os artigos cultivados, produzldoe
ou manufaturados no território de
uma das Altas Partes Contratantes,
e importados para o território da
outra Alta Parte, não estarão "sujeitos
a tratamento menos favorável que o
dispensado aos artigos similares provenientes de qualquer terceiro pais,
em tudo quanto se refira a leis, regulamentos e disposítávos referentes
à venda, operações de compra e venda, transporte, distribuição e consumo dêsses artigos no mercado Inter-

no.

ARTIGO VII
As vantagens, favores, privilégios e
isenções que qualquer das Altas Partes Contratantes conceda ou venha a
conceder, em matéria de regime alfandegário, aplicáveis tanto à importação quanto à exportação, aos artigos cultivados, prcduaídos ou manuraturadoe originários de ou destinados
a qualquer terceiro país, apltcar-se-ão
imediatamente e sem ,compensação
aos produtos similares, originários do
ou destinados ao território 'da outra
Alta Parte.

ARTIGO VIII

o tratamento de nacâo mais favorecida, previsto no presente Tratado
não se aplicará:
a) às vantagens preferenciais concedidas ou que venha a conceder
qualquer das Altas Partes Contratantes, exclusivamente para facilitar o
seu trafico fronteiriço comum;
b) às vantagens preferenciais concedidas ou que venha a conceder
qualquer das Altas partes Contratantes para Iac.htar o tráfico frontetr-iço com os países que lhe são limítrofes;
c) às vantagens concedidas ou que
venham a ser concedidas por qualquer
das Altas Partes Contratantes a terceiro País, em virtude da formação
de limão aduaneira ou de zona livre
de que se torne membro.
ARTIGO IX

Os artigos cultivados. produzidos ou
manufaturados no território de qualquer das Altas Partes Oontrutamee
poderão ser adquiridos pela outra Alta Parte e destinados a terceiros paises, sempre que as autoridades competentes do pais exportador manifestarem previamente sUa concordância
para cada transação.
ARTIGO X

Os pagamentos decorrentes da execucâo do presente Tratado efetuarse-âo de conformidade com u eegtme
que esteja em vigor entre as Altas
Partes Contratantes ou pelos procedimentos especiais que vierem a arbitrar.
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AHTIGO Xl

As Altas Partes Contratantes facíIitarâo ao máximo a Intensificação
das

operações

de

seu

intercâmbio

comercial. Nesse sentido, e sempre
que forem necessárias licenças de
importação ou exportação ou outros
requisitos prévios. serão os mesmos
outorgados, de forma expedita, dentro
do espírito do presente Tratado e de

aoôrdc com as leis e regulamentos
vigentes em cada pais.
Parágrafo único. Se qualquer das

Altas Partes Contratantes estabelecer
ou mantiver, oficialmente ou de fato,
restrições sôbre a importação ou exportação, a mesma Alta Parte con-

cederá tratamento justo e eqmtativo
ao comércio da outra Alta Parte para
as exportações ou importações e, nesse sentido, se norteará, entre outras
considerações, pelo preço,qualidade,
dísponibilidada: de divisas e condições de mercado e dos transportes.
AHTIGO XII

Com o propósito de reforçar o intercâmbio comercial e as relacões econômicas entre ambos os países, as
Altas Partes Contratantes consideram de mútuo ínterêsse criar condições de ffnanciamentó e de pagamento que facilitem a aquísíçâo no
Brasil; a prazo razoàvet. de bens de
investimento que se façam necessários, no Paraguai, ao aproveitamento e à industrialização de matérias
primas, produção de energia, aprimoramento do sistema de transporte e
dos processo~ de produção agrícola.
Parágrafo primeiro. Do mesmo modo, as Altas Partes Contratantes estudarão em conjunto, por meio de órgãos adequados, existentes ou a serem criados, e pela forma julgada
conveniente, os projetos de origem governamental OU privada, que possam
contribuir para a melhoria da produção agrícola e industrial e dos sistemas de armazenamento e transporte
da produção, nas regiões propícias do
Paraguai, e também nos territórios
brasileiros fronteiriços ao Paraguai.
?an'tgrafo segundo. Ainda COm a
mesma finalidade e através de órgãos
adequados, existentes ou a serem criados, as Altas Part-es Contratantes
sistematizarão e incrementarão os
programas recíprocos de assistência
técnica, em quaisquer empreendímen..
tos que objetivem, em um e outro

pais, o desenvolvimento da energia
elétrica, dos sistemas de transport-e e
da produção.
ARTIGO XlII

Em matéria de ímpostos, direitos
ou' gravames, de qualquer natureza
não previstos nos demais dispositivos
do presente Tratado, os investimentos e capitais dos nacionais e das
emprêsas de qualquer das Altas Partes contratantes gozarão, no terrttória da outra Alta Parte, de trataenen..
to não menos favorável do que aquê1e que se conceder, em condições similares, aDS capitais e investimentos
dos nacionais e emprêsas de qualquer
terceiro país.
Parágrafo primeiro. Os artigos
produzidos 'por pessoas físicas ou ju ..
rídicas de qualquer das Altas Partes
Contratantes, no território da outra.
Alta Parte, ou per pessoas jurídicas
dessa última Alta Parte, controladas
por aquelas pessoas .rísícas ou [urtdicas, gozarão de tratamento não menos favorável do que aquêle que se
conceder a artigos similares de orlgem nacional, produzidos por qualquer
pessoa tísíca ou jurídica, em tudo
quanto se refira à exportação, trtbutaçâo, venda, distribuíção, armazenag-em e consumo.
parágrafo segundo. Os nacionais e
emprêsas de qualquer das Altas Partes contratantes gozarão, no território da outra Alta Parte, de tratamento nacional e de nação mais favorecida, em tudo quanto diga respeito à
importação e à exportação.
AHTIGO XIV

Os nacionais de qualquer das Altaa
Partes Contratantes, residentes OU não
no território da outra Alta Parte, e
os nacionais e empresas de qualquer
das Altas Partes Contratantes, que se
dediquem ou não ao comércio ou a
outra ocupação com o objetivo de lucro, OU ainda a atividades cíentíftcas, educativas; religiosas ou filantrópicas, no território da outra Alta
Parte, não serão obrigados ao pagamento de impostos, taxas ou tributos.
que gravem a renda, o capital, as
transações OU as atividades bem como aos requisitos relativos à arrecadação dêsses mesmos' impostos, taxas
ou tributos, no território da outra Alta Parte, que sejam mais onerosos do
que aquêles que incidam sôbre os nacionais ou as emprêsas da Alta Parte de cujo território se trate.
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Parágrafo primeiro. Cada uma das
Altas Partes Contratantes se reserva
o direito de:

a) outorgar vantagens específicas,
no que se refere a Impostos, taxas e
tributos, a nacionaís e a empresas, de
qualquer oUtl'o terceiro país, medíante reciprocidade;

b) conceder, em virtude de acõrdo, a nacionais e emprêsas de qualquer terceiro país, vantagens especiais para evitar ou reduzir a dupla

trfbutaçâo ou para a proteção mútua
da arrecactaçao.
Parágrafo segundo.

Independente-

ments do tratamento nacional a que
se refere o presente artigo, as Altas
Partes contratantes concederão, dsntro dos limites de suas respectivas legtslaçôes e em seus respectivos territ-órios, o tratamento de nação mais
favorecida aos nacionais e emprãsas
da outra Alta Parte, no que respeita
aos trfbutos,
sua taxação e forma
de arrecadação.
á

ARTIGO XV

Aos nacionais e' às emprêsas de
qualquer das Altas Partes Ocntratantes será concedido o tratamento nacional, no território da outra Alta
Parte, no que diz respeito à, aqutsíção, por compra OU outros meios tegaís, e, bem assim, à propriedade e
ao uso de bens de qualquer espécie.
ARTIGO XVI

Aos nacionais e às emprêsaa de
qualquer das Altas Partes Contratantes será concedido no território da
outra Alta Parte, tratamentonaciona] e de nação mais favorecida, em
tudo quanto se refira à aquisição, regtstro, prorrogação, vahdez, renovação, transferência e proteção legal de
patentes de Invenção, c, bem assim,
aos mesmos direitos sôbre marcas de
fábrica e de comércio, nomes comerciais e tôda e qualquer espéci-e de
propriedade industrial, intelectual OU
artística.
ARTIGO XVI

Observadas as prescrições da lei local sôbre registro e proporcionalidade
de empregados estrangeiros, aos nacionais e emprêsas de qualquer das
Altas Partes Contratantes será concedido, no território da outra Alta
Parte, exceto nas zonas indispensáveis
à sua d-efesa. tratam-ento nacional com

relação ao exercício de atividades industriais, comerciais, de seguro, agrícolas, pecuárias, financeiras, de publicação, cientificas, educacionais, religiosas, filantrópicas e profissionais.
O tratamento nacional a que se re~
fere o presente artigo, exceto quando especificamente concedido, não
incluirá as emprêsas jornalísticas, as
de radiodifusão e as de navegação,
ficando, ainda, esn relação às emprêsas Imanceíras, às atividades educacionais e profissionais, condicionado
às limitações impostas pela lei local.
Parágrafo único, Observadas as
restrtçôes constantes do presente artigo, será concedido aos nacionais e
às empresas de qualquer das Altas
Partes c-ontratantes, n-o território da
outra Alta parte, o tratamento de
nação mais favorecida no que se refere:
a)
às atividades enumeradas no
presente artigo;
b) ao exercício de atividades nos
campos econômico e cultural;
c) à organização, operação e 'participação em ecnprêsa da outra Alta
Parte Contratante;
d)
à pesquisa e à lavra de depôsitos ou jazidas minerais,
ARTIGO XVIII

As transferências financeiras entre

as Altas Partes Contratantes, inclusive no que respeita à remessa de rendimentos em geral, amortização e re..
tômo de capitais investidos, gozarão,
conforme o regim-e de câmbio vigente, em cada pais, de tratamento não
menos favorável do que
conceddo
por qualquer das Altas Partes em
condições similares, a outras emprêsaa estrangeiras ou às transferências
do mesmo gênero, destinadas a qualquer terceiro país,
Parágrafo único. Qum.sqner contrôles, impostos por uma das Altas Partes Contratantes sôbre transações financeiras, serão aplicados de modo
a não Influenciar d.esvantajosamente
a posição competitiva do comércio e
dos investim-entos de capitais da outra Alta Parte, em comparação com
o comércio e os investimentos de capitais .de qualquer terceiro país,

°

ARTIGO XIX

Os especialistas ou técnicos brasí..
Ieíros que se dirigirem ao Paraguai,
por períodos mais OU menos prolongados, com o objetivo de colocar ou
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entregar bens de produção ou, aín-

<ia, de estudar as condições locais para
investimento de capital brasileiro, com

a aprovação do Govêrnc paraguaio,
receberão dêste as facilidades necessárias e adequadas concernentes às
autorizações de entrada e de oermanêncía no pais, e, bem assim, - à importação dos elementos que lhes possam ser úteis para o bom desempenho
de suas tarefas especificas.
ARTIGO XX

Haverá a mais ampla liberdade de
navegação entre os terrrtórtos de ambas as Altas Partes Contratantes. Os
navios de qualquer das Altas Partes
Contratantes gozarão, nos mesmos
têrmos que os navios da outra Alta
Parte, ou dos navi-os de qualquer ter-o
ceíro pais, da mais ampla liberdade
para dirigir-se, com suas cargas, a vados os portos, águas e ancoradouros
da outra Alta Parte, abertos ao comércio exterior e à navegação internacional. Tais navios e cargas gozaTão, em todos os sentidos, do tratamento .de nação mais favorecida e de
tratamento nacional quando estejam
nesses parvos, águas e ancoradouros
dessa outra Alta parte Contratante.
Qualquer das Altas Partes Contratantes, entretanto, pode reservar-se
direitos e privilégios exclusivos para
os seus próprios navios, em tudo que
diga respeito ao comércio de cabotagem, à navegação interior e à pesca
nacional.
Parágrafo primeiro. Aos navios de
qualquer das Altas Partes Oontratantes serân concedidos tratamento nacional e tratamento de nação mais
fli. vorecída, pela outra Alta Parte,
em tudo quanto diga respeito ao direito de transportar todos 08 artigos
que possam ser objeto de transporte
fluvial ou marítimo e que sejam
destinados ao terrttorto dessa outra
Alta Parte ou dêle procedentes.
Parágrafo segundo. Os navios sob
bandeira de qualquer das Altas Partes Contratantes, quando nos portos,
ancoradouros OU águas internacionais
da outra Alta Parti! Contratante, gozarão, e bem assim as suas cargas,
de tratamento não menos favorável
que o concedido aos navios de qual..
quer terceiro pais, em tudo quanto díga respeito a vantagens, impostos, dírei tos, gravames e serviços alfandegários.

ARTIGO XXI

As Altas Partes contratantes outorgarão livre trânsito, através dos
seus territórios, às pessoas, bem e
mercadorias, procedentes de OU destinados à outra Alta Parte Contratante. As normas reguladoras dêsse
trânsito serão ditadas de acôrdo com
as recomendações das Comissões
Mistas Permanentes previstas no artigo XXV do presente Tratado, de
modo que sejam preservados os ínterêsses fiscais e atendidas as disposições legais vigentes que regulamentam o intercâmbio comercial
COm o exterior.
ARTIGO XXII

Com o objetivo de incrementar I)
intercâmbio comercial entre os dois
países e estreitar as relações de amizad-e entre os dois povos, por meio de
um maior conhecimento mútuo, as
Altas Partes Contratantes proporcíonarão as maiores facilidades possíveis
às vantagens de turismo, à sua propaganda, às atividades dos viajantes
de comércio e à entrada e saída de
amostras e mostruários.
ARTIGO XXIII

Nenhum dispositivo dêste Tratado
deverá interpretar-se como impedimento à adoção e ao cumprtmento da
medidas:
a) necessárias à proteção de moralidade pública;
b) necessárias à aplicação das leis
e regulamentos referenuea à segurança pública;
c) necessanas à nrotecâo da vida
ou da saúde humana, animal ou veg.atal ;

d) relativas
importação ou exportação de ouro ou prata:
e) impostas para proteção ao património nacional de valor artístico,
histórico ou arqueológico:
f)
relativas ao contrôle das importações OU exportações de" armas,
munições ou materiais de guerra, e,
em circunstâncias excepcionais, de
todos os demais fornecimentos mtlítares;
g) necessárias à exportação ou importação, utilização e consumo de materiais rísseís, de produtos radioativos,
ou de quaisquer outros materiais utilizáveis no desenvolvimento ou aproveitamento "a energia nuclear.
á
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ARTIGO XXIV

Se qualquer das Altas Partes Contratantes acoter medidas que possam
vir a ser consideradas pela outra Alta
Parte como tendentes a anular -ou a
diminuir o alcance do presente Tratado, a Alta Parte Contratante que
tiver adotado tais medidas tomará na
devida consideração as objeções que

a outra Alta Parte venha a formular
e lhe proporcionará tôdas as facilidades para um intercâmbio de idéias
que vise, dentro do possível, a uma

solução satisfatória que atenda aos
ínterêsses comuns.
ARTIGO XXV

A fim de estimular o desenvolvimento das operações do intercâmbio comercial e dos investimentos de capital,
regulados pelo presente Tratado, as
Altas Partes Contratantes acordam
em constituir Comissões Mistas Permanentes, com sede n"LS cidades do
Rio de Janeiro e Assunção, cujas funções e normas de procedimento se
acham estabelecidas em notas trocadas, nesta data, entre os dois Governos.
ARTIGO XXVI

o presente Tratado será ratificado
de -acôrdo com o processo omsntucíonal de cada uma das Altas Partes
Contratantes e entrará em vigor na
data da troca dos instrumentos de
ratificação, que se efetuar na cidade
do Rio de Janeiro dentro da maior
brevidade possível, permanecendo em
vigor pelo prazo de cinco anos e podendo .eer prorrogado por
períodos
iguais, mediante recondução tácita.
Qualquer das Altas Partes contratantes poderá denunciá-Io a qualquer
momento, mas a denúncia somente
se tornará efetiva seis meses após
notifícaçào à outra Alta Parte.
Em fé do que, os Plenlpctencíárlos
acima designados firmaram e selaram
êste Tratado, em dois
exemplares
igualmente autênticos, nos
idiomas
português e espanhol, na cidade de
Assunção, Capital da República do
Paraguai, aos vinte e sete dias do mês
de outubro de mil novecentos e cinqüenta e seis. - José Carlos de Macedo Soares. -

RaulSapena Pastor.

CONV1lNlO DE CO_ReTO FRONTEIRIÇO El'<TRE A REPúBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO

BRASIL E A REPúBLICA DO
PARAGUAI

Os Govêrnos dos Estados Unidos
do Brasil e da República do Paraguai.
Animados do desejo de promover o
desenvolvimento do comércio e da
indústria dos dois países, valendo-se,
para tanto, das condições eSpeCIaIS
que oferecem a vizinhança de seus
territórios e ~s facilidades naturais
das comunicações entre êles, ora em
vias de expansão e de melhoramento
técnico, como são testemunho a
construção da rodovia Coronel Oviedo
~ .Pôrtc Presidente Fran-co e a pró ..
xlma ligação rodoviária das cidades
vizinhas, Ponta-Porá e Pedro Juán
Caballero ao pôr t o de Concepclón ; e
Reafirmando seu propósito de ampliar, ainda mais, as bases da politica de amistosa cooperação entre
ambos inspirada em altos objetivos
de s-entido americanísta, mediante a
aceleração da execução dos demais
projetos formulados ou em vias de
formulação,
Resorveram, como medida complementar do Tratado Geral de comél~
cio e de Investimentos, assinado nesta data, concluir um Convênio destinado a regularizar e legalizar as
atuais correntes do intercâmbio comercial que se realiza através das
fronteiras comuns e. com êsse obietivo,· nomearam seús Plenlpotencíários, a saber:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República do" Estados Unidos
do Brasil, Dr . Juscelino Kubitschek
de Oliveira, a Sua Excelência o Senhor Embaixador José Carlos de
Macedo Soares. Ministro de Estado
das Relações Exteriores do Brasil; e
O Excelentísslm., Senhor presiden-

te da República do Paraguai, General de Exército Alfredo gtroessner, a
Sua Excelência o Senhor Doutor Raul
Sapena pastor, Ministro das Relações
Exteriores do Paraguai ;
Os quais, depois de haverem trocado os seus Plenos Poderes, achados
em boa e devida forma, convieram
no seguinte:
ARTIGO I

As Partes contratantes, visando a
estimular o intercâmbio de artigos
cultivados, . produzidos ou manuratu-
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rados entre' os dois países, especialmente as transações de complementação econômica das populações SItuadas nas zonas de fronteira e suas
adjacências comprometem-se a facilitar as operações de Importação e
exportação, conforme o disposto no
p-esente Convênio.
ARTIGO Il

O Govêrno da República do paragual concorda em conceder tôdas as
facilidades necessárias à exportação,
para o Brasil, dos artigos cuttívados,
prcduaidos e manufaturados de orrgem paraguaia especificados na lista do anexo A, até os limites nela
contidos. Por, SUa vez, o Govêrno
brasileiro concederá tôdas as facHidadf:;s necessárias para a ímportaçâo de
tais artigos no Brasil.
ARTIGO III

O Govêrno dos Estades Unidos do
Brasil concorda em conceder todas as
facilidades necessárias à exportação,
para a República do Paraguai, dos
artigos cultivados, .proôuzídos e manufaturados de origem brasileira,
especificados na lista do anexo B,
até os limites nela contidos. Por sua
vez, o Govêrno paraguaio concedera
tôdas as facilidades necessárias para
a importação de tais artigos 'na R2pública do Paraguaí .
ARTIGD IV
As Partes contratantes, tendo em
vista a realizaçã-o do Intercâmbio previsto no presente Convênio, compro
·me~em-se a simplificar, em ~UuG
_'"
estiver ao seu alcance, as forma'Idades
de importaçã-o e de exportação, ..e
modo a permitir que as transações comerciais se processem regularmente,
com um minímo de requienos. CGm
vistas ao equilíbrio do tntercámhío as
Iícencas de importaçâo e ce expc::'~
tação. que se exigirem e-n ambos os
países,serâo concedidas automàtíca~ente, dentro' das disposições legais
vigentes em cada país, e servirão para
fins de contrôle estatístico e desemoanaço alfandegário.
ARTIGD V

Em casos excepcionais, a critério dos
autoridades do país importador, poderá ser exigida a comprovação da
origem dos artigos oultívados. produ..
zidos ou manufaturados, mediante

"certificado de origem" expedido
pelas autoridades ou organismos competentes . do país exportador. A critério, também, das autoridades do
país importador, poderão igualmente
ser exigidos certificados de sanidade
vegetal, de defesa sanitária animal,
de desinfecção e de trânsito interno.
Parágrafo único. serão gr atuttos os
vistos consulares apostos em tais certificados.
ARTIGD VI

As Partes Contratantes tenderão a
substituir o requisito de apresentação
da fatura consular pela simples .agalízacão da fatura cor-er«!«
elefacilitar as operações comerciais de
valor pequeno ou médio.
parágrafo único. sempre que, no
local da fronteira de onde prç'cec,":!
a exoortaoão. não hOUV0T r-epl'eS2Dtante consular do pais importador, a
legalizaçã-o r~"C f,,t,l'll'aS consular e co,
merctej será feita por outros' meios
admitidos na l(.;~sJJRção de cada uais.
ou .ecomendados pelas oo-níssões M:5tas Permanentes.
. ARTIGD VII

Os artigos cultivados, produzidos ou
manufaturados, originários e c-ocedentes de cada um dos dois países
gozarão, em matéria alfandegária.
das vantagens previstas no 'Protocolo
Adicional ao presente Convênio.
ARTIGO VIII

Os pagamentos entre os deis países
provenientes do intercâmbio a que
se refere o presente Convênio, serão
realizados em cruzeiros, sob forma
livremente concertada entre as partes interessadas na transação. AI';
importações serão realizadas Hvres
de taxas, sobretaxas ou outros gravames de natureza monetária ou
cambial, devendo as exportações, por
sua vez, ser autorizadas sem bomficações ou subsidias. As operações
em cruzeiros, previstas no presente
Convênio. serão autortzadas sem cobertura cambial no Brasil, e. pelo
mercado livre de câmbio, na República do Paraguaí ,
ARTIGO IX
O Banco do Brasil e o Banco Oen,
traI do Paraguai trocarão informações com objetivo de facüttar o comércio e manter o emnlíbrto do intercâmbio.
.
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ARTIGO X
A: listas dcs anexos "A" € "B"
vigorarão por períodos certos de um

ano e serão .renovadas durante os
cento e vinte dias antertures
data
da' expiração de cada período de va,
Iidade, comprometendo-se ambos os
Governos a formular novas listas Ó.~3
anexos "A" e "B", devuiadas ao períod-o seguinte, ou a prorrogar as .gentes.
à

ARTIGO XI

Os contingentes anuais, r
~')S
nas listas dcs anexes "A" e "B", do
presente Oonvênío de Comercio jorcn..
teiriço, serão divididos em três par-

celas quadrtmestraís iguais. As auto-

rtdades comp-etentes concederão, denLl'O de oac;a um dêssesperJ.odos, Ii,
conças de exportação e de importação

salvaguardados OS direitos da propriedade privada e, bem assim os do ccmercí., legitimo.
ARTIGO XV

Para o transporte, por via fluvial
ou aérea, das mercadorias compreendicas no presente convênio, utihaar;
se.ác, preferentemente, em; -.T8UÇÕeS ou
aeronaves de bandeira ou matrícula
brasileira ou paraguaia.
Parágrafo .úrnco. As operações de
seguro das mercadorias efetuar.se-âo,
de preferência, através de companhias
seguradoras brasileiras ou paraguaias ..
ARTIGO XVI
As Partes Contratantes acordam em

até o limite quadrunestral de cada
contingente.
§ 1.0 A divisão dos contingentes das
hstas constantes cos anxeos "A" e
"B", tal como disposto no presente
artigo, poderá ser alterada deacôrdo
com as conventêncías de ambas as
r-artes Oontratanres mediante enteucnmen to prévio.
§ 2.° 'I'ôca vêz que, no curso de
c ''1_
um quadrimestre, uma das 2
tratantes, por considerações de suas
uecessídadee, tenha conhecimento de
que, no quadrrmestre seguinte, não
poderá autorizar es export açôes tctcta
ou parciais de determinado produto,
disso dará aviso prévio à outra parte
'Com trinta dias de antecedência.

criar duas Comissões Mistas permanentes, com sede no Rio de .Janelre
e em Assunção, integradas por repre.,
sentantes dos dois países, as quais run,
cíonarão como órgãos assessores de
ambas as Partes. formuland., reccmendações sôbra o desenvolvimento do comércio em geral e sôbre tudo aquilo
que vise à remoção de quaisquer obstáculos que se oponham ao livre
curso do intercãmbío fronteírtco . As
referidas Comissões reumr.se-áo, sob
a forma de Comissão Mista Plena, em.
uma das duas capitais, quando con,
vocadas por um ou outro Govêrnc ,
Parágrafo único. A constituição e o
modo de funcionamento das comissões
Mistas permanentes serão ajustados,
por troca óe notas, entre os do-is GO~
'eernos ,

ARTIGO XII

ARTIGO XVII

As licenças de importação e de exportação, concedidas durante a vígên,
ela do presente Convênio, continuarão
válidas após ta expíraçâx eventual do
mesmo, pelos prazos ~~~'3.S fixados.

o presente convênio entrará em
vigor. na data da troca dos respectivos instrumentos de natíficação, por
um per-íodo de dois anos. será pror.,
rogado, automàtícamente, por períodos anuais, a menos que, três mêses
antes da expiração- de qualquer períoôo, um OU outro Govêrnc manifeste o- desejo de denuncíá.Io .
Em fé do que, os Plenipotenciários
acima nomeados firmaram e selaram
o presente Convênio, em dois exemplares igualmente autênticos, nos idiomas português e espanhol, na cidade
de Assunção, acs 27 dias do mês de
outubro de mil novecentos e cinqüenta
e seis.
Pelo Brasil:
Pelo Paraguai:

ARTIGO XIII

artigos cultivados, produzidos ou
manufaturados Importados sob o regime do presente Oonvênío destinarse-âo, exclusivamente, ao consumo ín,
terno do país importador.
Os

ARTIGO XIV
As Partes Contrs-v-ntes comprome-

tem-se e mobilizar todos os recursos
de que disponham, a fim de coibir as
práticas do comércio ilegal na fronteira de ambas, àe modo- que fiquem
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ANEXO "A"
-P_RODUT.;JS PARAGUAIOS A SERE!,I EXPORTADOS
PARA O BRASIL

Em milhares de cruzeiros

Gado 'Bovina em pé (até 50.000 ea-heças) .

Essência natural de rolhas de laranja amarga, denominada "petitgrain" (até 20.000 quílcs) .
Pu'roz descascado.
Bebidas em geral (aguardente para.guaía, a granel OU engarrafada, conhaque, vinhos comuns e de sobremesa até 14° de fôrça alcoólica e OUtras bebidas em

qlJ~

"tuer vasuhame) .

Carne sêca ou charque ,
Cígnrror de fumo negro.
Cimento "portland".
Essências e extratos de "guayacán".
,8 de "palo santo" e de outras espécies madeireiras.
Farinha de carne e osso.
Fôlhas, flôres, raízes, ervas, caules
e outras espécies semelhantes próprias
para condimentos, medicina, indústria
.e outros usos não especificados.
Frutas frescas em estado natural.
LivI'DS, jornais e revistas.
Madeiras em geral, em bruto, originárias . do jjepartamento de Amam.bay.

Manufaturas de couro (malas de
formato, pastes para do_
cumentos e semelhantes).
Peles e couros em bruto, secos, salgados e salgados-secos, de animais silvestres, cobra, jacaré, lagarto e semelhantes,
Penas de avestruz.
Produtos . agrícolas e de granja requalquer

.gíonaís .

Produtos típicos paraguaios (~an
-dutá. "aópcí", redes para dormir, pon..:
-chos, inclusive o tipo denominado 60
listas e outros produtos não específicados) .
Sabão de côco e semelhantes.
sementes e óleo de tung.
Diversos (até 10% do valor total da.
rpresente lista).
.
Total - 25ú.OüO.
ANEXO "E"
PRODUTOS

BRASILEIROS A SEREM
TADOS pARA O PARAGUAI

:eXPOR-

Em milhares de cruzeiros
Café em grão (até 8.000 sacas ou
480.000 quilos).

379

Oacáu em grão (até 23.000 quilos).
Pneumáticos e câmaras de ar (até
7.(JrOO' unidades de cada uma).
Acúcar refinado.
Ajímentos dietéticos.
AHOz descascado.
Bebidas em geral (cerveja, cí nho
espumante, vinho tipo champanhe e
outros) .

Bulbos, raizes, frutos, sucos e extratos para uso medicinal.
Cacáu e chocolate moído, em pó ou
em preparados .
oacãu e chocolate em massas ou
pã-es .

Café solúvel.
Oêra de carnaúba.

Chá.

Doces de frutas, inclusive cristalizadas.
Especiarias em geral (crave, baunilha, pimenta e outros) .
Farinhas alimentícias,
Frutas frescas em geral.
Frutas em conserva, SêCM ou dessecadaa.
.
Fumo capeiro e louro em fôlhas ou
pedaços.
Lã em bruto ou lavada
Leite condensado.
Massa de tomate, molhos e condimentos em geral.
Produtos de origem animal e ç egetal de uso medicinal,
Queijos em geral.
Reurodutores ,
Resínas gomíferas em geral, inclusive «goma copal'".
Sal comum.

verduras frescas e m'odutos de
granja regionais,
. Adubos fosfatados e nitr-ogenados
em geral.
Agua oxigenada.
Agulhas para coser e alfinetes em
geral.
Agulhas para máquinas de costura.
Agulhas e seringas hipodérmicas.
Albuminas e gelatinas, inclusive
cápsulas para remédios,
Aparelhos elétricos para uso domeseco: ventiladores, ferros de engoma!".
torradeiras, s-ecadores de cabelo, aquecedores e estufas, aquecedores de
água, chuv-eiros, fogões, liquidificadores, batedeiras e máquinas de lavar
roupas e pratos, aspiradores de pó e
enceradeiras e outros não específlcados ,

áparelhos e material sanitário (pias,
banheiras e outros não espectfícados) .
Aparelhos de rádio, rádío-vttrolas,
peças e acessórios, inclusive .agulhas .
Artigo de b-:::uacha em geral.
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Artigos de cerâmica, louça, porcelana e cristal em geral.
.
Artigos de cutelaria e talheres em
geral.
Artigos dentários e de prótese em

geral.

Artigos de esporte e jogos em geral.
Artigos de ótica, inclusive armações e lentes para 6cu10s e material
fotográffco em geral.
Artigo de malharia de algodão (com
exceção. de camisetas e blusõ·es), de
seda e de lã .
Artigos plásticos em geral.
Artigos de toucador.
Asfalto para pavimentação.
Baterias de cozinha, de alumínio,
ferro, aço e' ferro esmaltado.
.
Baterias e acumuladores para rádio,
automóveis, pilhas para lanternas.
Balanças em geral.
Bandagens, ataduras e gazes cirúrgicas.
Bicicletas, tricícles e similares
Bombas manuais e elétricas, ínclueíve para água.
Borrachas em tiras para recauchutagem de pneumáticos.
Brinquedos e jogos em geral.
caldeiras a vapor de qualquer tipo.
Carrocerias metálicas para veiculas
em geral, inclusive reboques.
Carros .para crianças.
Cigarros de fumo louro ou claro.
Cimento «portland'".
Chapas de fibras vegetais, prensadas e similares.
Chapéus de feltro sem guarnição.
Compressores, peças e acessórios.
Correias de transmissão e transportadoras de borracha e similares, exceto as de couro.
Dínamos e motores elétricos em ge~
ral.
Discos para fonógrafos.
Elevadores de qualquer tipo, em
geral.
Esmerfs, pedras para amolar e similares.
Estearina em bruto.
Fios de algodão para coser e tecer
de título 32 em diante.
Fios d-e seda, seda artíftcíal, lã nara
tecer e coser.
Fogões, fogareiros, caloríferos -e 2;áS,
querosene e outros combustíveis Iíquldos

Fogões elétricos.
Fogos, foguetes e análogos para "1o~
gos e iluminação.
Formicidas, inseticidas e semelhantes, inclusive aparelhos para aplicação dos mesmos.
Fornos, instalações e máquinas para
panificação.

Fulminantes, mechas e espoletas
para uso industrial.
Geladeiras elétricas e a querosene ~
Geradores.
Glicerina em bruto ou refinada.
Instrumentos de precisão, ínelusívemedidas para agrimensores e Out1'0S.
Instrumentos e aparelhos médicohospitalares, dentários e outros.
Instrumentos de música em geral,
com exceção das guitarras e arpas ,
Instrumentos, ferramentas e máquinas agrícolas em geral.
Lâmpadas incandescentes, tlucrescontes. para pilhas e similares.
Lápis de grafite, inclusive os de côr .
Linóleos, congóleos e semelhantes.
Livros, jornais, revistas e Impressos.
em geral, inclusive música, mapas e
cartas geográficas.
Manufaturas de ferro e aço em geral, inclusive cabos, cofres e caixas de
segurança, conexões, ferramentas para
artezanato em geral, para veículos
automotores, ferro para construção,
arames, arame farpado, pregos, tachas, parafusos, tubos com ou sem
costura e outros não especificados.
Manufaturas de juta, sisaí, ramí e·
outras fibras vegetais.
Manufaturas de vidro em 1;2.ml, inclusive vidro plano, garrafas «ter-.
mos" vidros de segurança e outros,
com exceção das garrafas e garrafões
verdes.
Máquinas e equipamentos industriais em geral, inclusive máquinas;
opera.trizes para trabalhar metais e
madeiras, máquinas para indústrias
de lacücíníos, textels, de couros, de
açúcar, farinha de mandioca, gráficas,
cerâmicas e outras indústrias.
Máquinas de costura, caixas registradoras, máquinas de calcular e
semelhantes, íncruslve peças e acessórios.
Material e acessórios elétricos em
geral, ínclusíve estabiltzadorea de corTente, transformadores," aparelhos demedição elétrica, ferramentas elétrrces, fitas isolantes, telefones e acessortes, fios de cobre pa~'a ej(=Lncidade
e outros não espe nfimdcs .
Materi-al de escritório, de ferro e aço.
em geral, inclusive penas para escrever.
Material para limpeza doméstica.
Material ferroviário em geral, ínclusive vagões completos, trucks, engates, aparelhos de freio, trilhos e'
outros não especificados.
Místuradores de concreto (betoneiras) brttadores e máquinas afins;
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Motocicletas, trícicletas ou bicicletas movidas por fôrça motrtz.
Motores a explosão, diesel, isolados
ou acoplados a geradores, bombas ou
outras máquinas, exceto para veículos
automotores.
Papel em geral, inclusive papel carbono, para embrulho, de escrever, de
cigarro, higiênico, para impressão de
livros, mataborrâo, papelão e cartolina, papel de seda e outros e suas
manufaturas.
Peças e acessórios para veículos
automotores.
Produtos químicos e farmacêuticos
em geral, inclusive antibióticos.
Relógios despertadores, de mesa, de
parede, de ponto, de vigia e similares.
Soros e vacinas para uso humano e
veterinário.
Talhas, monovías, pontes rolantes e
semelhantes.
'I'apêtes de algodão, lã, fibras vegetais e outros.
Tecidos de algodão, de título 32 em
diante, inclusive roupa de cama e
mesa, tecidos para tapeçaria 'e cortinas e outros.
Tecidos de lã penteada, de seda
natural OU artificial, de linho, de fibras vegetais e outros.
Tinta para escrever e para imprensa,
Tintas, vernizes e esmaltes.
Velocímetros e taxímetros.
Diversos (até 10% do valor total
da presente lista).
Total -

250.000.

PROTOCOLO ADICIONAL SõBRE
DIREITOS DE IMPORTAÇÃO ENTRE A REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E A
REPúBLICA DO PARAGUAI.

Os plenipotenciários abaixo, tendo
em vista a. conclusão, nesta data, do
Convênio de Comércio jrrcnteirtço
entre a República dos Estados Unidos
do Brasil e a República do Paraguai,
devidamente autorizados pelos seus
respectivos Governos, oonvíeram, ademais, nas seguintes disposições:
I

Partes Contratantes comprometem-se a manter as vantagens concedidas aos produtos que constam do
presente Protocolo, mesmo quando
venham a proceder a uma reforma de
suas tarifas alfandegárias.
Parágrafo único, A Parte Contratante que houver procedido a uma
reforma de suas tarifas alfandegárias,
comunicará imediatamente à outra
Parte as novas posições alfandegárias
que compreendem os produtos mencionados no presente Protocolo.
As

TI

Os artigos cultivados, produzidos ou
manufaturados, originários da República dos Estados Unidos do Brasil
(.o: enumerados a seguir, pagarão, ao
entrar no território da República .dc
Paraguai, os direitos alfandegários
abaixo estabelecidos:

Número d8 I
Parágrafo \
da. 'I'arifw
Alfandegárta do

Descrição do artigo

I

unidade

Animais -t: aves Vl\'OS de tôdas as classes
i
Leite maltadc e alimentos à base de leite e cereais parai
crianças e enfermos
;
)
jrrutas frescas sm estado natural
: .. :
Verduras e legumes frescos, não previstos
r
Oacau em grão
,
1
1
Oafe em grão c/OU sem casca
Molhos, eondímentos e preparados semelhantes parai
mesa não previstos em outra parte, tais como môlhc:
de alcaparra, môlhc de pimenta, môlho de tabasco. i
môlho de wercestershíre, condimentos para saladas!

1

Ex

53
67

99

10,
120

môlho d-e Chutney, môlho de cogumelos e análogos!
Chá' a granel ou em pacotes
1
Vinho char.l1pagrJe'
,
.
Vtuhcs espumantes, exceto o champagne
.
.
Cigarros de fume íouro
Asfalto para pavimentação
.
Vidro plane ate Smm de e.sPBSSUro
.
Vidro plano de mais de gmm de espessura
.
Tinta para imprensa e para Iltograría
.
Águas 'oxigeuauas
'
1
Albumina e gelatina manufaturadas em artigos não!
previstos. mclustve obréias e cápsulas para admínís.!
tração de remédios
'
i
Extrato e-té1'eo de "helecho macho", e111 qualquer for-I
ma furmacêutdca
i

121
148
149
Ex 154-A
Ex 160
249
250
272
Ex 3()9
311
32>0

334
337
364
366

Glicerina crua ou refinada
Porrme.das
~
Adubos rr.sratacos e nitrogenados em geral

I
[

.- .. 1
Soroo vacina. e certas injeções para uso humano: an.]
I tdtetânícoa, anttdíabétícos. antlcarbunculosos, antití-!
I ficos, antivarióllcos, antcpestosos, tubercuüna, sej<'l.':ni
I polívalentea cu polímicrobíanos, salvarsan, 9'14 e ana-I
I

I

togos

.. '

··

·1

~

em
guaranis ou

Adicional

Livre

Livre

Livre
Livre
Livre
Livre
Livre

Livre
Livre

cü-txúorem

I
Paraguai I
11

"'
00

Dii'e~tos

Livre

Livre
Livre

""o

~

C/litro

c/litro
o milhar

7,70%
7,7()%
11%

Livre
8,80%
8.80%

Livre
3,82

Livre
11%

\

0.36

11%

,I

Livre
0,18
Livre
7,15

11%
8,80%
Li;3e
75070

Livre

Livre

'1

PB1ú,OK

134
1,07
5,73
6,87
13,74

PL100K

PLK

Livre
Livre

Livre

PB100K
PB100K

PLK

.Givre
Livre

r

,

II
I

I

"o
'ti

o

~

'""
~

o

"~

370
373
374
3'7{j

376

426

429
430
435

436
452

453

I

I

vaselina bcratada, mentolada, medicada ou não.. mas]
trã c perfumada .. '
··1
Todos os demais produtos animais empregados na me-I
··
1
dícina, não previstos em outra parte
'Tôdas as demais cascas, bagas, favas, raizes) frutas el
semelhantes (não utilizáveis como comestíveis) não!
previstos em outra parte
I
Todos os demais extratos, sucos e óleos vegetais não!
previstos em outra parte sob qualquer forma farma-j
cêutica
··,.1
Iodos os demais produtos mmeraís, químicos e rarma-]
cêutícos. emni egados na medicina e qualquer outra:
indústria, comcostcs ou não, não previstos em outra]
part-e, Inclusive as especialidades farmacêuucas e aI-I
, calóides. .. ". . . . . . . . . . . . .. .
1
J Banheiras de imersão, bldés, banheiras de assento, íno-]
I dores. lavat.órtcs. mictórios e WC, de terro fundído.!
- J
aço ou ferro forjado, enlouçadcs, vidrados. esmaltados!
, ou não inclusive gstes artigos de barro, cerãrmca, I
I porcelana, louça, vidro e de qualquer outro material I
e par-tes essenciais dos mesmos, sempre que por sua:
manufatura e acabamento de determine que estão de-!
aignados e servem unicamente para conectar com ca-I
nos, .tubos e· esgotos .. , .. ,
,
"
,
,. ,I
Canos e tubos de ferro fundido lisos ou não
I
Acessórios doe ferro fundido para canos e tubos .. . .. I
Peças de ferro fundido em bruto não polidas nem:"
torneadas, ncr» ajustadas, nem com qualquer outra]
elaboração, 'q~~-e pesem mais de 25 kg , cada uma
I
Peças de ferre fundido em bruto não polidas, nem tor-I
neadas, n-em ajustadas. nem qUI' tenham recebido!
outra elaboração que pesem até 25 kg cada uma ... , I
Peças de ferro em bruto, não polidas, nem torneadas.]
nem ajustadas, nem que tenham recebido outra ela.]
boraçâo, que p-Esem mais de' 25. kg . cada urna ..... /
Peças de ferro err bruto, não polidas, nem torneadas,
nem ajustadas nem que tenham recebido outra ela-I
boração, que pesem até 25 kg . cada uma ", .. " .. 1
I

.

.'

I

PLK

0,12

11%

Ad. VaI.

7%

11%

Ad_Va!.

7%

11%

Ad_Val.

7%

11%

Ad. VaI.

7%

11%

i

s

j
PBI00K
PB100K
PB10DK

4,68
19,10
28,65

7.70%
15%
15%

PB100K

4,75

15%

PB10DK

6,20

15%

PB100K

7,15

15%

PB100K

9,55

15%

~

~

cc

~

~

~

Numero do
Parágrafo
da Tarifa
Descrição do artigo

Attandegarra
do ~a

Unídada

Direitos
em guaranis

Adicional

ou iui-vatorem.

raguaí

499-A

Ex 536

l

Arames de ferro farpado, torcido para cerca, e arame \
para, cêrca' d~ smm ou mais de diâmetro, galva-]

1I

V~~~~~~e2Up~~~ °p;;d~'t~~" '~~~io~~~is' (t~~b~l:~S' 'd~i

Livre

Livre

Livre

15%

o

ferro)
1
Ferramentas e instrumentos de artesão, de todas 8,~'1
classes. e-xceto os aparelhos e instrumentos desttna-!
dos a veículos automotores não mencionados em'
outra parte
1
Instrumentos e utenstlíoa, tais como enxadas, Ioíces.!
549
facões (sem bainha), pás, ancinhos, garfos, mstru-]
mentes especiais para colher batatas, p.caretas ; tc-:
dos com ou seu: cabo; destaca dores. e utensílios se-I·
I melhantes que se empregam na agricultura e na
: preparação da terra para a, agricultura, bem como os]
instrumentos € utenstüos para agricultura que o
der Fxecutrvo" de tempos em tempos poderá. enume-:
ral' como pertencentes a esta categoria
i
Ex 550
Bisturis de distintas formas e dimensões, facas dei
amputações, tesouras de distintas formas e dímen-.'
sões, aparelhos e utensílios para uso médico .
rtodo!
o parágrafo) .. , ..
1
l>50-A
Agulhas: hipodérmicas ...
55U-B
Seringas hipodérmicas ..
,
o

•

o

• • • • • • • o"

o o • • • • • • o o o o' • • • o • • • • • o . o o o

0

•••

;}4·7

ii
Livre

o o o o o ••• o • o •• o o o • o ••••••• o ••• o ••••

~
~

Livre

o ••• o •••••••

o o

o o • "

621

•••••••••••• o o •••••••••• ,

Relógios despertadores, niquelados ou não ..

o o o o o o o

Livre

••

o • o • o • o • • • • • • • o • • • • • • • • • o o o • • II

0.1

dz
c/n
c/u
Ad-VaL

,

622

Relógios de parede ou de mesa e outros relógios nâo]
previstos e acessórios •..
!
o •••• o o ••••••••• ,

••••••••••

8
75
m

PO-!

o o o o o • o o • o o o • o •••• o . , o • o • o o • o •• ,

Livre

~

~

c/u

Ad-VaL

I
II

0,20
I
0,65
I
2,85 ou !II

27,50%
7,.15 ou

27,50%

Livre

15%
15%
15%

151J'"

]'5%

i

15%

I

625

I Aparelhos e máquinas, sejam 'ou não de fôrça motriz; 1
I

I

I
I
1

I
i
I
1

I
\

I

I!

para segar, espígar, amontoar, trilhar ou desoasear.]
separar, secar, moer, picar ou polir produtos agrí-]
colas, desmontadoras, enfardadoras, máquinas parai
extrair e preparar noras e .madel.ras1 ~escaroçado-I
ras para milho, talhas, carneiros hidráulicos, a("~dos,.l
niveladoras, _semeadoras,. aparelhos para n-ngaçao ei
para ephcação de inseticidas; todos os semelhantes]
a êstcs aparelhos e máquinas para a preparaçao
produtos agrícolas: partes de todos os apal'elh?s e
máquinas enumerados neste parágrafo, não previstos]
em outra parte (máquinas têxteis, para pantücação]
e massas alímenttctas)
,
.

J
f

dei

I
I

I

I Dínamos e motores elétricos, exceto os incluídos no

I

1

grupo lII, da presente seção ou aqueles que formam
parte de aparelhos ou máquinas sujeitos a direitos
, (de mais de 3HP)
I Geradores elétricos e parte dos mesmos, não previstos
I no grupo II!, da presente seção
.1'
I Máquinas e aparelhos, sejam ou não movidos a fôrçal
I motriz, pam perfurar metais ..
I Máquinas para extrair óleos; para fabricação de gêlo;
I máquina rerrtgeradora, .serradelras, plaínadorae; má-]
l quinas para plaínar cantos de táboa e em geral má-]
I quinas parD trabalhar madeiras
i
I Máquinas para fabricação de cigarros; máquinas não!
i mencionadas empregadas na fabricação de chapéus]
I e máquinas para trabalhar metais, não previstas em I
I outra parte ..
0,0'
0.1

I

o o o o •••••••• o o o ••••••• o o •

639

o.·· •• o o o o •

643 .

o •• o o o •

o.' o o • o • • • • • o •

644

Livre

Livre

I

I

635

11

,I

~

00

Livre

15%

8

Livre

15%

Livre

15%

i

Livre

15%

Livre

15%

o

o o o o o o o

1

o • • • o • • • • o o'. o o o • • • o o

Ex 645

o.,'

~50

•

o ••• o o o o. o . '

o o"

I

o o o. o •• o ••• o o o

"M'
.para
.
, aqumas
tíncgrafía, réguas, regüínhas, rôlos, ga-]I

lés, componedores, cunhas, vinhetas e acessórios aná- I
lagos para imprensa .
i
o •

o •• o •

o •• ,

o •••• o o o o • • • • • • o •• o o

666

Ft
. .
1 as para maqumas de escrever ..

667

Contadores mecânicos de dinheiro, caixas regtstrado-]
ras, máquínas de computar: máquinas d~ conta-i
bílida-de; peças avulsas das mesmas ..
!

.

o •

J

o o o o ........ o o • o o ,

.

1

o •

o •

o ••• o •• o ••

dz

Ad-VaJ.

Livre

,

15%

2,29

1

1,1%

11%

I

11%

'"
~

1

N,O· do para.M!
grafo da Ta-I
rifa Alfan-

degárfa de

I

I

I

Paraguai

Descrição do Artigo

J

ad oaloreni

I

I.

I Acessórios

elétricos em geral, não previstos em outra]
parte como: interruptores de corrente, rusíveís, ín-]
terceptores, chaves, tomadas, interruptores, fuervets]
de rósea comutadores, amperímetros, galvanôme-!
I tros, vcltímetros.. botões elétricos, cempaínhas e se-!
1 melhantes de qualquer material .. ·""., .. ", .. ",,1
J Isoladores de vidro, barro, louça OU porcelana em qWJI- 1
J
quer forma, inclusive tubos feitos com êsses ma-I

PLK

II

0,24

tenaís
,.", .. ,
,
,.,
;"",.,.!
I Isoladores de corrente elétrica, de vulcaníte compostos; I
I massa e outros materiais não previstos em outra!

PBIOQK

4,78

II Ar~~';ep;r ~abo 'cit.· '~bl:~'

Ad-Val

11%

633
639
690
692
693
694

696

'óú' 'sú~~' 'Úg~s:' 'ió~r:;-d~" d~\

papel, algodã0, borracha ou de qualquer outro ma-i
terial "Isolante que não seja sêda ou lã
"' .. 1
Arame, cabo ou cordão flexível, de cobre, suas li.gas
ou de. qUalqU~r ..metal is,?"l~do ou forrado de lã, Sêda\
ou mistura _dêstes materiais com outros . __ .""" ..
Baterias acumuladoras e partes ou elementos para aal
I mesmas
,
,.',.',""."
'
".,', ..
1 Fitas isolantes, inclusive as fitas para reparação de
! câmaras de ar, à- base de qualquer material, alca-]
troadas, engomadas ou não "
,",
, " .. I
Ferramentas e instrumentos não previstos em outra
I parte, movidos por fôrça elétrica ··.···
"
1
! Instalações para transmissão slfio e partes das mesi mas para 'telegrafia, telefonia, telefotografía, dire-I
I çêo sem fio e semelhantes sempre que sejam desti-I
t
nadas a' transmíssâo, aplicação ou ampliação da cor-.I
I rente elétrica .. ,
"."."
,." .. , .. , .
I Lâmpadas elétricas incandescentes, com exceção das de
I cíncc velas ou menos de potência" ..... ,.,." ... ,',

I
I

I

Adicional

II

6117

I

~

I

\

I
J

I

636

1I

guaranis ou

Unidade

I

I
685

i

Direitos em

PLK

0,15

PLK

. Ó,72

I
I

11%

i

11%

II,

11%
11%
11%

11%

11%

PLK

0,38

I

11%

i

11%

Ad-Val.
PLK

14%
0,24

8

i

f.'j

Ad-Val.

Livre

~

00

11%

11%

.~

~

697
698
699
'/00
702

705

Ex. 706

Lâmpadas elétricas incandescentes, de menos de cinco]

velas de potência, para lanternas ou lâmpadas de mão
I Lâmpadas,
lanternas elétricas de
de mão, parai
ou parede, sempre que acionadas por pilhas I
II mesa
elétricas, de qualquer material, completas ou não .. 1
II Motores
M~~u~~p:e ~fZt~f~s s~~~~. ~'~~~.~'._ ~.r.~~.s: .~:~~~~~~~~
ou dínamos elétricos, de três cavalos de fôrça
IPi~~~d~l~~k~~ ~~ê~~~:l,' ê' ~i~~~~t<;~· pa~~' 'a~ 'mes~'aS',1
I sejam de metal, carvão ou qualquer outro material
~Ôls.o,

I Tt-anstormadores elétricos em

! Ventiladores

719

728
730

Ad-VaI.

14%

-11%

Ad-VaI.

14%

11%

14%

11%

Ad-VaJ.

PLK
Ad-Val

I

r

0,10

ou

14%

Livre

11%
11%

elétricos e partes dos mesmos

,.1

~

'"

s

Ad-VaJ.

14%

11%

Ad-Va\

14%

11%

os demais aparelhos, utensílios ou máquinas I
I Todos
para a distribuição e aplicação da corrente elétrtca.]

I

715

11%

1

cedores, caloríferos, cafeteiras, coqueteleírás, pclí-]
noras de prato e talheres e semelhantes, completos
ou não,' liquidificadores, aspiradores, aquecedores de
água, enceradeiras e aspiradores para chão
1

[

Ex. 708

14%

elétricos, tais como ferros de engomar, tor-]
i Utensílios
radeíras, estufas, _secadores .de cabelo, fogões, aque-

I
707

geral

Ad-VaI.

I

e os acessórios e partes dos mesmos não previstos em
outra parte, e tubos fluorescentes
, .•..... ]

I

Câmara de ar para automóveis, caminhões e similares!

'o"
~

~

t<l

"

Ad~VaI.

14%

11%

PLK

1,45

7,70%

Livre

Livre

PLK

22%

15%

PLK

'1.05

7,70% .

I

I Carros, furgões e vagões de

todos os tipos para estradas]
de ferro e bondes e peças avulsas para os mesmos
não previstas em outra parte
.

I

Ferramentas especiais para automóveis, importadas Eleparadamente
.

i

I

Pneumáticos para- automóveis, lisos ou de sistema antaderrapante. inclusive todos os demaís pneumáticos I
para veículos e Os revestimentos de couro para rodaSj

reforçados ou não com metal

.

~

.0'

I

:sg

Número do j

Paragrato I
Dil'eitos em
guaranis ou

da Tanfa I

Atrande- j
garra
I
do Pa-

raguaí

Descrição do artigo

Umidade

ad vaZarem

I
I

Adicional

I
738

Ex. 780
823
824
845

850

Trilhos, pedaços de trilhos, placas e dormentes, trilhos
curvos." desvios, "ranas"; agulhas, trilhos aparafusa-.
dos em forma de cruz, travessões, rodas, cunhas, plataformas giratórias, plataformas para vagões, furgões
e canos; rodas com ou sem eixo, molas, almofadas
ce ferro, pranchôes, vagões de carga e em geral
elementos, partes e acessórios para material rodante
e via permanente, de estradas' de ferro, bondes e
vagonetes
;
,
Refrtgeradorcs de qualquer material para conservação I
ue comestíveis e bebidas (geladeira elétrrca e a
querosene)
1
papelão, forrado de qualquer espécie de papel, em
~~

··••••.·.·•······•·.•·•··••··•··· .. ····.······1

Papelão So<J1U Jorro, amarelo, de palha cinzenta, pôlpa]
de madeira, em fôlhas
-1
Livros, folhetos, almanaques, revistas e jornais ímpres- I
SOB não previstos em outra parte
1
Papel branco, cru ou de qualquer côr, seja ordmárto,
ele palha, de polpa de madeira ou de fibras, não oreviste em outra parte, para envólucro, com exceção I
do papel de manilha e do papel de -sêda para usol
geral nos estabelecimentos comerclads, em rolos, 00- i
bínas, fôlhas ou resmas, porém não cortado sob medida para determinados artigos
.

372

Papel

chamado hígfêníco

'" ••....•.......... , ......•

880

papel mata-borrão, cortado ou não sob medida, rmpresso ou nâo, mesmo sob forma de reclame ou
anúncios
.

i

,
I

PBK

II

i5
Livre

Livre

0,10

11%

PElOOK

11,47

8,80%

PB1DGK

5,34

8,80%

Livre

PB1DOK
PLK

PL100K

Livre

6,11

8,80%

0,06

11%

71,5G

15%

i

I

Saraptlheira de juta, pita ou "gunny" de Calcutá, em]

1.010

peças par« invólucros para frutas e sarapílhelras]
de juta, pita. ou "gunny", em sacos ....•.......•... ]
Lã nao lavada, lavada; lã penteada e preparada parai
fflaças. aparas de lã cardada; estopa de lã, lavada

1.048

ou

não

.

. ............•...•. : ...•......•..••...•.•

Artefatos de borracha, goma ou gutapercha:
~.
a) em tapetes de chão combinados ou não com ou-

EX 1.155

tro material

_

< o ••••••••••••••••••••••

i
I
I

em covetas para fotografias e outros fins .•••...
d) em garrafas para. água, seringas, irrigadores, toucas e saco~' para gêlo
, ..............•.•....
e) em eorreías para transmissão
;, ...•.
h) em tôlhas. mesmo que sejam misturadas, combínados ou não com outros materiais .........•.... ,.
j) em setíngas de material. endurecido, não previstos
em outra parte
; ..................•.......•.

I

1) em chupetas, acessórios para mamadeiras e ar- i

bl

I

PKL
PKL

Ex

tigr-E análogos para crianças

.

I

)I :;leren~ü~~:ro
n~. ~~~~~~~~~ .~~..~~:~~.~~~~~: .~~.?~.~I~1
moles. em artigos não previstos em outra]

.

1.175

1,186
1.207
Ex 1.21'6

I4vre

Livre

2,16

13,50%
13,50%

PKL

Livre

8,60

13,50%
13,50%

PKL

4,28

13,5D%

PKL

21,47

13,50%

Livre

13,50%

PKL

5,18

13,50%

PKL

8,60

13,50%

8,60

13,5D%

0)],0 -

I 2~aI~e tiras par~" ;~ãú~h;;t'age~.dê' pnê~mâticós .::
I r» outros artigos de borracha endurecida, não pre-

1.173

13,50%,

4,27

I ~at~~ai~a~g1jei~~~,.. :~~~~~~~,~~,.o.~. ~~~. ~~.~.. ~~~~~~l
\

Livre

vistos em outra parte
_
" .....•... , .
Discos, cilindros ou outros meios para reprodução de
sons para fonógrafos e máquinas falantes, virgens
Fonógrafos em geral, máquinas ou aparelhos falantes
\ ou reprodutores de sons. e partes dos mesmos não]
! previstasei:ipecialmente
:
1
Agulhas para. fonógrafos e máquinas falantes em geral!
de qualquer material . _..........................•• /
I Plantas ViV5S
.
i Matéria,.; primas não , enumeradas nem previstas em]
I outra parte da tarifa, fios de seda para tecelagem .1

I
I
I
!

I
I

PKL

Livre

Livre

PKL

12,87

13,50%

Ad-Val.

11%

11%

Ad-Va1.

19%

11%

PLK

0,48+

Ad-Val.

5,50%

ldvre

Ad-Val. .

11%

'I
I

I
I

I
I

~

'"

8

i

I

11%

Livre

15%

~.

..

Irl

~

Os arüzos cultivados, produzidos ou' manufaturados, originários da República do Paraguai e enumerados a. seguir, o
pagarão, ao entrar no território da República dos Estados Unidos do Brasil, os direitos alfandegárias abaixo estabele...
cidos:
. ,,;c'; ;~, >,

I

Número 1
da. Tarifa I
alfandegá- I

nc bras.

Descrição do artigo

J

5

67

72
83
86
195-211
21'3-442
465-473
496-515
483-522
225
226
233
240
254

\
"

Gado bovino eil1 pé .... , ....................•••••••••••••••.••• ; ••.••••• 1
Penas de avestruz, de mais dê 15 cms ...................•....••...•..•. 1
Peles e couros em bruto, com ou sem pelos, secos, salgados ou salgados]
i secos, de anímaís silvestres ................•.....•.....•.....••..••••. 1
I Malas de couro de qualquer formato,com OU sem armação de madeira I
I ou outro material, com ou sem gavetas e cabides:
I
i - de mais de 50 c ate 80 cms na maior dimensão
[
I
- idem, de mais de 80 cms
J
I ~ idem, cobertas de sola. de maís .de 50 e até 80 ema. na maior d1~1
I mensão
"
.,., .. " ........................•........•..•...••••••.•... 1
I idem, de mais de 80 cms. .... , ....•••......•.•.••.•••••.•••••••••••.• í
J Pastas para conduzir ou guardar papéis, com ou sem armação de pape-l
[
Jâo e' capas para livros ""'" .... , •.......•.•..•.••.....•..•.•.•.....• 1
I Adubos orgânicos naturais como guano, ossos calcinados em nrancoj
I resíduos de carne ou peixe pulverizado e semelhantes - farinha de!
, ...............•.•.••••.•••..••.•••...••.••••••••• 1
I carne e osso
Carne salgada ou charque
'• .••••.•••• /
Aplicações, confecções e outros objetos de
I·
I renda de seda, linho ou algodão denominado
I "nândutí" e "ao-poí"
, ......•.................•..•.••.•.•..•••••• 1

I

I

I

.I Frutas

.

,

p/cabeça

e/uma

e/uma

c/uma
e/uma

KPL
KPB

I

!

t

I
I

XPB

Direitos
em
Cruzeiros

Uvre

L1vre

;,.

I

Livre

"
.0
"

81,90

I

136,50

'o"

"

I

frescas ou verdes ····· .. · ...................••...•.....•..•••.•.. 1
Frutas cítricas frescas ou secas : ..........................•••••..•..••... 1
1 Arroz sem casca ....." .. , .. , .. , ...................•..•.•..•......•...... 1
I Hortaliças e legumes frescos ...............................•....••••.... 1
I Sementes de "tung" ou 'de madeira da China
,
1

I

Unidade

,

I
12
36

,,

II

I

I
I
I

I
I

II
,
I

I

98,28
196,56
43,68

~

~
~

OJ

""

a

~
~

~

O

Livre
1,54

Livre
Livre
Livre
1,12
Livre
Livre

266

I Fõlhas, flores,ervas, caules e outras espécies semelhantes próprias para!

267
272

\

276

Ci~~~~:e~to~, ~~.~i~~~~:. ~~'.d~~~t~~~ ..~ . ~~~~~~ ..~.~~ . ~~~.. ~~~~~i~~~~s.. : : : : !

I Raízes, bulbos e tubérculos próprios para condimento, medicina, IndúsI tria e outros usos . .
.

1

-

até 45° de fôrça alcoólica:
I

I

I
em garrafas ou outras vasilhas
I

, .. ,

KPR

14,56

I
I
I

I

KPL

I

13,16

I

KPB

I

I

I Licores de qualquer qualidade:

I

em barris (.u outros cascos

li

em garrafas ou outras vasilhas

I

I óleo fixo liquido de "tung" ou madeira da China

I

','

I

'(

KPL

.

KPB

I
I Vinhas tintos ou brancos de mesa ou sobremesa, até .140 de fôrça alI coólíca:
I
em
I
em
I
.

I

I 1,íem,

iI
I

11

10,92

i:

,

'

KPR
K;PL

I
1
I
I

em barris ou outros cascos.

i

291

Livre

I Aguardente e brandy:

I
J
em barrfs ou outros cascos
I
I
em garrafas ou outras vasilhas
I
I de mais de 45° de fôrça alcoólica:

286

80,12

I

I
I

283

Livre
KPI

KPR
KPL

I

em
em

KNl
KPL

em
em

KPR
KPL

it íem,

f

I

iI
I

I
I

I
\1
I

I
I

9,02

14,56
9,24
2,24

i

s

i

I

1,82
1,68
3,64
2,24

4,34
2,94

~

mm~

1I

da Tarifa

alfandegá- I
rts, bras. \

293

II Madeiras em
I

I
368
417
472
521
545

582
953

955
974
991

bruto, em toras, vigas, vlgotes:
madeiras ordinárias (por m3) ....................•.......•....•....
madeiras finas

(por mâi

I Objetos de adôrno ou de fantasia, de madeira

para dormir, de algodão
I Redes para dormir, de linho

_,

j Redes

,
o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I LIVros para Ieítura, jornais, revistas, perIÓdICOS, brochados, cartonadosl
i ou cncaderriados, com capa revestida de papelão e dorso ou lombada
I de pano ou couro exceto Iívros em vernáculo, de autores ou tradutores
brasileiros ou dcmícíliados no Brasil

I' Objetos de adôrno ou de fantasia, de cerro ou cerâmica.

I CImento "Portdand" ou romano

1
1

.
\ Essên.cI~ natural de fôlhas de laranja amarga, denominada "petitI gram
............................•............•.................
I Essência de "guayacan" e de "palosanto"
; ........•.....•.....•
I Extrato de quebracho . .
.
I Sabão de côcc e semelhantes
.
I Tanino para uso industrial ......•.•....•................•....•......•.. _
Quehracho em bruto . .
..
j

I

ee
~

Unidade

J

! Rêdes para dormir, de fibras vegetais ....................•.............

I
513
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II
I
II

KPL
KPL
KPL
KPL

Cruzeiros
em

'"

DIreitos

182,00
327,60
33,96

45,92
36,40
36,41)

"
~

w
~

o
Livre
KPL
tono PR

14,56
114,40

KPL
KPL

~

'"

l'l

Livre
Livre
tono PL

'd

576,23
2,50
5,BO

Livre

NOTA: Os produtos referidos no pr-esente Protocolo estão gravados com direitos adicionais equivalentes a 14% dos
direitos convencionados.
O presente Protocolo, como anexo ao Convênio de Comércio Fronteiriço, desta data, terá os mesmos prazos de vigência e de denúncia qUe Os estabelecidos no referido COnvênio.
EM FÉ DO QUE, foi assinado o presente Protocolo" em dois exemplares, nas línguas espanhola e português a, ambos
igualmente autênticos, na cidade de Assunção, aos vínte e sete dias do mês de outubro- de mil novecentos e cinqüenta
e sem.
"
Pelo Paraguai: Raul Sapena Pastor.
Pelo Brasil: José CarlOs de Macedo Soares."

""o

~
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TRATADO GENERAL DE COMERCIO Y DE INVERSIONES ENTRE
L1\ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y LA REPúBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL

Los Gobíernos de la República dei
de los Estados Unidos
deI Brasil,
Animados deI deseo de fortalecer
los tradícíonalee Iazos de amistard que
unen a los dois países,
Convencidos de la necessidad de
promover el desarrollo económíco y
el bíenestar de sus pueblos mediante
une polítdc.r de cooperacíón que estimule y norme EU ínteroambic comercial y que tambíén contemple las
medidas dasünadas a alentar, en condiciones mutuamente ventajosas, las
comentes de ínversiones de capital y
el intercamblo de asístencia técnica,
Han resuelto celebrar un Tratado
General de Comercio y de rnvereíones basado en el principio de la
igualdad de tratamlento en forma.
incondicional e ilimitada y en el otorgamiento de mútuas y reciprocas concecíones y ventajes: y, para ese fin,
nombraron SUS Plenipotenciarios, a saber :
EI Excelentísímo Sefior Presidente
de la República del Paraguay, General de Ejército Don Alfredo Stroessner, a Su Excelencía 121 Seúor Dootal' Raúl Sapena Pastor, Ministro
de Relaciones Exteriores del Para-

Paraguay y

guay, y

El Excelentísímo Senor Presidente
la República de los Estados Unidos del Brasil, Dcctor Don Juscelino
Kubitschek de Oliveira, a Su ExceIencia el Embajador Seãor José CaXlas de Macedo Soares, Ministro de
Estado de Relaciones Exteriores del
Brasil;
Qui€nes, después de canjeadoa sus
respectivos Poderes, hallados en buena y debida forma,
Han convenído lo síguienter
de

ARTICULo I

Las Altas Partes Contratantes 1'econocen el mutuo Interés de fomentar y estimular un permanente intercambi., comercial y financiem entre los dois paíseg y, por consíguíente,
se esíorzarán en promover y diversificar de la manei-a más amplia posíble
sus operaciones comerclales y rínanderas ,

ARTICULO l i

Las Altas Partes . Contratantes
ecuerdan en concederse reciprocamente e1 tratamiento de nacíón más
favorecida en todo cuanto se refiera
a derechos aduaneros e ímpuestcs
eccessonos, al modo de percepcíon de
los derechos e ímpuestcs, tanto pa-ra
'la ímportacíón como para la exportacíón, a la custodía de las mercaderias en los depósitos aduaneros, al
sistema de oontrol } de anáhsís, a la
clasíflcacíón de las mercaderras en
las aduanas a la mterpretacíón de
Ias ta nfaa como, asimismo. a los reglamentos, tormalídades y gravámenes a los cuales puedan ser somcttdas las operacíones aduaneraa.
ARTICULO

TIl

Los artículos cultivados, producídos
e manutacturados, ortgínar íos de! terr-to-to de una de las Altas Partes
Contratantes no quedaràn sometddos
al ser importados a! terrítorao de la
otra Alta Parte, a derecnos. Impuestos e gravamenes diferent-es o más
elevados, nt a reglamentos e formalidades distintos o más onerosos, que
aquenos a los cuales queden o quedaren sometldos los proôuctos símllares crigtnarlos de cualquier tercer
pais.
ARTICULO IV

LOS articulas eultívadcs, producídos
o manufacturados, ortginaríos del territorio d'8 cualquíera de las Altas Partes contratantes no quedarán sometidos en tnaterla aduanera, aI ser
exportados al territorto de la otra
Alta Parte, a derechos, ímpuestos e
gravámenes diferentes o más elevados. ui a reglamentos o formalidades
distintos o más onerosos que aquelloa
a iCS cuales quedan e quedaren sometidos los productos similares destinados a cualquíer tercer país,
ARTICULO

v

Los artículos cultivados, producídos
o manufacturados en el ten-ttort-, de
qualquíera de las Altas Partes Ccntratantes al ser importado aI terrftorí.. de la ctra Alta Parte, o exportados a él, no estarán sujetos a ímpuestos u otras trtbutacíones internas, de cualquíer naturaleza, diferentes o más onerosos que aquellos que
gravan o gravaren artículos similares
provenientes de o destinados a cualquíer tercer país,

ATOS
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ARTICULO

ARTICULO X

VI

Los artículos cultivados, producídos o manufacturados en el territorío
de una de las Altas Partes Contratantes, importados al terrttorío de la
otra Alta parte, no estarán sujetos
a tratamíento menos favorablt. que
el dispensado a los artículos similares provenientes de cualquier tercer
pais. en todo ]r, que Se refiere a leyes,
reglamentos y dísposíciones relativos
a la venta, operaci<Jnes de. compra y
venta, transporte, dístríbucíón y consumo de e8GS artículos en el mercado
interno.
Vil

Las ventajas, favores, privilegias e
inmunídades que una- de las Altas
Partes Contratantes conceda o concedíere en materia de régímen aduanero, aplícables tanto a la importacíón como a la expcrtacíón, a 108
articulos cultivados, producidos o manufacturados originarias de o destinados a eualquíer tercer país se aplicarán ínmedíatamenta y sfn compensacíõn. a los productos similares originarias de o destinados al territorio
de la otra Alta Parte.
ARTICULO vnr
El tratamíento de nacíón más favorecida, previsto em el presente-Tratado, no se aplicará:
a)
A las ventajas preferenciales
que concede o concediere cualquiera.
de las Altas Partes Contratantes exclusivamente para facilitar su tráfico
fronterizo común;
b) A las ventajas preferenciales
Que concede o -concedíere cualquíera
de las Altas Partes Contratantes para
facilitar el tráfico fronterizo con los
países aue le sou Iímítrofes:
C) A las ventajas concedidas o que
Ilegaran a ser concedidas por cualqtnera de las Altas Partes Contratantes a terceros países eu virtud de la
Iormacíón de uni6n aduanera c de
zona de libre cambio de que se torne
miembro .
ARTICULO IX

Los artículos cultivados, producidos
o manufacturados en el terrttorlo de
cualquiera de las Altas Partes Contratantes _podrán ser adquiridos por
la otra Alta Parte y destinados a
terceros países, síeenpre que las autoridades competentes del país exportador manirlesben previamente su
conformidad para cada ta-ansaccíón .

Los pagos derivados de la ejecuctón
delpresent-e Tratado se efectuarán de
coníormídad con el régimen que esté
en vigor entre las Altas Partes Contratantes o por los procedímíentos especíales que lleguen a arbitrar.
ARTICULO

xI

Las Altas Partes Contratantes -raoilitarán al máximo la íntenaífícacíôn
de las operaciones de su íntercambío
comercial. Eu este sentido y siempre
que Iueren necesarías licencias de ímportacfón o exportación u otros requisitos prevíos, los mismos serán
ntorgados en forma expeditiva dentro
del espírltu del presente Tratado Y
de acuerdo com las Jeyes y reglamentos vigentes en cada país.
Parágrafo único. Si oualquíera de
las Altas Partes Contratantes estableclera o mantuviera, oficialmente o
de hecho, restricciones sobre la ímportacíón o exportaciôn, la mlsma
Alta Parte concederá tratamlento
justo y equítatdv., al comercio de la
otra Alta Parte para las exportaciones o lmportactones y, en -se sentido. se guiará. entre otras consideraclones, por el precío, caltdad, disponibilidad de divisas y condiciones .del
mercado y de los transportes.
ARTICULO XII

Con el propósito de reforzar el intercamblo comercial y las relaciones
econômicas entTe' los d06 países, las
Altas Partes Contratantes c011si-de'ran de mutuo interés crear condiciones de fínanclación y pago qU'2 Iaciliten la adcuistcíón eu el Brasil. a
plazos razonables, de bienes de Inver..
sión qUe sean necesartos en ·.11 Paraguay para el aproveohamíento Y la
tndustrlallzación de matertas primas.
nroducción de energia 1.1 majorá de
105 sistemasvde transportes y de los
procedfmíentos de produccíón agrí-

cola.
Parágrafo primero.

Delmismo mo-

do, las Altas Partes Contratantes eStudiarán conjuntamente. rXH medío d-e
los órganos adecuados. existentes o a
crearse y en la forma. que 8€ juzgue
conveniente, los proveres de ortgen
gubernatdvo o privado que nuedan
contribuir a mejorar la producclón
am'Icola e industrial y los .slsremas
dl..~ almacenamlento transporte ele la
nroducclón, en las regtones -rrctncías
del Paraguay y tambíén en los terrt-

ATC!.s
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tonos brasílefios rronterjzos al Paraguay.
Parágrafo segundo. 'I'ambíén con
la misma finalídad y mediante los
órganos adecuados, existentes o a
crearse, las Altas Partes Contratantes aistematízarân e ínerementarán
los programas recíprocos de assísteneia técnica en cualquíer empresa que
tdenda, en uno u otro país, ai desarrollo de la energia eléctrtca y de los
sistemas de transportes y, de productdón .
ARTICULO XIII

En materia de ímpuestos, derechoa

o gravámenas, de cual quier naturaleza, no previstos en las demás dísposiciones deI presente Tratado, las
inversiones y capitales de los nacíonales y de Ias empresas de cualquíera
de las Altas Partes Contratantes .gozarán, en el territorio de la otra Alta
Parte, de tratamiento no menos favorable qUe el que se conceda en
condiciones similares a los capítales
e ínversíones de los nacíonales y empresas de cualquíer tercer país.
Parágrafo primeiro. Los artículos
producídos por personas ífsicas o jurídicas de cualqulera de las Altas
Partes Contratantes, dentro del territorio de la otra Alta Parte, o por
personas jurídicas de esta última Alta
Parte, controladas por aquellas persanas Iísicas o jurídicas, gozarán de
tratamíento no menos favorable que
el que se acuerde a artículos similares
de origen nacional producidos por
cualesquíer persona física o jurídica
en todo cuanto se refiera a exportación, tributación, venta, distrrbuíción.
almaoenaje y consumo.
Parágrafo segundo. Los nacícnales
y empresas de eualquíezarán en el
terrttorlo de la otra Alta Parte, de
tratamíento nacional Y de nación más
favorecida, en todo 10 que se refrera
a importación y exportaci6n.
ARTICULO XIV

Los nacionales de cualquiera de las
Altas Partes Contratantes, residentes
Q no en e1 terrttorlo de la obra Alta
Parte, y los nacíonales y ompresas
de cualquiera de las Altas Partes
Contratantes, que se dedique o no aI
comercio o a outra ocupación ' con
fin-es de Iuoro; o además a actlvídades científicas, educativas. religiosas o filantróptcas, en el territorio de
la otra Alta Parte, no serán obllgados
al pago- de impuestos, tesas c tributos

que graven la renta, el capital, Ias
transaccíones o. las actdvídades, as!
como alas requisitos relativos a la
percepcíón de elSOS impuestos, tasas o
tributos en elterritorio de la otra
Alta Parte, que sean más onerosos
que aquellos que recaigan sobre los
nacionales o las empresas de la Alta
Parte de cuyo terrttcrto se trate.
parágrafo primeiro. Cada una de
las Altas Partes Contratantes Se reserva el derecho de:
a) Otorgar ventajas especificas, en
lo que se refiere a ímpueetos tasas y
tributos, a los nacíonales y empresas
de cualquíer tercer país, mediante reciprocldad:
b)
Conceder, a los nacíonales y
empresas de cualquíer tercer país, cn
virtud de acuerdo, ventajas espectales nara evitar o reducír Ia doble
trtbutaclón o para la mutua proteecrón de las recaudacíones.
Parágrafo segundo. Independíenmente del tratamiento nacional a que
Ge refíere el presente Articulo, las
Altas Partes Contratantes concederân
dentro. de los Iímites de sus respectivas legislacíones y en sus respectivos
terrttorlos, el tratamiento de naclôn
más favorecida a los nacíonales y
empresas de la otra Alta Parte, en
lo que ooncierne a los tributos su
transación y forma. de pereepcíón .
ARTICULO

xv

A los naclonales Y a las empresas
de cuaêqulera de las Altas Partes
Contratantes se concederá tratarníento nacional en e! terrtorio de la obra
Alta Parte en 10 que respecta a la
adquísición, por compra, u outros
medias legalcs asl como a la .prcpiedad y ai uso de bienes de cualquíer
espécie
ARTICULO

XVI

A los nacionales Y a las empresas
de cualquiera de las Altas Partes
Contratantes se concederá, en el terrttono de la otra Alta parte, trata,
mtento nacional y de nacíón más favorecida en ·todo cuanto se refiera a
adquísicíón, registro, prorroga, validez, renovación, transferencia y proteccíón legal de patentes de Inven.,
cíón ssr como a los mismoa derechos
sobre marcas de fábrica y de comercio, nombres comerciales y todas y
eualesquíer espécie de propriedad ín,
dustrial, intelectual o artística.
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ARTICuLo XVII

Observadas "las prescripciones de la
ley local sobre registro y proporcíón
de empleados extranjeros, a los nacíonalea y empresas de eualquíera de
las Altas Partes Contratantes se concederá, en el territorio de la otra
Alta Parte, excepto en las zonas índispensables, para su defensa tratamíento nacional COTI relacíón ~l ejerCIClO de actlvídades : índustriales comer~iales,. de .seguro, agrícOlas: pec1:1an~s? fínancieras, de
publlcación,
c.lentlf~c::ts, eduoacionales, religiosas,
fl1a~trop1Cas

y profeslonales, EI tra,

tamíento nacional a que se reüere el
presente Articulo, excepto cuando -sea
especificamente concedido, no incluirá a las empresas pertcdísticas, de
radíodífusíón y de navegacíón, 'que~
dando, a9-emâs, en relacíón a las empresas Iínancíeras y a las actividades
educacíonales Y profeslonales
condicionado a las límítacíones im~
puestas por la ley local.
parágrafo umco: Observadas las
reatríccíones que constan en el presen~e Artículo, se concederâ' a
los
na~lOnales y a las empresas de suarquiera de las Altas .Partes Contratantes, en e1 terrttorío de la otra
Alta Parte, el tratamtento de nacíón
más favorecida en lo que se refíere:
a)
A las actívidades enumeradas
en elpresente Artículo;
b)
AI ejercicio de actividades en
los campos eeonómico y cultural;
c) . A la organtzacíón, operación y
partícípacíón en empresas de la otra
Alta Parte Contratante;
d) A la prospeccíón y explotacíón
de depósitos o yaotmíentos ,
AFICULO XVIII

Las trunsferenclas rínancíeras entre las Altas Partes Contratantes, inolusíve e11 lo que respecta a remesas
d.e utilidades en general, amortizacíón y retorno de los capítales inver.,
tidos, gozarán conforme COD el résdmen de cambio vigente en cada pa\s
de tratamíento no menos favorabl~
que el que conceda cualquíera de las
Altas Partes, en condiciones similares
a otras empresas extranjeras o a la~
t~ansferencias del mismo género destmadas a cualquíer tercer país.
parágrafo ún"ico: Oualescuier controles, impuestoe IJ{)r una de las Altas
Partes, Contratantes, sobre las transecciones ftnancteras, se -apltcarán

de modo -que no influyan desventa-.
osamente en la posícíón competitiva.
del comercio y de las mversiones de
capital de la otra Alta Parte en comparacíón con el comercio y las ínversio~es de capital de cualquer teroerpais.
ARTICULO

XIX

Los especialistas o técnicos brasl-.
lefios que se trasladen al Paraguay
'por períodos más o menos prolonga-o
dos, con el objeto de colocar o en.,
trega~ bíenes de produccíón o para
estudiar las condiciones Iocales para.
mversiones de capital brasileno. con
la aprobación dei Gobierno .paraguayo, recibirán de éste las facilidades necesarias y adecuadas concernientes a las autcrtzacíones de entrada y -de permanência en el pais.
así como para la Importacíón de loselementos que les puedan ser útiles
para el buen desempeno de suas t~_·
reas específicas.
ARTICULO

xx

Habrá la más amplia Iibertad de-

navegacióm entre los terrrtonos de
ambas Altas Partes
Contratantes'
Los buques de oualquíera de las .AI:
tas Partes Contratantes gozarán eu
los mísmos términos que los bu'ques
de la otra Alta Parte o de los buques
de cualquier tercer pais, de la más
amplia Iiberbad para du-ígtr-se, con
sus cargas, a todos los puertos, águas
y ancladeros de .la otra Alta Parte
abíertos al .comercío exterior y a la
navegacíón internacional. Tales buques y cargas gozarán. eu todos los
sentidos, de tratamíento de nacíón
más favorecida y de tratamíento nacional cu ando estén en esos puertos,
aguas y. ancladeros de esa - otra Alta
Parte Contratante. Oualquiera de las
Altas Partes Contratantes sín embargo, .puede re~ervar-se derechos y
prívilegíos exclUSIVOS para su propioa
buques, en todo cuamo respecta al
comercio cabctaje. a la navegactón
interior y a la pesca nacional.
parágrafo primeiro: Se concederá a
los buques de cualquiera de las Altas
Partes Contratantes el tratamiento
nacional y el tratamiento de nación
más favorecida, por la otra Alta Parte, en todo cuantc Se relacione con
el derecho de- transportar todos 108
artículos que puedam ser objeto de
transporte fluvial o marítimo y que
seau destinados al o procedentes del
territorio de esa otra Alta Part-e.
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parágrafo segundo: Los buques de
pabellón de cualquiera de las Altas
Partes Contratantes, cuando estén

en los puertos, ancladeros o águas
ínternacíonales de la otra Alta Parte, gozarán ast como sus cargas, de
tratamiento no menos favorable que
el concedido a los buques de cualquier tercer pais, en todo lo que respecte a venta.las, ímpuestos, derechos, gravámenes y servidos adua-

neros.
ARTICULO XXI

Las Altas partes Contratantes 0'001'garán líbre trânsito por sue respectivos terrttcrios, a favor de las persanas, bíenes y mercaderfas procedentes de o destinados a la otra Alta
Parte contratante, Las normas reguladoras de dicho trânsito se díctarán
de conformídad con las recomendactoncs de làs oomteíones Mixtas previstas en el Articulo XXV del presente Tratado, de modo que sean
preservados los tntereses üscares y
atendidas las disposicíones legales
vigentes que reglamentan el intercambie comercial con el exterior.
AR'rICULO XXII

ARTICULO

XXIV

Si cualquiera de las Altas Partes
Contratantes adaptara medidas que
puedan ser consideradas por la ot-a
Alta Parte como tendientes a anular o a dismínuír el alcance del presente Tratado, la Alta Parte Contrntanteque hubíesse adaptado tales
medidas tornará debida oonsíderacíón
de las objecíones que la otra Alta
Parte formule y íe proporcionará t-odas las facilidades para un intercambio de ídeas que tienda, dentro' de lo
pcsible, a una solucíón satjsractoeta
que atlenda los cumunes íntereses.
ARTICULO XXV

Con el objeto de incrementar el
.intercambío comercial entre los dos
países V estrechar las relacione!') de
amistad entre los dos puebios, por
medío de un mayor eonocimíento
mutuo, las Altas Partes Contratantes proporcionarán las mayores facilidades posibles para los viajes de
turismo, para ia propaganda, las
actividades de los viajantes de comercio y la entrada y salida de muestras y muestrartoa.
ARTICULO

j) Relativas al control de las ímpcrtaciones o exportaciones de armas, municíones o material de guerra; y, en oireunstancias excepcíonalas, de todos los demás sumínístros
militares;
g)
Necesarfas para la exportación o lmportaclón. utüízación y consumo de mater.íales Iisíles, de pr oduetos radlaotívos o de cualsquíer
otros materiales, utilizables en el
desarrollo o aprovechamiento de la
energia nuclear.

A fin de estimular el dcsarrollo co
las operacíones del íntercambio CO~
mercial y de las in versiones de capital, regulados por elcpresente Tratado, las Altas Partes Contratantes
acuerdan em constituir Comislones
Míxtas Permanentes, con sede en las
ciudades de Asunción y de Rio de
Janeiro, cuyas funciones y normas
de procedímiento se hallan estableoídas en las notas cambiadas en esta
fecha entre ambos Gobíernoa.

XXIII

Ninguna dispcslcíón de este Tratado

se interpretará como

impedimento

para la adopcíón y cumphmíento de
medidas:
a)
Necesarias para la protección
de la moralidad pública;
b)
Necesárias para la apücacíón
de las Ieyes y reglamentos referentes
a la segurfdad pública;
c) Necesarias para la proteceâón
de la vida o de la salud humana,
animal o vegetal;
d)
Relativas a la ímportacíón o
exportacíón de oro o plata;
e)
ímpuestas para proteger eí
patrimonio nacional de valor artístico; histórico e arquíológíco;

ARTICULO XXVI

EI presente Tratado será ratífícada según el procedímiento constitucional de cada una de las Altas
Partes Contratantes y entrará en
vigor en la fecha del canje de 'tos
Instrumentos de Ratdfícacíón, que
se efectuará en la ciudad de Rio de
Janeiro dentro de la mayor brevedad posible, permanecíendo en vigor
por el plazo de cinco afies, pudiendo
ser prorrogado por períodos tguales
por tácita reoonôuccíón. Oualquíera
de las Altas Partes Contratantes podrá denuncíarlo en cualquíer momento, pera la denuncia solo surtírá: eteetc seis meses: después de '>11 notüicación a la otra Alta Parte,
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-EN FE DE LO CU AL, los Plenipotencíartos arriba nombrados, firmaron y sellaron este Tratado, eu dos.

ejemplares igualmente autênticos, eu
idiomas espaficl y portugués, en la
oíudad de Asuncíón, capital de la

República del Paraguay, aio,:, veiute
y siete dias del mes de octubre del

aôo mil
seis.

noveoíentos

clncuenta y

Firmado:

Raul Sapena Pastor

Firmado:

José ce-to« de Macedo
Soares

CONVENIO DE COMERCIO FRON··
TERIZo ENTRE LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY I LA REPUBLI0A DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL BRASIL.

LoS Gobíernoa de la República deI
Paraguay y de los Estados Unidos dei

Brasil,
Animados del deseo de promover el
desarrollo dél comercio y de la índus-

ta-ia de los dos países vaudéndose
para ello de las condiciones especíales que otrecen la vectndad de SUB
territoríos y las facihdade, nacurales
de las comunícacíones entre ellos,
ahora en vias de expanstón y de
majoramíento técmco de que son testímorúos la consta'ucción de la cerretera "Coronel Ovíedo" _ "Puerto
Presidente Franco" y la próxima
uníón camínera de las cíudades ve,
cínas de Pedro Juan Caballero y Punol:a Porá cori el puerto de Ooncepcíón; y
Reafirmando su propósito de ampliar, aún más, las bases de la política de amistosa cooperacíón entre
ambos, inspirada en altos objetivos
de sentido amertcanísma, mediante la
aceleracíón de la ejecucíón de los
demás prcyectos, formulados o en
vias de pormulación.
Resolvíeron, como medida complementaria deI Tratado General de Comercio "y de Jnversiones suscríto en
esta fecha, concluir un Convenín destánado a regularizar y legalizar las
actuales corrientes de íntercambíc comercial que se realízan através de las
fronteras comunes, y con ese objeto
nombraron SUB Plenlpotencíarios, a saber:
El Excelentisimo Sefior Presidente
de la República dol Paraguay, General de Ejército Don Alfredo Stroessner,
a SU EKcelencia el Sefior Doctor Raúl

Sapena pastor, Ministro de, Relaciones Exteriores del paraguay: y
E1 Excelentísímo Sefior Presidente
de "la República de los Estados Uni.
dos deI Brasil, DoC"",or pon Juscelino
Kubitschek de Oliveira, a gu ExceIencia el Embajador Sefior José carlos de Macedo Soares, Ministro deEstado de Relaciones Exteriores dei
Brasil;
"
Los cuales, después, de haber cambiado SUB Plenos poderes, hallados en
buena y debída forma, convinieron
lo síguiente:
ARTICULO I

Las Partes Contratantes, con el propósíto de estimular el íntercambío de
artículos cultivados, producídos o manuracturados entre los dos países, es,
pecialmente en las negocia ciones de
complementacíón econômica entre las.
poblacíones situadas en las zonas de
las Jronteras y sus adyacencras, se
comprometen a facilitar las operaciones de ímportecíón y exportecíón.
conforme con 10 díspuesto eu el presente Convenío .
"
ARTICULO II

EI Gobíernn de la República dei
Paraguay convíene en conceder todas
las facilidades necessartas para la
exportacíón a los E.3tados Unidos del
Brasil, de los artículos cultivados,
producídos o manufacturados de orígen paraguayo especificadas en la.
Planilla del Anex,:J "A" hasta los limites eu ella enunciados". Por su
parte, "e1 Gobíemo brasllefio concederá todas las facilidades neceasanas
para la importacíón de díohos articulas en los Estados Unidos deI Brasil.
ARTICULO

rn

El Gobíerno de los Estados Unidos

del Brasil convíene eu conceder todas
las facilidades necessartas para la
exportacíón a la República del Para,
guay, de los artículos cultivados, producidos o manufacturados de orlgen.
brasílefio especificados en la Planílla
del Anexo "B" hasta los Iímr'es en
e~la enunciados. Por su parte, el aobíerno paraguayo concederá todas las
facilidades necessarías para la impor-tacíón de dichos artículos en la Re'pública deI Paraguay.
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ARTICUW IV

Las Partes Contratantes, teníendo
en vista la realízaclón del íntercambío
previsto en este oonvenío, se comprometen.« simplificar en todo lo que
estuvlere a sua alcance, las formalidades de ímportacíón y exportación,
de modo a permitir que las transacciones comercíales se desarrcllen re,
g.ularmente con un mínimo de reqtzisítce. Con miras al equilíbrio del ínt~~cambio, las licencias di) importacion y de exportecíón que se exígen
eu ambos países, serán concedidas
a:u~omáticamente dentro de las disposIclone~ Iegales vigentes eu cada país
y serviran para fines de control estadístico y despacho aduaneiro.
ARTICULO

V

Eu casos

excepcionaâes, a critério
de las autoridades del pais importad.or, podrá, ser exigida la comprobacíón del orrgen de los artículos culta,
vades, producídos o' manufaturados,
Importados, mediante "Certificado
de Orígen' expedido por las autorídages li organismos competentes deI
pais exportador. También a orrterto
de las aurorfdades del país importador,. podrán ser igualmente exigidos
eertdrlcadoe de sanídad vegetal, de
defe.~sa sanitaa-ía animal, de desínfección y de trânsito interno.
Parágrafo único:
Serán gratuitas
las visaciones consulares correspondíentes a teres certificados.
ATRICULO

VI

Las Partes Contratantes tenderán a
s~bstituir el requisito doe la presentecíón de la. factura consular, por la
aímple Iegansacíón de la tactura comercial, con el ttn de facilitar' las
operaciones comerciaíes de pequena o
media cuantía,
Parágrafo únzco: Siempre que en la
frontera de donde proceda la exportacíón no hubiesa representante con.
s~ar aei pais importador, la Iegalízaeion d-e las fàcturax consulares y 00mercíaíes será necha por otros medias admitidos por la Iegrslacaón de
cada. país o . recomendad~ por las
comisaone, Míxtas Permanentes.
ARTICULO vn
Los articulas cultrvados, producídoa
o manufacturados, originarios' y pro-

cedentes de cada uno de los dos
países, gozarán en meteria aduanera
de las ventajas previstas en el Protocolo Adicional aI presenteConve-

nto.
ARTICULO

L?S pagos

VIII

en~re

los dos países prove~en -es del mtercambio a que
se
refI~re
el presente Convenío, scrán
realizados en oruzeiros y en las for.
mas Iíbremente concertadas entre las
partes ínteresadas en la transacíón.
Las importacíones serán realizadas
Iíbres de tesas, sooretasas u otros gravamenes de naturaleza mcnetaría o
cambiaria, de blendo las exportaciones,.
sü vez, ser autorrzadag sin
bonífícacíones ui .substdíos. Las operaciones en cruzeiros, previstas en el
presente Convento serán autorizadas
por el mercado hbre de cambíos en
la República deI Paraguay y' sín
cubertura cambiaria en el Brasíl ,

.a

ARTICULQ IX

El Banco Central deI Paraguay y
el Banco del Brasil cambíarán ínformacíonea con el objeto de facilitar el
comercio Y de mantener el equílíbrki
del Intercambio.
ARTICULO

X

Las Planíllas de los Anexos "A" Y
';B" regfrán por períodos exactos de
un afio y serán renovadas durante los
ciento veínte dias anteriores a la
fecha de ta expíración de cada período de vahdez, comprometíéndose ambos Gobíemog a formular nuevas listas de los Anexos "A" Y "B" destinadas a; período anual siguiente o a
prorrogar las, vigentes.
ARTICULO XI

Los contingentes anuales previstos
en las listas de los Anexos "A" Y
"B" del presente Convento se dividiran eu tres partidas cuatrímestral
iguales. Las autoridades competentes
concederán dentro de cada uno de
eso~. período~,
licencias de exportación y de ímportaden hasta el Emíte cuatrimestral de cada contln.
gente.
Parágrafo primeiro: La dívísíon de
los contingentes de las listas que
constan enIos Anexos "A" y "B", tal
como se díspone e nel presente articulo, pedra ser aY"..erada de a con
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las conveníencías de ambas Partes
Contratantes, mediante entenrümíento previa.
parágrafo segundo: Toda vez que
en el transcurso de un cuatrímestre,
una de las Partes contratantes, por
coneíderacíón de SUB necessidades,
tenga conocimíento de que eu el síguiente cuatrimestre no podrá auto-rizar las ex portacíones totales o parcreres de determinado producto, dará

de e110 aviso previa a la otra Parte
con treinta dias de antecipacíón .
ARTICULO XII

Las licencias de ímportacíón y ex,
pcrtación y concedidas durante la vigencia del presente Oonvenio, CODtãnuarán eíendo válidas después de la
eventual expíracíón del mísmo, por
los plazos eu ellas ,
ARTICULO XITI

Los artículos cultivados, producldos
o manufacturados importados balo el
régrmen dej presente O::mvenio se destínarán exclusivamente al consumo interno deI país importador.
ARTICULQ XIV

Las Partes occitrs-entes se comprometeu a movílizar todos los recursos
de que disponen COn el fín de reprimir eu sus Ircnteras las práctdcas del
comercio ilegal, de modo que sean
salvaguardados los derecnos de la
proprtedad privada y tambíéa de comercio lícito.
ARTICULO

xv

Para el transporte de las mercado,
rias comprend.das en el presente Convemo, por via fluvial o aérea, se utilízarán preferentemente embaroaclones o aeronaves de paoellón o matricula paraguayo o brastleno.
parágrafo única: Las operacicnes
de seguro de las mercaderías se erectuarán de preferencla en compafiías
aseguradoras paraguayas e braailefias.
ARTICULO

XVI

Las Partes Contratantes acuerdan
crear dos Oomíslones Míxtas Permanentes con sede en asuncíón y_ eu
Rio de Janeiro, integradas IX>r repre,

sentantes de los dos países las cuales
funcíonarán como Órgano,s 'asesores de

'ambas Partes, formulando recomendaciones sobre el deaarrollo del comer-.
cio en general y sobretodo aquello
que tdenda a la remoctón de cualesquíer obstáculos que se opongan al
libre curso d-el Intercambío Irontertzo. Las referidas comísíones se reunirán bajo la forma de Comísíón
Mir.a Plena, en una de las dos capítales, cuando Iueran convocadas por
UTI.;:) u otro Gobíerno.
Parágrafo único: La constltucíón
y cl modo de füncionamíentc de las
Comdssíones
Mixtas Permanentes
serán ajustados por cambdo de notas entre los dos Gobíernos.
ARTICULO XVII

El

presente Convento entrará en

vigor en la fecha del oanje de los
respectivos Instrumentos doe Ratificación por un perfcdo de dos anos.
Será prorrogado automáticamente,
por períodos anuales. a menos que
tres meses antes de la explracíón de
cualquier período. uno u otro Go1:: .crnc manifíeste su deseo de denuncdarlos ,
EN FE DE LO QUAL, los Plen:po~
tenciartos arriba nombrados, firmafon y sellaron este Convcnío, en dos
ejemplares igualmente auténticos e11
idiomas espafiol y porbugués, en la.
ctudad de Asunción, Capital d-e la
R-epública del Paraguay, a los veínte
y siete días del mes de ootubre del
ê,110 novecíentos cincuenta y seis.
Firmado: Raul Saprua Pastor,
Firmado: José Carlos de Macedo
Soares -

R. S.

ANEXO "A"
Protiuctcs Paraguayos que seran
emoríaõoe a: Brasil

En miles de Cruzeiros.

Ganado bovino en plé (Hasta 50.9
cabezas) .
Esencia natural de hajas de na-

ranja agria,
denominada
"petdt
grain" (Hasta 20.OIJO kilos) .
Arroz descascarado ,
Bebidas en general <cana. paraguaya a granel (i embctellada, cognaco vlnos comunes Y' d-e postre hasta 14° de fuerza alcchólíca y otras
'bebidas eu cualquíer envase) .
Carne salada.
Cigarrillos de taoaco negro.
Oemento portland,
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zsencte y extraetos de guayacán,
de paIo santo y de otra, especíes
madereraa.
Harinade carne y hueso .
Hojas, flores, ratces, híerbas, tallos y otrae especâas semejb.A.tes, propios para condimentos, medicina, índusrrtas y otros usos no especifica-

dos.

'

Frutas frescas en estado natural.
Libras, diarios y revistas.
.
Maderas en generai, en bruto. onginarias
del.
Departamento
del

Amambay.

Manufacturas de cueros (Valijas
de cualquíer fOI nato, portafolios y
semejantes) .
Pieles y cueros en bruto, secos. saladas ... selados-secos, de animales
silvestres. reptlles, yacaré, laga.rto y

semejantea.

Plumas de avestruz.
Productos de la agricultura y granja, regícnales ,
productos
típicos
paraguayos
(fiandurí. aô-poí, hamacas, poncchos,
inclusive el tipo denominado sesenta
listas y otroa productos no especificados.
AN'EXlO "A"
Productos Paraguayos que seran
exportadOs aI Brasil
En miles de Cruzeiros.
Jabón de coco y semeíantes.
SemiUas de tung y aceite de tung .
Diversos (hasta 10% del valor total de esta lista) - Cr$ 250.()rQO. SOn: Doscíentos cincuenta mdllones de cruzeiro.
Firmado: Raul Somena Pastor.
Firmado: José Carlos de Macedo

SOares.

ANEXO "B"
Productos Brasileiíos que serán exportados al Paraguay

En mllee de Cruzeiros.
Café en grano (Hasta 8.000 sacos
o 480.000 quilos).
Cacao en gramo (hasta 23.000 kilos) .
Neumatícos o cubiertas y câmaras
(hasta 7.0DO unidades de cada uno).

Azúcar refinada
Alimentos dietéticos
Arroz descascaraQQ
Bebidas cn general tcerveza vmo
espumante, champagne y otrosj
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Bulbos, raíces, rrutos, j ugoa y extractos para uso .nedtcínal
Oacao y chocolate en polvo o molido y sus preparacíones.
Oacao y chocolate eu masas o pa-

nes

Café salubre
Cera de carnaúba
Té
Dulces de frutas, Incluso cristalizadas
Especias as general (clavo de olor,
vamilla, pímíenta y o-uros)
Hertna alímerrtíclas
re-ntes en general
Frutas envconservas, secas o des-ecadas
'Lebacos rhoja de teoeco para en"( ltura y rublo en h jjas curubicadas)
Lana lavada o en bruto
Lf che condensada
Pasta de tomate, 6a1",.:1.s y condrmcntoe en general
Productos de ortg m animal y veaetai de uso medicina;
Quesos en general
rceoroeuctcees
Resina gomíferas en general, incluso
goma "copal'".
Sav común
Verduras frescas ;; productos de
~.~ s.nja, reglonalea.
Abonos fosfatados y nitrogenados
er. general.
Agua oxigenada
Agujas de coser y altíleres en gens.ral
Agujas para máq-n '1a5 de coser
Agujss y jertngas hipodérrmcas

Albúminas y galatinas, incluso cápsulas para medicamentos
Aparatos y útdles eiéct.rfcos de uso
doméstico, tales como planchas, tostadoras. seeadoraa de cabello, calenta dores, estufas, coclnas. duchas, licuadoras, batídoras y ventiladores,
máquinas lavadoras y secadores de
rcpa y platos, aspirado- cs . de polvo
y enceradoras y otros no especificados
Aparatos y material sanitários (piletas, .lavatorlos, bafios y ctros no especificados)
Aparatos de radio, combinados, fonógrafos, repuestos y accesorlos incluso púas.
Articulo de goma en general
Artículos de eerámíca, 10m, porce.ana y cristal
Artículos de cuchillería y eubiertos
en general
Artículos dentales y protésícos en
general
Artículos de deporte y juegos en
general
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Artículos de óptica, incluso ermazouee y lentes para antcojos y material fotográfico en .general
Artaculcs de tejído de punto de

media, de algodón <excepto oamisthas y remeras) , de seda y de Iana.
Artículos plásticos en general
Artículos de tocador
Aere.rto para pavímentacion .
Baterias de cocína, de aluminto, de
hiena, de acero V híerrn enlozado
Baterias y acumuladores para radias, automóvlles y pilas para línternas
Baíanzas, en general
Vendajes,

ataduras, vendas y ga-

sas quírúrgicas
Bicicletas, triciclos y similares
Bombas manualee y eléetrtcas, incluso paraagua
Goma en tiras, para, reca-ichutaje de
Iíantas
Juguetes y juegos en general
Oalderas a vapor, de cualquer tipo
Carrocerfaa metálicas para vehi-.
culos, en general Inclustve zorras y
reniolques
Ooches-cunas
Orgarrfllos

rublos

r.emento-pcrtland
Chapas de fibras vegetales, prensacas y similares
Sombreros de nettro, sin guarnición
Oomprensores, respuestos y ecce-:
sortes
Correas de transmíslón y transportadores de goma y similares, exceptU311f'lC las de cuero
Dmamos y motores elétricos, en
general
DiSCOS para fonógrafos
ascensores, de cualquíer tipo, eu
oeneral
~ Bsmerfles, piedras para afilar y
ouos
jjsteanna eu bruto
Hilos de algodón para tejec Y co5(-T de título treinta y dos, e11 ade-

·m.te

Hílos de seda, seda artificial y lana
para tejer y coser.
Fuegos artdfíciales. cohetes y- análogos, para Iuegos e ílumínación.
Cocinas, hornülos, caloríferos a gas
de kerosene y otros combustibles _liqutdos.
Coclnas eléctricas.
Hormíguícídaa, Insectícídas y seme'jantes, incluso aparatos para la apllcación de los miemos.
Hornos. ínstalaciones y máquinas
para paníficacíón.
Fulminantes. mechas y espoletas
para uso industrial.
Generadores.

Glicerina, en bruto o refinada.
Grúas, puentes rodantes y similares.
Instrumentos de preclsíón, medidas
para agrimensores y otros.
Instrumentos y aparatos médicoshospitalarios, dentales y otros ,
instrumentos de música en general, con excepción de guitarras y arpas.

Instrumentos, herramíentas y máquinas agrícolas engeneraI.
Lámparas Incandescentes. fluorescentes, para pilas y similares.
Lápíces de grafite, incluso los de
colar.
Linoleums, congoleurns, y scmejanteso
Libras, -díarfos, revistas e ímpresos
en general. inclusive música, mapas y
cartas geográficas.
Manutacturas de hierro y acero en
general, incluso cabos, calas fuertes
y de seguridad, conecciones, herramíentas para artesanos y para vehículos automotores, híerrc para C0118trucíón, alambres, alambre de

púa,

clavas, tachelas, torntllos, tubos con
o sin costura y obras no especificadas.
Manufacturas de yute, sísal o agave, ramío y otras fibras vegetales.
Manufacturas de vidrio en general,
incluso vidrío plano, boteüas "termos", vidrios de segurídad y otros,
con excepción de botellas y damajuanas verdes.
Máquinas y equípamientos Industríales en general, incluso máquinas
para tracejar metales y maderas. para industrias, productos lácteos, textil, cueros, gráficas, cerâmica, de azúcar, harina de mandioca y obras industrías no especificadas.
Máquinas de coser, cajas registradoras, máquinas de calcular y similares, incluso repuestos y accesortos.
Matertales y accesoríos eléctricos en
general, incluso estabilizadores de
eorrtente, transformadores, aparatos
de medicíón eléctrtca. herramíentas
elécta-icas, cintas aisladoras, teléfonos
y accesortos, alam bre o cable de cobre para electrícídad y otres no especificados.
Materiales de oficina, de hiena y
acero en general, incluso plumas para escribir.
Materíales para límpíeza doméstica.
Materíales ferroviartos en general,
incluso vagonea completos, trucks, enganches, aparatos de rreno, ríeles y
otros no especificados.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Mezcladoras de concreto, trituradoras y máquinas afines.
Motocicletas, tricicletas e bicícletas movidas a fuerza motriz.
Motores de explosión y. diesel aislados o acoplados a generadores, bombas y U otras máquinas, excepto para
vehículos automotores.
Papel en general, incluso carbóniCG, de envolver, de escribir, de cígarrtllos. hígíénícos, para ímpresíón de
libras, secantes, cartón, cartulina, de
seda y otros Y SUB manufacturas.
Repuestos y accesortos para vehículos automotores.
Produtos químicos y rarmacéutícos
en ., general, incluso antibióticos.
Refrigeradores elétricos y de kero ..
sene en general.
Relojes despertadores, de mesa, õe
pared, de control y otros.
gueros Y vacunas para uso humano
y vetertnarto.
Tapices y alfombras de' algodón, .lana, fibras vegetales y otroa.
'I'ejídos de algodón de título 32 cn
adelante. incluso manteles. sábanas.
telas para tapízar, ccrtínados y ctros.
'I'ejidos de lana peínada, de seda
natural o artificial, de Iíno. de fibras
y vegetales y otros.
Tinta para escribir y de ímprenta.
Tintas, barntces y esmaltes.
Velocímetros y taxímetros.
Diversos (hasta 10% del valor total
de esta lista) - Org 250 ,{lOO ••.
Son: Doscíentos cincuenta mi1lones
de cruzeiros.
Firmado: Raul Scpena Pastor.
Firmado: JOsé Carlos de Macedo
Soares.
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PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE
DERECHOS DE IMPORTACION EN":
TRE LAREPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA DE LOS

ESTADOS

UNIDOS

DEL

BRASIL

Los Plentpotencíaríos abalo firmados, teníendc eu vista la conclusíón,
eu esta fecha, del Convenío de Comercio Fronteírtzo entre la República
del Paraguay y la República de los
Estados Unidos deI Brasil, debidamente autorizados por sus respectivos'
Gobíernos, conolenen, además, en las
síguíentes dísposíciones ;
I

Las Partes Contratantes se compromete a mantener las ventajas
concedidas a los productos que constan en el presente Protocolo, aún
cuando lleguen a proceder a una reforma de sus tarifas aduaneras.
Parágrafo único: La Parte Contratante que haya procedido a una reforma de sus tarifas aduaneras, comunicará Inmediatamente a la otra
Parte las nuevas posiciones aduanei-as que
comprendan los prcductos
mencionados en este Protocolo.
II

Los artículos cultivados. prcducídos
o manufaturados, origmarlos de la
República de los Estados Unidos det
Brasil y enumerados a continuacíón
pagarán, al entrar en terrttorio de la
República del Paraguay, los derecnos
aduaneros abajo establecidos:

j Aforo (Derechos

Número de
Párrafo

Arancei de
Aduanas del
Paraguay

Unidad

Descrlpclón del artículo

I Anímales y

aves vivos de todas classes
.
Leche matteada y alimentos a base de Ieche y ce- I
I reales para ninas y enfermos
1
~x 53
i Frutas y bayas frescas en su estado natural
1
I Verduras y Iegumbres frescas no previstas
1
67
i oaceo en grano y caacartlla
I
99
I Café en grano, con o ein cascaras
103
I
120
I Salsas, condimentos, y preparactones semejantes]
i para la mesa, no previstos en otra parte, ta-leS\1
corno salsa de alcaparra, salsa de pímíentos,
salsa de 'I'abasco, salsa worcest.ershíre, condiImentos para ensaladas, salsa de Onutney, salsa I
I de seta, y análogos
I
121
I Té suelto o en paquetes
I
148
I Cino Champagne
·
1
149
1 vínos espurr..antes, exceptuando el champagne .. 1
EX 154-A) I Cigarrillos rubícs
1
EX 160
I Asfalto de .pavímentación
1
249
1 Vidrios planos hasta 3 mm. de espesor
1
250
Vadrios planos de más de 3 mm . de espesor
.
1

11

i

I

I

I

272
EX 309

311
330
334
337
364
366

i
li:

Tinta para ímprenta y para litografia

J

c/litro

el millar

i
usol

~~~~~~~i~F:tad~· y' ~'ít;~g~~~'d~~ .~~. g~~e;·~i .~ :~ :

Sueros vacunas. y cícrtas inyecciones para
humano; antitetámcos, antddiabéticos, anticar-I
bunclosoa. antitifícos, anttvartólícos, antipesto··i
sos, tuberculina, sean pclívalentes o poüm'cro-]
1
manos, sarvarsan, 914 y análogos

Libre

PL 100K

I

Libre

I,

3,82

I

0,36

PLK

Llbre
0,18

Libre
PB 100K

"

7,15

I

i

I
I

Lil:>re
LHn':;:

Lilne

Libre
Libre

6.87
13.74

I

Lil:>r:-9

i

I

PLK

L1l:).. c

Líbre
Libre
Libre
Libre

I

I

~

Libre

Líbre

Libre
PB 100K
PB 100K

Adkional

aii otuorem:

1,34
1,07
5,73

c/Iitro

\

oxigenadas
.
Albúmína y gelatina manufacturadas en artículos
no previstos, ínclúso las obleas y cápsulas parai
la admíntstracíón de remedíos
1
Extracto etéreo de helecho macho e11 cualquier]
forma farmaceutica . .
i
Glicerina cruda o refinada
1
Agu as

en garaníes o

Líbre

I

II
II

I

I
I
I
I

,I

Líbre
7,70%
7,70%
11%
Ltbre
8.80%
8,80%
Líbre
11%
11%

11%
8,80%

Libre
7,50%

I

I
Llbre

I

Liore

8

i
~

'"

j

370
373

374
375
376

423

I vasecna toratada, mentolado, medicada o nó.!
I pera perfumada
\
I Todos los demás productos animales empleadoa]

PLK

O,I~

11%

Ad-Val.

7%

11%

Ad-Val.

7%

11%

I

Ad-Val.

7%

11%

I

Ad-Val.

7%

11%

eu la medicina, no previstos en otra parte .... !
Todas las demás certezas, bayas, habas, raices'l
frut~ y semejantes (no utdlízables como comestdbles) , no previstos en otra parte
.
Todos los demás extractos, sumos, y aceites ve-!
betnlea, no previstos en otra parte, en cualquiel'I
forma farmaceutica
.
Todos los demás pro duetos mínerales químicos I
I y rarmaceuuccs, empleados en la medicina yl
I cualquíer otra industria, oompuestos o no, nol
I previstos eu .notra parte, incluso las espeeiaü-.'
dad es farmaceutlcas y alcaloides . .
1
Bafios d'" ínmersiôn, bidets, bafios de asienfo.]
I ínocoros, lavabos, orlgínales y water - Glosets,!
I luerro fundido, acerc e híerro forjado, enloza-I
I dos, vidrtados, esmaltados o no, inclusive estas,
I artículos de aãrarerfa. cerámíca, porcelana, loza'l
I vídr-ío, y de oualquíer otro material y partes
essencíales de ellos,siempre que por su manu-t
factura y_ acabado se determine que están de-I
I slgnados y servíbles únícamente para conec-!
1
tal' con caüertas, tuberfa y cloacas ·
1 Cafios y tubos de híerro fundido o colado, lisos
I o nó
,
I Accesoríos -de hiena fundido. para cafiertaa o tu-]
I

I
I
!
I
i

I

429

430
435

\

····1

Pi~;~~asd~' hie~~~' f~~ciid~'~' '~~l~'d~ .~~. 'b;lit~: 'n~1

pulímentadas, ni torneadas. ni ajustadas. ni con!
cualquiera otra elaboracíón, que pesen más de:
25 kilos cada una
,
!
I Píezas de hterro fundido o colado en bruto, no!
pullmentadas, ni torneadas. ni ajustadas, ní quel
I havan recebido otra elaboractón, que pesen
I has.ta 25~. cada una
:
.'
"1
! Píezas de híerro e-m bruto, no pulimentadas m
I torneadas, ni ajustadas. ni que hayan recibldo]
I otra elaboractón que pesen más de 2&Ks. cada!

II
436

452

~

'"g

i
PB lOOK

4,68

7,70

PB 100K

19,10

15%

PB 100K

28,65

15%

PB l00K

4.75

15-%

PB IODK

6,20

15%

PB 100K

7,15

15%

~

I

I
I

una

·1

~

Número de \

Párrafo deI
Arancerde
Aduanas deI I

Descrfpción det

~,\

(

tfcu' c

I

Paraguay

I

45;)

I

ni ·

I

PB lQOK

híerro : .

., .......•..•........•• 0'0....

I

dos fn otra parte

!I

62,5

I

. ..• ·1

. . . . . ..

i

!I
I

.1

I Aparatos y máquinas, sean o no a rucrea motns: I
I de segar espigar, amcntonar, trallar; o desças- \
I earar c'.€ separar, secar, moler, picar', o puhr
I productos agrícolas desmctadoras prensas de]

9,5>

II

15%

Libre

I

Líbre

Libre

I

151]'"

J

I Herramientas e instrumentos de erjesar.os, dei
i todas classes, exceptuandc los aparatos y los]
i a y]....) PÓSitoS para automóvílea no méncíona-]

I Instrumentos y utlles, tales como azadas, noces.]
I hachetes, de agricultura (sln vaína) palas;'
I msmnos, horquíllas para estíereol, bíeldos]
I para sacai papas" picos, piquetas; todos c<m[
I o sín cabos; arrancacepas; yútileS scmejanI oes, que se emplean en la agricultura y prepa-.
I ración de la tíerra para la agricultura más'\
I los instrumentos y útiles para la agricultura
I que el P E. de tíempn eu tíempo podrá ena··1
I merar como perteneotente a esta categcrta ..
EX 550
I Bístui'ís de distintas formas. y dímensíones I
I cuchíllos de amputaciones. 'rtjeraa de distintasl
I formas Y dímenslones. Aparatos y útíles de
I uso .médícn (todo el Párrafc)
.
550-a) ! Agujaa hipodérmicas
1
550-bJ I JCl.l.l{o SI:. hípodímícas
·
1
$21
I Relojes oespertedores, niquelados o no "
.
22
I Relojes de pared o de mesa y otros reiojes no \
I previstos y repuestos ...•.............• ..•.. I.
549

:i

DOc.
c/u/

c/u/

1

Ad-Val.

,I

C/u1

Ad-Val.

I

'I
1

Ltbre

Libre

i
i
~

l'j

~

~
0.20
,0,65
2,85
27,50%

7,1>

I,

'"

~

Lihre

;1

~:

o

1

Libre

!I

Adtcionaa

1

I

I

I

I

[

99·a) I] Alamores de híerro de púas, torcido para C'~rcoll
y alambre para cerco de 2 mm o más de diá- (
metro, galvanizados o no
o., • • • • • , • • • • • •
536
!.E para productos nacíonales en tambores dei
547

aâ vaiarem)

II

!

: .•..•..... ,

!

:1

l

cada una

I

I

II Píezas" de hierro eu bruto, no pulímentadas
torneadas, ui ajustadas, ni que hayan recibído
I otra elaocracíón, que pesan hasta 25 khos I

J

EX

Unídad

1
1
I· Aforo rDerechos
I en guraníes o .

\

Libre

I
I

15%
15%
15%
15 f,

II

15%

I

27,&0%

\

)

embalar: maquinarias para exbraer yprepararj
las nora y maderas para el mercado; desgra~1
nadoras de .maíz, tramas. arietas hídráulícos
arados,
rastros, sembradoras,
semenI"P"'as:i
aparatos para. el ri-ego, y para apuce: ínsectí-]
ctoas: semejantes de todos estas aparatos y!
maquínartac para la preparacíón de prortuotos]
agrfcoles: partes de todos los aparatos y m'Hjuí-j
narras enumerados en este Pio. no previstas!
e? otra parte, (.maqu~n: textiles, pypanifíca-!
ClOn :y pastas alímentícías) . . . . . . . . . . . .. .., 01
I Dínamos y motores eléctricos, exceoto los incluí-

I

!.
i
I
I
I
I
I
I
635

639

ij

I

Líbre

I dos cn et GI'UPO IIl. de esta Secctón o 103 for-!
I mando partes de aparatos o maquinarias SUje-I·
I tos a derechos (de más di! 3 HP)
.
! Generadotes eléctrlcos y partes de encs, no pre-]

,
I

vistos en el Grupo IIr. d-e esta seccíón ... - , . i
I Maqumartas yupartos, sea .o no a rucrza motriz, I
para ta ladrar y agujerear metales
i

)

643

644

EX 615

650
663
667

II

para extraer aceite; pai-a fabrica-i
ción ce híelo: máquina refrígeradoru , aserrado-!
! ras: cspilladoras maquinas de ceptllar cantos!
I de tanla, y en gen-eral maquinarias para. lacrar I
; made:ras. .
, . ,. I
I Maquinarias para Ia faorícacíón de cígarrtllos: I
I maquínarías no mencionadas emptoadas en
. fabrieacíón de .sombreros, y maquinarias para
I traba.jar metales, no previsto en ctra part,e .. 1
I Prensas de ímprenta, reglas regletas ronos, gale-!
Iras, componedores, cuüas, víüetas y acesorios!
I análogos para ímprenta
i
I Cintas para máquinas de escrfbir , Doc.
.
, I
I Contadores mecanícos d-e efectdvos: caías regis- I
I tradoras: máquinas de computar; máquinas
I para tenedurta de üoros: píezas sueltaa de tc-:
I das, estas
··.··1
I Accesórlcs elétdicos en general, no. previstos en]
i otra parte, como corta-corrfente, Iusíbles, in- I
terceptores, naves, toma-corriente, ínterrupto- [
res, tapones, -conmutadores amperómetros.]
galvanômetros voltÍ111etros, botones eléctrtcoa.]
timbres, campanillas, y semejantes de cual-I
I quíer material
·· .. ···1
I Alsladores de vídrto, barro, loza o porcelana, en:
: cualquíeg forma, inclusive tubos y apríeta-]
}!faqll~mlria,[

lal

I

686

I

ihilos de estes matcnales

,I

Líbre

Libre

1'5%

Li-bre

15%

Ltbre

15%

I

Libre

15%

I,

Libre

15%

Líbre
3,39

15%

"
Doc.

I

11%

I

~'

,

I
PLK

PB 100K

I

I

:5
~
~

"'~
~
a

,
Ad-Val.

~

ro

'11

i

>

685

1\

0,24

4,78

11%

I
I
II

I

Ii

11%

11~

11%

s

Núme,o·del·
Párrafo del I
eranoei de :
Aduanas del]
Paraguay

687

I

'I

riescrtpoíón del artículo

I

689

690

i Aisladores de corriente eléctl':ca, de vutcantta.]
compoaición, pasta, carton-piedra, o de otrosl

.
I Alambre o cable de cobre o sus aleaciones,

for~

I

rado de papel, algodón, caucho. goma, o dei
cualquíer material aíslador que l10 sea seda)
o lana
,
! Alambre, cable o cordén flexible, de cobre, sust
aleacíones o de cualquíer metal aislado o for-I'
rado de Iana, seda, o mazela de estas materiales con otros .. , .. ;
1
\ Baterias acumuladoras
para 1M mismas

.I

y. partes o elementos

1

694

I

11%

I
I

PLK

PLK
Ad-Aval

I
I

I
I
1
I

I

11%

I
[
I

0,72

I
I

11%

t'd

11%

I
I

11%

I

I

I

Ad-Aval.

I

i

Ad-Ava1.

I
I
I
I

i

11%

I
f

!

I
I

PLK

~

11%

0,24

I

I
I

I

11%

11%

I
!
14%

I

::>:I

I?J

I

14%

~

()

II
I

8
o

I
I

Libre

I
I
I
I
I

i

I

I

I
1
PLK

I
I
I

>
8
g

I
I

Lámparas jbujíaa e bombillas) eléctrícas, incandr-srentes, menores de 5 buüas de ncten-]
cta pare. USO de antorchas, linternas o lám-]
paras o mano
j

I
I
I

11%

0,15

Herramientas e instrumento s, 110 previstos enl
otra parte, movidos Por íucrza eléctrica .....

I
Lámparas (oujías e bombillas) eléctrícas, in-I
candescentes, excepto las de 5 bujías o
menos de. potencia
\1

eD

1 1

0,38

.

~

Adicional

I

!I

Instalaciones Inalámbrlcas y partes de ellas.]
para telegrafia, telefonia, telefotografía, di-i
teccíón ínalámbríca, y semejantes, siempre que]
cstén destinadas a la' transmísíón, apü.vcción]
o ampltacíón de la comente eléctríca
{

I

I
I
I

, j

,

697

Ad-Aval

I

~U~qUi~~~ ..~.a.t~~~~~,.. ~:~~~t.r~.~~~~:.:~~~~~~~I

696

I
I

Cintas aísladoras.: inclusive cintas para la repa-I
racíón d-e câmeras, Ilantas o tubos, a base de

693

I

i
I

I

I
I

692

I
(Derechos
I'I Aforo
en guaraníes o
aà valarem)
J

materiales no previstos eu otra parte..

688

Umdad

11%

~

o

698

~

1 Lámparas, línternas y antorclias elécbrlcas, deI
bolsillo, de mano, para. mesa o de pared.]
síempre que deríven SUB Iuerzas de las pilas I
eléctrfcas, de cualquíer material, completos i

!

I

o

I

699

no

I
! t.avaderos

,

[

I

secadores de rapa, de pratos y ex-!
prímíderes de ropa, eléctrtcos .............•. 1

I

;s.

I

I

700

EX 706

o

I

I

1

i

719

728

I
I

.

Ad-Aval ,

PLK
Ad-Aval.

Transformadores eléctrícos en general •.•..... 1
eléctrfcos, tales como planchas, tos",:gdO.~11
res, estufas, secadores de cabellos, cocínas calentadores, caloríferos, cereteras.. cocktaileras.]
brufudores de plata y cubíertos, t~~~r.<ts,1
pavas, "cocínas sin Iuego", Y semejant~s'l
completos o no, lícuadoraa, aspiradoras, calefón, enceradoras y aaplradoras de piso .....

J
.
I Ventiladores eléctrtcos y partes de ellos
I
I

.

.
útnes

!
1
.c .maquinarias i

LOS demás aparatos,
para la dístrtbucíón y apllcación de la eor-!
í rtente eléctrtca, y los eccesoríes y partes!
I de cncs De, previstos en otra parte y tubos Lu')-I
I rescentes
:
[
I Câmara o tubería interior para llantas o cáme-!
! ras neumátícas, Câmaras o tuberfa interior'
) para llantaa de automóvll y camlonea
I
I Carros, furgones y vagones de todas clases]
f
para ferrocarrtles y tranvías y ptezas sueites!
I de ellos no previstas en otras· partes
!
I
I Herramentas especiales para automóvlles, ím-:
I
portadas separadamente
l
I

!

715

Ad-Aval

i útiles

!

l

EX 70d

·i
I

fuerza o de potencía menor

Pilas eléctrícas en general, y elementos parai
las mísmas, sean de metal, carbón
cualquier otro material
.

I

707

I
I
I
I
I
I

Ad-Aval.

I Motores e dínamos eléctrlcos, de 3 caballos dei

I

702

7ü5

11

T(H10~

I

II

14%

11%

14%

11%

14%

11%

I
I
I
I
I
I
I
I

Libre

iI

14%

1

14%

0,10

14%

I

11%

11%

II

8

i

I
Ad-Aval.
Ad-Aval .

I
I

I!,

I

!,

Ad-Aval.
PLK

I
I
i
I
I

I
I
PLK
Ad-Aval.

i

I;

11%
11%

I

I

g>

I

!

14%

I

1,45
Libre

í

iI
I

11%
7,70%

Libre

I

1,90
22%

I

I

i

15%

8

Número de J
Párrafo deI i
Arancel de I
Aduanas del:
Paraguay I
.

Ex 780

823
824
845

850

872

880

Descripcíón del articulo

,i

730

738

i
I

.

I

I

I
J

Unidad

Ii

I

) Rieles, eclisas, placas y durmíentes, ríeíes cur-]
.
VOS, cambia vias, renas agujas, rjeles atorm-]
Ilados o empernados en forma de cruce de i
vias, .tvavezafios, ruedas, cuüas, plataformas i
para vagones. furgones y coches; rodajes:
CoTI o sín eje, muenes, cojinetes, santiagos al-!
zaprímas, zorras y en general elementos, par- [
tes y acesoríos para material rodante y via,1
de ferrocarrtles, trancías y tranvías o vias I
portátdles
1
J Refrtgeradoras
de cualquíer material, para lal
i conservacíón de comestíbles y bebidas (Hela- l
i dera eléetrica o a f{:erosene)
!
I Oartón, forrado de cualquíer crase de papel.j
I eu nojas
·
···
··1
I Cartón sln forro, amarillo, de paja grís, dei
I pulpa de madera, en hajas
/
I Líbros, folletos, almanaques, revistas y perIodícos]
I ímpresos no previstos en otra parte
I
I papel blanco, crudo, o de cualquíer color, de J
estraza, de paja, de pulpa de madera o dei
J
I fibras, no previstos en otra parte, para en-]
I volver, exceptuando el papel Manila y el pa-I
I pel de seda para uso general en los estable-j
I címtentos ccmeroíales, en 1'01108, bobinas, hojaa]
I o resmas, pero no cortado a medida para deter-I
I minados artículos
~
·1
I papel Ilamado higténioo para inodoros
)
J papel secante
cortado a medida
nó, lmpreso]
I
o nó, a ún en forma de reclame o anuncíos ... 1

°

I

Afol'o<Derechos:
en garaníes o

Adicional

ad vaZorem)

...

~

'='

I
i

i
,

I
Llantas, o sean cubíertas, para ruedas de auto-I
móvífes, sistema neumé.tdcos, sean lisas o dei
sistema antíderrapant, incluso todas las domáa.]
l1antas neumátdoaa para vehículoa, y Ias]
cubíertas de cuero, reforzadas o 110 con metal:

I

I

I

I
I
I

PLK

I

1,05

I

7,70%

I

I

I

"~

I

~

I
I
I
I

PBK
PB 100K
PB 100K

I

1I

I
I

I

'U

o

I
I

I

g

\
I

Libre

0,10
11,47

\

\

II

5,34

~

Libre

g

11%

I

8,80%
8,80%

Líbre

Libre
1I

I

1I

I

I
I
PB 100K
PLK

PL 100K

II

6,11

0,05
71,50

/1

8,80%
11%

15%

1.010

1.048

Ex 1.155

I

i .Arpíllera de yute, pita o gunny de oatouta. en
I píezas para la ccnrecciõ-i de envases de frutos]
I y arpilleras de yute, pita o gunnv en bolsas ·1

t

Lane sín lavar, lavada; Iana pernada y prepa-]
I rada para hflaza ; desperdicios de ,lana car-!
I dada; estopa de lana, lavada; o no
j
J

"I Artículos de

I
I
I

cauc~o ,

goma o gutapercha:

I
I

.o no con otro material
I
b) Eu cubetas para fotografias y otros fines,
d) Eu botellas para aguá, jeríngas d~ tuente ,
Irrtgadores, gorrras y sacos para hielo
i
e) Eu correas de transmíslón
i
h) En hcjas; aunque sean mezclados, combí-]

para criaturas
i
n) En tubos, no previstos eu otra parte, dei
cualquíer díámetro
'I
IEx o) 1.0 Blandos, en artículos no previstos en]
I
otra parte .... ·.· .... ······················1
)
2.° Cintas para reca- hutaje
1
I p) otros artículos de goma endurecidos, no]
I
previstos en otra parte
",
i
I DisC0S, eilmdros o otrcs medíos mara la reoro-.
! ducción ae sonldos, para fonógrafos 'Y máI quinas parlantes eu »íai.co
:
Fonógrafos en general, máquíaas o aparatos par-I
Iantes, o reproductores de sorridos, y partes de
I ellos no previstos espectarmente
'
)
) Púas para, fonógrafos y máquinas parlantes enj
I general, de cualquíer material
j
I Plantas vivas
/
I Matertaa primas no enumeradas ui previstas" en]
1 ot~a parte de Ia Tarifa, Hilados de seda parai

I
I

i • • • • •

1.186
1.207
Ex 1.216

I
I

I
I

13,50

I

PBK

Libre

Libre

PLK
PLK

2,16
4,27

13,5(J%

PLK

8,60
Libre

13,50%
13,50%

PLK

4,28

13,50%

PLK

21,47

13,50%

"'e

Libre

13,50%

;g

a) En alfombras o tapetes de piso, combinado I

J

1.175

. Li'bre

Ii

I
I
I
I
! nados o nó, COn otros matea'íalea
i
I j) Eu jertngas ue material endurecido, no pre-]
I
visto eu' ou-a parte
···········1
I k) En mangueras, oombínadoc o nó con otros]
I
ma~~l~
~
:
I 1) Eu, pezones, acccsonos para' mamaderas, i
I
amllos de dentícíôn, y artículos análogos]

1.11'0

I'

tejedurfa

/.

I
I

13,50~

\
PLK

I

PLK
,PLK

PLK

I

Ad-Val

I,

Ad-Val

I
I1

PLK

II
I

Ad-val

I1

\

5,18

13,50%

8,60

13,50%

8,60

Libre
12,87

I

II

13,50%

Libr€

. Libre

I

15%

11%

II

o

~

i

13,50%

I
I
II
19%
I
0,48máSj
Libre
I
11%

~

11%
lJ.%
11%

e
~

UI
Los artículos cultivados, producídos o manutacturados, originarias de la República del Paraguay y enumerados a eontdnacíón, pagarán aI entrar eu tcrrttono de la República de los Estados Unidos del Brasil, los derechos aduaneros abajo

establccídos:

HaJA 11 ONCE
-_.. _-'------------------,--------~..,----;-;---Número
Aforo

--

Tarifa
Descripción del articulo
Brasílena
5 I Ganado bovino en píé •.•••...•••.. ·
1
12 I Pluma de avestruz, de más de 15 em
26 I Pleles y cueros, en bruto, con O sin pelo, secos, salados o sa-I
I
lados secos, de anímales silvestres
· .. ·
·
1
67 I Valíjas de cuero de cualquler formato, con o sin armazón]
I de madera li otro material, con o siri repartdcíones y per-I
I chas: de más de 50 y hasta 80 em. en su mayor dlmensíón. I
I idem, de más de 80 em. .
I
I idem, cubíerta de suela.: de más de 50 y hasta 80 em. en]
I su mayor dímensión
[
I idem, de más de 80 em
;
-... 1
72 I Portafolios, con o sm armazón de cartón, y cubiertaa de cuero I
I para libras
~
I
83 I Abonos orgânicos naturales COIrl{) guano, hueso, calcinados enj
I blanco, resíduos de carne o de pescado en polvo y seme-I
I jantes, harlna de carne y hueso ...........•.............. 1
0·0

195-211
216-442
465-473
483-496

)

11

I

1 Aplícaciones, confecciones y otros objetos, de encaje
I
Iínc a algodon, denominodos finandutd e ao-pcí
I ••
•••••
••
• ••• ••••
•

267
272

p/cabeza

KPL
KPL
e/u
c/u

I

81,90

136,50%

98,28
196,56

I

43,68

I

II

Libre

I

de seda.]

Libre
Libre
Libre

1
1

Frutas frescas o verdes
·
,
·
1
Frutas cítricas frescas o secas
1
Arroz descascarado
t •••••••••••••••••••••••••••• 1
Hortalízas y Iegumbrea frescas
1
Semillas de tung o de madera chtna
I
I Hojas, flores, híerbas, tàllos, Y otras espccíes semeíantes!
I propías para
condimentos, medicina industrías, y otrosl
I usos no especificados
I

I Cígarrlllos . . .....•.................................... '.' •.. ·1
I Raíces. bulbos y tubérculos propios para condimentos, medi-I

I cina, índustrla y otros usos
,
86 I Carne salada o charque
I
Aguardtente y Cofiac: hasta 45,11 de fuerza alcohólíca:
276
l' en barrfles U otros cascos ................• ,
'
I en botel1as U otros envases
I de más de 45.0 de fuerza alcohôlica:
I en barrHes li otro cascos
·
·
·
I en botellas li obres envases

Libre

c/u

KPL

1
)
I

,I

\
I

·.1

KPB

1,12

Libre
Libre

KPL
KPL
KPR

KPL

KPB

KPR
KPL
10'1,
KPR

Libre

I

\

I

'j

~

'"

(Derechos en
cruzeiros)
Libre
Libre

c/u

1I

515-522
225 I
226 I
233 I
240 ,
254 I
266

Unidad

...

85,12

Libre
1,54
10,92
9,52
14,58

13,16

~
"o
00

i

i

283
286
291

293
368
417

472
521
545

573
582
953
955
974
991

I Licores de cualquier calidad:
en narrfles li otros cascos
.. I
I en botellas li otros envases
.
·;
1
I Aceite fijo de tung o madera de cnína
.
1
I Vinas tintos o blancos, de mesa o postre, hasta 14.° de fuerzal
I alcohólica:
I
en barrfles li otros cascos
.'.
!
I en barrtles li ctros cascos
!
0
0
I idem, de más de 14. de ruersa alcohólíca y hasta 24. :
I
I
en barrHes li outros cascos
,
1
I en toteues li otros envases
1
I idem. de mas de 24,0 de fuerza alcohólíca:
I
I
en barriles li outros cascos ·
·
·.···
1
I en botellas li otros enva.ses ""., ".",., , ,."",.,1
I Madera en bruto, en rollízos, vigas, vlguetaa:
I
I madera ordinária (por metro CÚbiCO) .,.""".,
",1
I madcraa finas. (por metro cúbico) " , . , , ..... , , , , , , , . , , , ... )
I Objetos de adorno .e de fantasias, de madera ., .. ,
, .. ,.1
I Hamaca de fibras vegetares ."."
,
' , , , .. ,
,
,. ' . ,I
I Harnaca de atgodón .. """, ..•.. ,
, .. ""
,
, •. 1
I Hamaca de Iino ,
, •.. , ,
,
, , , . '. ' . , ...• ,
'I
I Libras para lectura, periódicos, revistas, encuac.ernado; a Ia]
I rústica o nó, con tapa revestido de cartón, y parte ae tela I
I
o cuero, excepto libras en português de autores o traducto-]
Ires brastleúos o domiciliados en el Brasil ,., .. ,
'.". I
I Objetos de adorno o de fantasia de barro o 'cerámloo .. ,.1
I Cemento Portland o romano ", .. ",.",
".,
,
,1
I Esencías natural de haja de naranja amarga, denominada!
I "Petit Graín" ", .. ""."""···· .... ,.".,.···"."",,.·1
I Esencia de guayacan y de pala santo ,
,I
I Extracto de quebracho.,.", ... ,., ,."" .. , .. "'" .. , ..,.·.1
I .Iabón de coco y semejantes "",.;
"·
···,,, .. ,., .. 1
I Tanino para uso industrial .. ,
"""
",,' .. ,
J
I Quebracho en bruto "".,."".·",., .. ,."." ... "".",··1

i

I
I

I
I

KPB
K"L
KPE

II

i
I

KPR
KPL

KPR
KPL

2,24
3,64

I
I

I

I

Ton. PR
KPR

Ton. PL
KPL
KPL

,I

I
I

KPL

KPR

1,68
1,82

I

KPL
KPL
KPL
KPL

UI,

1

I
I

KPR
KPL

14,56
9,24

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4,34

2,94
182,00
3,27.60
33,96
45,92
36,40
36,40

Ministro de Estado de Relacione.s Exteriores

t:J

'"

:5

Libre
14,56
1.14,40

Libre

Libre
576,23
2,50
5,60

'8
~

'"to
[.j

n

.~

Libre

Nota: Los productos referidos en el presente Protocolo están gravados con derechoa adícíonales equivalentes a
derechos convencíonaôos ,
EI presente Protocolo, como anexo al Convenio comercial Pronterlzo, de esta fecha, tendrá los mísmos plazos
y de denuncia que los establecídos en el referido Convenio . .
EN FE DE LO CUf..L rue firmado el presente protOlOC'1tO en dos ejemplares en las lenguas portuguesa y
ambos Igualmente autênticos, en la cíudad de Asunción, a los veíntísíeta dias ríel mes de Octubre de mil
cíncuenta y seis.
POR ElL BRASIL
FDO.: ·JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARES

I>

14% de los
de vigencla
eastellana,
novectentos

POR EL I ARAGUAY
FOO.: RAUL SAPENA PASTOR

Ministro de Belacíones Exteriores

e
~
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

DEORJETO N." 42.919 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1957
Promulga o Convênio de Cooaeração
para o Estudo do Apr(lve~tamento
da Energ1a Hidráulica dos rios Aca~
raí e M otuiai, entre o BTasÚ e o
Paraçuai, firmado
no Rzo de Jaaee-o, a 20 de janeiro de 1956.

O Presidente da República:

Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n.v 6, de 24 de maio de 1957, o Convênio de COoperação para o Estudo do
Aproveítamento da Energia Hidráulica dos rios Acaraí e Mondat, firmado
nu Río de Janeiro, a 20 de janeiro de
19&6, entre o Bras'I e o Paraguai; e

havendo sido ratificado, pelo Brasil

por Carta de 4 de setembrn de 1957;'

e teI.1do sido

efetuada,

no Rio de

Janeíro, a 6 de setembro de 195'7, a

troca dos respectivos lnstrumentoa de
ratificação:
Decreta que o mencionado Acôrdo
apenso por cópia ao presente Decreto:
seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se contem.
R'o de Janeiro, em 30 de dezembro
de 1957;136.° da Independência e 69. 0
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK
José Carlos de Macedo Soares

CON1ffiNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O BRASIL E O PARAGUAI
PARA O ESTUDO DO APROVEITAMENTO DA
ENERGIA HIDRAULICA DOS RIOS ACARAí E
MONDA!.

Os Govêrnos da República dos Estados Unidos do Brasil e da Repúblíca .d.o Paraguai, convencidos de que
a polit-ca de crescente vinculação entre os dois países será favorecjda eficazmente com a adoção ..1e medidas
que VISem ao seu desanvoívlmento
econômico, e tendo presente o espírito ~e leal am'zade que preside às reIaçôes entre o Brasil e o Paraguai,
resolveram celebrar
um
Convênio
para o estudo do aproveitamento da
energia hidráulica dos rios Acatar e
Mondaf em terr-tório paraguato, e
para esse fim nomearam seus Plenipotenciários a saber:
O Vice Presidente do senado Federal, no exercício do cargo de Pre-

sidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:
Ao zmbarxador JoSé Carlos de Macedo Soares, Ministro de Estado das
Relações Exteriores; e
O Presidente da República d()Paraguat:
Ao Senhor Doutor Raul Sapena
Pastor. Embaixador Bxtraordmárto e
Plenipotenciário do Paraguai acreditado junto ao Govêrno J.a República
dos Estados Unidos do Brasil
Os qua's, depois de haverem trocado os seus Plenos poderes achados em
boa e devida forma, convieram no
seguinte:
ARTIGO I

O presente convênio visa. ao estudo
do aproveitamento da energia hi.drául'ca dos rios
Acarat e Mondai
afluentes do rio Paraná em território
paraguaio, nas imedIaçÕes da CIdade
brasíle'ra de Foz do Iguaçu e do pôr-

to paraguaio "Presidente Franco".
ARTIGO fi

Os estudos a serem realizados pelo
Govêrnc dos Estados Unídcs do Brasil, por intermédio do Departamento
jqac'onal de Obras de Saneamento
do Ministério da Viação e Obras Pú~
bheas, se comporão das srguíntes
partes:
a) Reconhecimento e Inspeção 100cal da região onde se acham situadas
as quedas dágua daqueles rios, com
o fim de determinar as nossíveís soluções para o aproveitamento de ma
energia em uma só ou em duas usín31S hidrelétricas;
b) Estudo hidrológico do regime dos
dois nos nas imediações das que das;
c) Estudo topográf'co geral dos locais onde se desenvolverân as soluções
acima referidas;
d) Estudo geológico dos locais escolhidos para as obras.
e) Estudos topográficos de detalhe:
j) Projeto das obras necessártas ao
aprovetamento hidrelétrico, capaz
o orçamento, a concorrência
para
de fornecer especificações gerais para
aquísíçâo de maquinas e instalações
e o plano de execução;
fi) Anteprojeto e especificações das
linhas de transmissão do local das
usinas até:
1) - Assunção, incluindo a possibilidade de subestaeôes abaixadoras
intermediárias;
~
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Foz do Iguaçu e vizinhanças;
Estudo econômico das obras e
sua repercussão sôbre o desenvolvimento das regiões vizinhas, incluindo sugestões sôbre tarifas de energia
elétrica.
2)

_

h)

ARTIGO

m

Todos os estudos mencionados no
artigo segundo,
acompanhados dcs
documentos que lhes tenham servido
de, base, serão entregues pelo Govêrno dos Estados Unidos do Brasil ao
Govêrno da República do Paraguai, à
medida que fôrem concluídoa.
ARTIGO IV

o Govêrno da República do Paraguai manterá, por sua conta, representantes permanentes, junto' ao Departamento Nacional de Obras. de Saneamento, para acompanharem a
ex-ecução dos estudos e pr )jetos a que
se refere o presente Convênio,

V e VI,· serão objeto de a.juste a ser
oportunamente concertado entre os
órgãos administrativos de ambos os
países.
ART!GO VIn

o pessoal de ambos os países, en-

carregada de efetuar os estudos a que
se refere o presente convênio, poderá

entrar, transitar e sair livremente do
território dos dois 'Estados com os
equipamentos, objetos de uso pessoal
e veículos de serviço necessários ao
cumprimento de SUa missão. E'>ta faculdade se estende ao trãrego de aeronaves necessárias aos reconhecimentos e levantamentos aerofotogramétricos.
ARTIGO IX

Para entrega dos estudos meneionados 110 art'go II fica estabelecido
o prazo máximo de quatro anos, a
partir da data da assmautra do presente Convênio.

ARTIGO V
ARTIGO X

Pelo prazo de 20 anos, a partir da
entrada em serviço do primeiro gerador elétrico, ficará asscgurad-, ao
Brasil o direito de consumir, pagande as taxas a serem estabelecidas nas
tarifas correspondentes, até vinte por
cento da potênota elétrica que as instalações em serviço puderem produ-

o oovsrno dos Estados Unidos do
Brasil, como parte interessada, colaborará com o Govêrno ãa República.
do Paraguai na obtenção de financiamento para as obras que se projetarem, como resultado do pre-sente Convênio.

zár .

Parágrafo ümco . O prazo a que se
refere o presente artigo poderá ser
renovado, por igual pertcao, de comum acôrdo entre as partes contratantes.
ARTIGO VI

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil se compromete a comumear ao
Govêl'no da República do Paraguai,
cOm antecedência mínima de três
anos, a data em que começará a usar
do díreíto que lhe confere o artigo V
e a quantidade da potência elétrica
que pretenda utilizar.
ARTIGO VII

As condições de pagamento aa
energia solicitada ou consumida pelo
Brasil, conforme se prevê nos artigos

ARTIGO XI

o presente Convênio será ratificado de acôrdo com as formalidades
constitucionais vigentes em cada uma
das Partes Contratantes,
~ troca
dos instrumentos de ratificação será
efetuada na cidade de Assunção, dentre do maís breve prazo possível.
Em testemunho do que os Plentpotencíártos acima nomeados firmam o
presente Convênio, em dois exemplal'CS cada um nas línguas portuguesa
e espanhola, apondo em ambos os
seus selos,
Feito na Cidade do R'o de Janeiro
aos vinte dias do mês de janeiro do
ano de mil novecentos. e cinqüenta ~
seis.
a)

JOsé Carlos \ de Macedo Soares
a) Raul Sapena Pastor
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LAS REPUBLICAS DEL
PARAGUAY Y DE LOS ESTADOS
UNIDOS DEL BRASIL PARA EL
ESTUDIO
DEL
APROVECHAMENTO DE LA ENERGIA HIDRAULICA DE LOS RIOS ACARAY Y MONDAY.

LoS Gobíernos de las Republícas
de! Paraguay y de los Estados Uni-

dos del Brasil, convencidos de que la
política de creciente vínculacíón entre los dos Países será favorecida.
eficazmente con la adopcíón de medidas que tiendan a su desenvolvimiento económíco, y teniendo presente eI espíritu de leal amistad que
preside las relaciones entre el paraguay y el Brasil, resolvíeron celebrar
un convento para el Estudio de! aprcvechamento de la energia hidraulíca
de los rios Acaray y Monday, eu territaria paraguayc, y para ese fin,
nombraron sus Plenipotenciarlos, a
saber:
El Presidente de la República del

paraguay, al seüor dou Raúl Sapena
Pastor, Embajador Extraordinário y
Plenipotenciarto del Paraguay acreditado ante el Gobierno del Brasil; y
EI Vice-Presidente deI Senado rederal en ejerctcjo del cargo de Presidente de la República de 0S Estados Unidos deI Brasil, al Embajador don José certos de Macedo Soares, Mmístro de Estado de Relaciones Extertores.
Quienes, después de haberse exhibido SUS plenos Poderes, hallados en
buena . y debída forma, convíníeron
lo sígulente:

a) Reoonocímíento e ínspección local de la regtón donde están situadas
las caídas de agua de los rios mencionados, con el fin de determinar
las posibles soluciones para el aprovechamentn de su- energia eu una
sola o en dos usinas hídrceléctrtcas;
b) Estudio hidrológico de] régtmen de los dos rios en las ínmediaclones de las caídas;
c) Estudio' topográfico general de
las zonas donde Se desarrollarán los
soluciones antes mencionadas;
d) Estúdio geológico de las localidades escogidas para las obras;
e) Estudlos topográficos de detalle:
j) Proyecto de las obras necessarias para el aprovechamtento hídroeléctrico capaz de sumlnístrar las eapectfíoaciones generales para el presupuesto, la Iícítacíón para adquistcíón de máquinas e instalacíones y el
plán de ejecucíón:
g)
Anteproyecto y espectftcacíones de las líneas de transmisión desde el local de las usinas hasta:
1) - Asunción, incluyendo la posíbihdad de substaciones reductoras
intermediarias;
2) - Foz de Iguazú e ínmedíacio-

ne.s.

h)
Estúdio econômico de las obras
y su repercusión sob-re el desarrnllo
de las reglones vecinas, íncluyendo
sugestdones sobre tarifas de energia
elétrica.
ARTICULO III

ARTICULO I

EI presente convento tlene por objeto el estudío del aprovechamíento
de la energia hidráulica de los rios
Acaray y Monday, afluentes del rio
Paraná, - en terrftorío paraguayo, en
las inmediaciones de la ciudad orasiIefia de Foz de Iguazú y deI puerto
paí-aguayo "Presidente Franco".

Todos los estúdios mencionados en
ei artículo segundo, acompafiados de
los documentos que Ies ha.yan servido
de base, serán entregados por e] Gobíerno de los Estados Unidos del Brasil aI Gobiemo de la República deI
Paraguay, a medida que estuviercn
concluídos.
ARTICULO IV

ARTICULO II

Los estúdios a ser realizados por
él Gobierno de los Estados Unidos
del Brasil, por intermédio del Departamento Nacional de Obras de
Saneamiento deI Míníster.o de Vialidad y Obras públicas, se compondrán

de las stguientes partes:

El Gobiem., de la República del
Paraguay mantendrá, por su cuenta, representantes permanentes ante
el Departamento Nacional de Obras
de Saneamientr, para seguir el desarro110 de la ejecuctón de los estudos y
proyectcs a que se refiere el presente Oonvenio.

ATOS
ARTICULO V

Por el plazo de veinte afies a
contar desde la entrada en servicio
del: primer generador eléctrrco, quedará asegurado aí Brasil el derecho
de consumir, pagando las tasas a ser
estabelecidas em las tarifas correspondientes, hasta eI veínte por
ciente de la potencia eléctrtca que
las ínstalacíones en servício puedan
producir.
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.

parágrafo único. El plazo a que se
refere el presente artículo podrá ser
renovado, por igual período, de comúm acuerdo entre las Partes Contratantes.
ARTICULO VI

El Gobierno de los Estados Unidos del Brasil se compromete a comunicar aI Gobierno de la Repúblt.ca del Paraguay, con la antelactón
mínima de três anos, la fecha en que
comenzará a usar del derecho que le
confiere el articulo' V y la cantídac
de potencia eléctríca que desee utilizar.

ARTICULO X

El GObierno de los Estados Umdos del Brasil, como parte interesada,
colaborará con el Gobierno de la.
República deI Paraguay en la obten.
ción de la financiación de las obras
que se proyectaren como resultado
del presente Convenío.
ARTICULO XI

EI presente Convenlo será ratificado de acuerdo con las formalidades
constitucionales vigentes en cada
una de las Fartes Contratantes. El
canje de los Instrumentos de Rattncaciõn se efectuará en la ciudad de
Asunctón dentro del más breve plazo
posible.
Eu fé de lo cuaI los Plenipotenciarios arriba nombrados Iírman y seJlan el presente Convenio en dos
ejemplares cada uno de ellos en tdlomas espafiol y portugués ,
Hecho en la ciudad de _R:o de Janeiro. a las veinte dias del mes de
enero del afio mil novecíentcs cincuenta y seis.
Firmado: Raul sapena Pastor
.Jose Carlos de Macedo Soares.

ARTICULO VII

Las condiciones de pago de la
energfa solicitada e consumida P01"
el Brasil, conforme se establece en
los artículos V y VI, serán objetos de
ajuste a ser oportunamente convenido entre los organismos administrativos de ambos países.
ARTICULO VIII

El personal de ambos países encar-

gado de realizar los estúdios a que
se refiere el presente' oonoenío, podrá entrar. transitar y salír líbremente del terrttorto de los Estados
con los equipes, objetos de uso perserial y vehfculos de servicio neceaarios para el cumplímíento de su mistón. Esta facultad se extáende al
tráfico de aeronaves necesarias para
do Paraguai na obtenção de nnancla,
aerofotogramétrlcos.
ARTICULO IX

Para la entrega de' los estudíos
mencionados en el artículo 11 queda
establecído el plazo máximo de cuatro anos, a partir de la fecha de la
firma del presente Conveníó.

DECRETO N. o 42.920 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1957
Promulga OS Convênios para o estabelecimento, em- Paranaguá e Concepción, de um entreposto de depósito franco para as mercadorias
exportadas OU importadas pelo Paraguai ..

O Presidente da República:
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo. Decreto Legislativo
n .o 21, de 24 de Julho de 1957, o Con"-ênio para o estabelecimento, em
Paranaguá, de um entreposto de deDósito franco para as mercadorias
Êxpartadas OU importadas oelo Paraguai e o COnvênio para o csteoelectmento, em Concepci6n, de um entreposto de depósi to . rranc., para as
mercadoria exportadas OU Importadas pelo Brasil, firmados no Rio de
Janeiro, a 20 de janeiro de 1956, entre
c Brasil e o Paraguai; e havendo
ado ratificado, pelo Brasil, por
carta de 4 de setembro de 1957; e
tendo sido efetuada, no Rio de JJ1fieira, a 6 de setembro de 19'57, a
troca dos respectivos instrumentos
de ratificação:

ATOS
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Decreta que as mencionados acôrdos, apensos Por cópia fi.o presente
Decreto, sejam executados e cumpridos tão mteíramente como nêles 83
contêm.
Rio de Janeiro, em 30 de dezembro
de 1957; 136 da Independência e 69, o
da República.
JUSCELINQ' KUBITSCHEK

menta, armazenagem e distrfbuiçâo
das mercadorias ae procedência e de
origem paraguaia, bem corno para c
recebimento, armazenagem e expedick o das mercadnrias destinadas ao
Paraguai, um entreposto de depósito franco, dentro do qual, para as
efeitos aduaneiros, serão tais mercadorias consideradas em regime
livre.

José Ca.rlos de Macedo
Soares
CONvr~NIO

ENTRE A REPÚBLICA

DOS
ESTADO;:';
UNIDOS
DO
BRASIL E A REPúBLICA DO PARAGUAI PARA O ESTABELECI_
MENTO, EM PARANAGUA, DE
UM ENTREPOSTO DE DEPõ-

SITO FRANCO PARA AS MER~
CADORIAS
EXPORTADAS
OU
IMPORTADAS PELO PARAGUAI

ARTIGO 1I

O Govêrn-, da República do Paraguai instalará o entreposto, comprometendo-se a dota-lo da capacidade
indispensável à quantidade das mercadnrías que ali tenham de ser depo&1tadas, satisfeitas as exigências da
Iegralaçãr, brasileira.
A fiscalização do entrepostô ficará a cargo das
autoridades alfandegárias brasifeíras.
ARTIGO

Os Governos da República dos Estados Unidos do Brasil e da República do Paraguai, desejando estreítar aS laços de am-izade e boa vizinhança que unem o!3 dois Povos e
arumauos do propôsit-, de levar a
efeito as princípio,s estabelecidos na
Resoluç5.o.'~ôbre zonas francas, aprovada na Oonferêncía Reg-ional dos
Países dD Prata, em scte ue fevereiro de mil novecentos e quarenta e
um, resolveram celebrar o presente
Cc,nvêni o e, com êsse objetivo, nomearam seus Plenipotenciários, a
saber:
,O Vice- Pn~si?ente do Senado Federal no exercrcu, do cargo de Presit:;~ntc da República dos Estaàos
Umdos do Brasil:
Ao Embaixador José Carlos de
Macedo Soares, M.lnistro de Estado
das Relações Exteriores; e
O Presidente da República do Paraguai:
Ao' Senhor Doutor Raul Sapena
Pastor" Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário dI) Paraguai acreditad.o junto- aD Govêrn-, da Repúbnca
dos Estados Unidos do Brasil.
Os' quais, depois de haverem trocado oS seus Plenos Poderes _achados
em bôa e devida forma, convieram
no seguinte:
ARTIGO I

O Govêrn-, -dos Estados Unidos do
Brasil compromete-se a conceder
110 pôTto de Paranaguá, para recebi~

In

o Govêrnr, da República do Pa:a~
guaí poderá manter no entreposto
um oU mais delegados seus, OS quais
representarão oS proprietários das
recebidas, em suas
;. etações com as autortdadea alfan..

mercadortas ali

áegártas

brasileiras, COm a

Adrm-

mstraçâr, do Pôrt., de Paranaguá,
OS transportadores em geral e com
o comércio brasileiro, para 2- snbdivísâo, reaexndicinnamento, venda OU
embarque das merendarias nrocedentcs e originárias do Paraguai, ou.
para o recebimento, das de importação e sua expedição para a República do Paraguai, inclusive as adquiridas no Brasil,
'
.\RTIGO

IV

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil regulamentará, DO mais breve
'prazo possível, a iltilizaçá'Ü do entreljos't o de depósito franc-, e o transporte, através do território brusileiTO,
das mercado nas prncedentes e
Ol'iginárbs do Brasil e do extertor ,
que se destinem .'1 República do Pa-raguai, b-em como das mercadorias
procedentes €originárias da República do Paraguai que se destinem
uo Brasil e ao ext-erior, de modo a
serem resguardadas as necessárias
cautelas fiscais e atendidas as disposições legais vigentes que regtuam
c intercâmbio comercial com o exterior.
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ARTIGO V

O presente Convênio será ratifica-

do dEmois de preenchidas as forma-

lidades constituClünais vigentes em
cada uma das Partes Contratantes e

entrará em vigor sessenta dias após
a troca dos instrumentos de ratifi-cação, a efetuar-se na cidade de Assunção, D.o mais breve praZO Possível.
Oada uma das Part-es Contratantes
poderá denunclá-l., em qualquer
momento, mas seus efeitos só cessa:::s{: um ano após a denúncia.
Em testemunho do que as PlenlJlotenciários acima nomeados firmam
o presente Convêuio, em dois exemplares ceda um nas línguas portuguêsa e espanhola, apondo em eml"\..s OS seus selos.
Feito na cidade do Rio de Janeiro,
B{)S vinte dias do mês de janeiro do
ano de mil novecentos e cinqüenta
e seis.
José Carlos de Macedo

Soares

Raul saaena pastor
CONVf.'I'TIO ENTRE A REPúBLICA
DOS P~STADOS UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA no PARAGUAI PARA O ESTABELECIMEN-

TO, Ervl CONCEPCI6N, DE UM
E:NTREPOSTO DE DE P o S I T O
F'RANCO PARA AS ME.."R.CADORIAS EXPORTADAS OU IMPORTADAS PELO BRASIL
.

Os Governos da República dos Estados Unidos do Brasil e da República
do Paraguai, desejando estreitar os
laços de amizade e bõa vizinhança
que unem os dOIS povos, resolveram
celebrar o presente Convênio e, com
êssa objetivo, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
O Vice-Presidente do Senado Federal no exercício do cargo de Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
Ao Embaixador José Carlos de Macedo Soares, Mínístro de Estado das
Relações Exteriores; e
O Presidente da República do Paraguai:
Ao senhor Doutor Raul Sapena Pastor, ümibaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Paraguai acreditado
junto ao Govêrno da República dos
Estados Unidos do BrasIl.

Os quais, depois de haverem trocado
os seus Plenos Poderes achados em
boa e devida forma, convieram no seguinte:
ARTIGO I

O Govêrrio da República do Para-

guai compromete-se a conceder em
Concepción, para recebimento, armazenagem e distríbuiçâo das mercadonas de procedência e de origem brasileira, bem como para recebimento,
armazenagem e expedição das mercadorias destinadas ao Brasil, um entreposto de depósito franco, dentro do
qual, para os efeitos aduaneiros, serão
tais mercadorias consideradas em regime livre.
ARTIGO -rr

O Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil ínatalarà o entreposto, comprometendo-se a dotá-lo da capacidade
Indispensável à quantidade das mercadorias que ali tenham de ser depoaitadas, satisfeitas as exígéncías da
legislação paraguaia. A fiscalização c1.o
enta-eoosto ficará a cargo das autort(b.des alfandegárias paraguaias.
ARTIGO III

O Govêrno dos Estados Unido-s do
Brasil poderá manter no entreposto
um ou mais delega-dos seus, os quais
representarão os projmetârfos das
mercadorias ali recebidas,' em suas
relações com as autoridades alfandegárias paraguaias, com a Administração do Pôrtc de Concepeíón, com os
transportadores em geral, e com o
comércio paraguaio, para a subdívíSM, reacondícíonamento, venda ou
embarque das mercadorias procedentes e originários do Brasil, ou para
o recebimento das de importação e
sua expedição para o Brasil, inclusive
as adquiridas no Paraguaa ,
ARTIGO IV

O Govêrno da República do Paraguai regulamentará, no mais breve
prazo possível, a utilização do entreposto de depósito franco e o traneporte, através do terrttórto paraguaio,
das mercadorias procedentes e ortgtnárias da República do Paraguai e do
exterior que se destinem ao
raail,
bem como das mercadorias procedentes e originárias do Brasil que se destinem à República do Paraguai e, ao
exterior, de modo a serem resguardadas as necessárias cautelas tíscats ~e
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aten-didas as disposições legais vigentes que regulam o íntercâmbío comercíal com o exterior.
ARTIGO V

O presente Convênio será ratlficado

depois de preenchidas as formalidades
constitucionais vigentes em cada uma
das Partes Contratantes e entrara em
vigor sessenta dias após a troca dos
Instrumentos de ratificação, a efetuar-se na cidade de Assunção, no maís
breve prazo possível.
Cada uma das Partes Contratantes
poderá denunciá-lo em qualquer inomenta, mas seus efeitos só cessarão
Um ano após a denúncia.
Em testemunho de que os Plenipotenciários acima nomeados fírmam o
presente Convênio, em dois exemplares cada um nas Itnguas .iortuguêsa e
espanhola, apondc em ambos os seus
selos.
Feito na Cidade do Rio de Janeiro
aos vinte dias do mês de janeiro do
ano de mil novecentos e cinqüenta e
seis.

José Carlos de Macedo Soares.
Raul. Sapena Pastor.

nipotenciárto deI Paraguay acredítado ante el Gobíerno der Brasil:
EI Vice-Presidente deI Senado Federal eu ejerc1cio deI cargo de Presidente de la República de .los Estados
Unidos del Brasil;
AI Embaja.dor José Carlos de Macedo soares, Ministro de Estado de
las Relaciones Exteriores.
Quienes, después de exhíbtr-se reciprocamente sus Plenos Poderes hallados eu buena y debída forma: ccnvíníeron Io síauíente:
ARTICULO!

EI Goblel'llo de los Estados Unidos
Brasil se compromete a conceder un
depósito franco en eI Puerto de Paranaguá, para el .recíbo, almacenaje y
dístríbucíón de las mercaderias de
precedência y de origen paraguayos
así como para eI recibo, almacenaje
yexpedicion de las mercaderías destinadas al Paraguay, dentro de cuyo
depósito, para los efectoa aduaneros.
teres mercadertas serán consideradaa
cu regímem libre.
ARTICULO

CONVÉNIO ENTRE LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY Y LA REPúBLI_
OA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL BRASIL PAltÁ EL ESTABLEOIMJENTO. EN PARANAGUA DE
UN DEPóSITO FRANCO PARA
LAS MERCADORIAS EXPORTADAS O IMPORTADAS POR EL
PARAGUAY.

n

Gobíerno de la Repübüea deI
EI
Paraguay instalará el depósito CoIDprometíendose a dotarle de la capa«ad indíspensable a la cantídad de

las mercadertas que en el tengan que
ser depositadas, satisfechas las exigências de la legfslacíón brasüefia.
La Fiscalízacíón dej depósito quedará
a cargo de las autoridades aduaneras
brasílefiaa

Los Gooiernos de la Repúbl1ca deI
Paraguay y de la República de los

Estados Unidos deI Brasil, deseando
estrechar Los lazos de amístad y de
buena vecindad que uncn a los dos
pueblos, y animados del prcposito de

dar ejecucíón a los prfncípíos establecidas em la resolución sobre zonas
francas aprobada en la Conferência
Regional de los países del Plata el
seís de Febrero de mll novecíentos
cuarenta y uno. resclvieron celebrar
un Convênio destinado. a tal fin y
con ese objeto nombraron sus Plenlpoteciárlcs. a saber:
El Presidente de la República del
Paraguay:
AI Sefior Doctor Raul Sapena Pastor. Embajador Ex,traordtnárioy Ple-

ARTICULO lU

El Gobíerno de la Repl1blica
del
Paraguay podrá mantener en el de-

posito uno o mas delegados, qutenes
representarán a los proprietários de
ias mcrcacertae 80111 recíbídas, en sus
relacícnes oon las autoridades aduaneras brasilefias, con la Administración deí Puerto de Paranagua
con
los transportadores en general" y con
el comércio braslleüo. para la sub-división. reacondíeíonamíento, venta o
embarque de las mercadertas procedentes y orlgínárfas del Paraguay o
para el recibo de las mercadertaa .de
ímportacíón y su expedíción para la
R-epública del Paraguay, inclusive las
adquiridas eu el Brasil.
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ARTÍCULO IV

El Gobferno de los Estados Unidos
del Brasil. reglamentarg dentro del
más breve plazo posíble la utilización
del depósito franco y el transporte
através d~1 territorl«
brasíleüo, de
las tnereadertas procedentes y originárias del Brasil Y del exterior qUe se
destinam aí Paraguay. así como, de
las mercaderías procedentes y originarias del Paraguay que se destinem
al Brasil y al exterior. de modo que
sean preservados los intereses fisca1es
y atendidas las dísposícíones "legalea
vigentes QUe reglamentan el intercâmbio comer ciaI con el cxtenor,
ARTICULO

v

FJ. presente Convênio será ratificado desoués de satlsfechas las formalidades oonstítucíonales vigentes cn
cada nua de las 'Partes contratantes
y entrara en vigor sesenta dias después deI r:anje de los instrumentos de
ratífínaoíón. a efectuarss en la oíudad de êauncíón dentro del más breve plazo posíble ,
Cada uUa de Ias Partes Contratantes podrâ denunclarlo en qualquler
momento. pera sue erectos sôlo cesarán un afio después de la denuncia.
En fé de lo cual los Plenípotencíários arriba nombrados ftrman y seI,,:,
lan el presente Convênio en dos
ejemplares cada uno eu idiomas es..
pafiol y português.
Hecho en la Ciudad de Rio de Janeiro. ales vemte dias del mea de
Bmero deI afio mil novecíentos ctncuenta y seis.
Firmado: Raul saoena Pastor.
Firmado: José Carlos de .iWacedo
Soares.

CONVENTO ENTRE LA RillJ?UBLICA
DEL PARAGUAY Y LA Rilll?UBLICA DE LOS ESTADOS UN1IDOS
DEL BRASIL PARA EL ESTABLEeIMIENTO.
EN
CONCEPCION, DE UN DEPOSITO FRANCO PARA LAS MERCADORIAS
EXPORTADAS O IMPORTADAS
POR EL BRASIL,

Los Goblernos de la República del
Paraguay de la República de los Es-

tados Unidos deI Brasil, deseando
estrechar los Jazes de aenistad y de
buena vecíndad que unem a los dos
.pueblos, resolvieron celebrar un con-

venío y con ese objeto, nomoraron
sus Plenipotenciaríos, a saber:
E1 Presidente de la República dal
Paraguay:

AI Sefíor DoCWII Raúl Sapena Pas-

tor, Embajadcr Extraordmarío y Plemípotencíarío del Paraguay acreditado ante el Gobíemx del g.rasü ; y
E1 Yíce-Presídente deI Senado Fe-

deral en ejercícío del cargo de Presidente de Ia República de los Estados Unidos del Brasil:
AI Embajador José Carlos de Macedo Soares, Ministro de Estado de
las Relaciones Exteriores.
Quienes, .después de exdribtrse reciprocamente sus Plenos POderes,
hallados eu buena y debidn forma,
convíníeron 10 siguíente:
ARTÍCULO

I

El Gobíermo de la República del
Paraguay se compromete a conceder

un depósito franco cn el Puerto de
Ocncepcíon, para el recibo, ajmacene.íe Y dístr-íbucíón -de las mei"cadurdas de procedencla y de origen brasílefios, así como para el recibo, <;.1macenaje y expediclón de las mercaderías destinadas aI Brasil dentro de
cuyo depósito, para los ercctos adua.,
neros, bales mercadorias serán consideradas en régime lilire.
An'rfctnc IT

Gobiel'lllo de la República de
los Estados Unidos del Brasil instalará el depósito comprometiéndose a
dotarle de la capacídad índíspensable a la cantidad de las mercaderías
que en él tengan que ser depositadas, satísfechas Ias exigencias de la
El

Iegislacíón paraguaya..

La

fiscaliza-

cíón daI depósito quedará a cargo
de las autoridades aduaneras paraguayas,
ARTÍCULO

rn

El GObierno de

la República de
los Estados Unidos deI Brasil poderá
manter en eI depósito uno o más de-

legados, quíenes representarán a los
propíetarios de las mercadorias allí
recíbtdas, _en sus relaciones COn las
.autortdades aduanercs paraguayas,
con la Admímstracâón del Puerto de
ooncepctõn, con IQstransportadores
en general y 'con el comercio paraguayo para la suh-dívísón, reacondicionamiento, venta o embarque de
las mercaderías procedentes y cri-

Aros
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gínardas del Brasil o para el recibo
de las mrecadorías de ímporbactón
y su expedicíón para los Estados
Unidos deI Brasil, inclusive las í1d-

qutrjdas en el Paraguay.
ARTÍcuLO IV

El Gobíerno de

Paraguay

la República del

reglamentará

dentro

del

más breve plazo posib1e la utilizacíón del depósito franco Y e1 trans-

porte a través de! terntcrto paraguayo, de las mercaderfas procedentes y orrglnarâas deI Paraguay deI y

del exterior que se destinan al Brasil,
así COmo de 1-38 mercaderías precedentes y originarias deI Boosil que
se destinen al Paraguay Y al exterior,

de modo que sean preservados los
íntereses físcales y atendidas las diaposiciones Iegales vigentes que regíamentan el íntercamoío comercial con
el exterior.
ARTícULO V

El presente Convento será retiücaóo después de satdsfechas las formalidades constítucíonales vigentes
en cada una de Ias Partes Contratant-es y entrará en vigor sesenta
dias después del canje de los 1n8trrumentos de ratifloacíón, a etec-

tuarsc

en

la

Retificaçâ o
No art. 1.0, onde se lê: pelo Decreto
número 37.321 de - Leia-se: pelo
Decreto número 37,221 de.
No art. 3 o onde se lê: para a cidaed
de Campina Grande - Leia-se: para
a cídade vde Campina Grande.

ciudad

de

Asunción

dentro del más breve pla.zo posíble ,
Cada una de las partes COntratantes podrá denunciarlo en qualquíer momento, pera SUs efectos sólc
cesaran un ano después de la denun-

da.
En fé de lo cual los Plenípotencíaríos arriba nombrados fírman y
sellan el presente Conveníe, en dos
ejemplares cada uno en Idiomas espaficl y português.
Hecho en la Cíudad de Rio de Janeiro. a lcs veinte dias" de! mes de
Enea-o del afio mil novecíentos cíncuenta y seis.
Firmado: Raul Sapena Pastor.
Firmado; José Carlos àe Macedo
Soares.

DECRETO N° 42.921 _.
DEZEMBRO DE 1957

DE 3D

DE

crio os 1.°. 2.°, 3.0 e 4·° Bauúhóes de
Engenharta de Construção e dá ouo-es providências.

(Pubhce.do no Diário Oficial - SeÇ:10 I - de 30 de dezembro de 1957).

D.Ecn.ETO N.? 42.922 DEZEMBRO

DE

DE 30' DE

1957

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de
Cr$ 2'.000.000,00 para au:ritiar a
Prefeitura Municipal de Formiga,
no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei número 3'.096, de 3{) de janeiro de 1957, e
tendo ouvido o Tribunal de Contes,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade Pública,

decreta:
Art. 1.0

Fica aberto, ao Mtmsterio da Educação e Cultura, o crédito
esoecial de Cr$ 2.000.000,00 -dois mi-

lhÕes de cruzeiros), para auxllíar a
prefeitura Municipal de jeormíga, no
Estado de Minas Gerais, nas ccmemoraçôes 60 aniversário de fundação
daquela cidade, ocorrido em 6 de junho de 1956.
Art , 2.0 O presente decreto entrará em vigor na data de SUa publica.ção.
Art. 3.° Revogam-se as disposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1957, 13'3,0 da Independência
e 69.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado
José Maria Alkmim

DECRETO N. o 42.923 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 19"57
Concede reccmhecímenio (J;() curso tU
Medicina da Faculdade de M eaoina de Natal.
O presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art.i-.

go 87, item I, da rxmstátulçâo e nos
têrmos do arb , 23 do Decreto-lei nú •
mero 421, de 11 de maio de 1938, decreta:

Artigo único, .É concedido rcconneeimenbo ao curso de 1\1edicina da Pa-

ATO;') DO PODER 'EXECUTIVO

culda.de de Medicina de Natal, mautida pela Sociedade de Assistência
H()spitalar e com sede em Natal, capitaI do Estado do Rio Grande do
Norte.
Rio de Janeiro, em 30 de dezemoro
de 1957; 133.° da Independência e 69.°
da República,
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com, sede em Belém, capital do Estado do Pará.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da 'Indapendêncla e 69. 0 da
R-epública.
JUSCELINO

KUBI1'SCHEK

Clovis Salgado

JUSCELINO KUBITSCHEK,

DECRETO

Clovis salgado.

DECREITO N.o 42. 924
DEZEMBRO

DE'

~ DE

30

DE

1957

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonstatuiçâo, e nos
têrmos do art. 5-9 da Lei Orgânica
do Ensino Industrial, decreta :
É

concedido reconhecimen-

te à Escola Industrial N. S. Auxilia-

dera, com sede em Araras, Estado
de São Pa.ulo.
Art. 2.° O reconhecimento concedido pelo presente decreto é limitado
ao curso básico de Corte e Costura.
Art. 3.° ~te decreto entrar:i E:1Yi vlgor na data de sua nublícação ,
Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1957; 136.° da Independência
e 69.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DEORETO

N.o

42.925 -

42.926 -

DE 30 DE

Concede reconhecimento ao curso de
matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Jl/Ia?"ia.

Concede reconhecimento à E"'coln Industrial N. S. Auxiliadora ele Araras, Estado de São easao.

Art. 1.0

N.?

DEZEMBRO DE 1':.')';

DE

30

DE

DEZEMBRO DE 1957

Concede reconhecimento ao curso de
serviço Social da Escola de Serviço
Social do Pará.

o Presidente da República, usando
da atrfbuícâo que lhe confere o artdgo 87, item I, da Oonstitutcâo e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n.v 421, de 11 de maio de 1938, deereta:
Artigo único. É concedido reconhecimento ao curso de Serviço SOcial
da IDscola de Serviço Social do Pará,
mantida pelo Instituto Ofir Loyola, e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.v 421,
de 11 de maio de 1933, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática da
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras Santa Maria, mantida pela Sociedade Mineira de Cultura e situada
em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N.O 42.927 - DE 30 DE
DEZSI\ilBRO DE 1957
Concede reconhecimento ao curso de
Auxiliar de Enfermagem da Escola
de Enfermag,e.1n do Estado do Rio
de Janeiro.
O Presidente da RepÚblica, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artígc 87, item I. da constituição e nos
têrmos do art.. 14. da Lei n.v 775, de
6 de agôsto de 1949. decreta:
Artig8 único. li: concedido o reconheeímento ao CUY&O de Auxiliar de
Enfermagem da Escola de Enfermagem do, Estado do Rio de Janeiro,
mantida pelo oovérno do getado e
com sede em Niterói, capital do EStado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 3'G de dezembro de
1957; 136. 0 da. Independência e 69. 0 da
República.
JUSCELI1'lO .KUBITSCHEI{.

Clovis Salgado.
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N,O 42.928 DE
DEZEMBRO DE 1957

no

30

PODER EXECUTIVO

DE

Concede reconhecimento ao .curso de
Ciências Econômicas da 1f'aculdade
de Ciências Econômicas de Alagoas.

o Presidente da República, usando
da a tt-íbuíção que lhe confere o artígo 87, item l, da Constituicão, e nos

têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938,

de~

ereta:
Artigo único. 11: concedtdo reecnheclmento ao curso de Ciências -Econômicas da Faculdade de Ciências

Econômicas de Alagoas, mantida pelo
Sindicato dos Empregados no Co-

mércio do Estado de Alagoas e com
sede em Maceió, capital do Estado
de Alagoas.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO

N.o 42.929 -

DEZEMBRO

DE

cruzeiros) dividido em 12. OQ;Q (doze
mil) cotas de ors 1. 000,00 (hum mil
cruzeiros), cada uma, e a admissão
de novo sócio, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio de .janeíro, 30 de dezembro de
1957; 136." da Independência e 69." da
República.
JUSCELTIl"O

KUBITSCHEK.

Parsitat Barroso.

DECRETO

N." 42.930
DEZEMBRO de

- DE 30 DE
1957

Concede à sociedade Emprêsa de Naveg0gão
Frassinetti utaa.. auiorizaçao para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.e 2.784.
de 20 de novembro de 194'0, decreta:

30 DE

DE 1957

Concede à sociedade Navegação Moura vazqu·e-s Limitada autorização
para continuar a funcionar como
er.nprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.784.
de 20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. É concedida à sociedade Navegação Moura 'çazques Limitada, com sede em santos, Estado de SM Paulo, autorizada a funcionar pelos Decretes ns. 15.461 de
3 de maio de 1944; 17.555, de 1.0 de
janeiro de 1943 e 30.131, de 3 de novembro de 1951, autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, com as alterações íntroduzídas em seu contrato social par instrumentos particulares firmados em 10 de julho de
19-53, 30 de outubro de 1956 e 14 de
fevereiro de 1957, dos quais constam
o aumento de seu capital para
Ors 12.000.000,00 (doze milhões de

Artigo único. E' concedida à sociedade Emprêsa de Navegação Frassinetti Ltda.,com sede em São Luis,
capital do Estado do Maranhão. autorizada a funcionar pelo Decreto número 30.274, de 13 de dezembro de 1951,
autorização para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, com as alterações introduzidas em
seu contrato social pelo instrumento
particular firmado a 31 de maio de
1957, das quais constam o aumento
de seu capital para Cr$ 3.000.000.00
(três milhões de cruzeiros), dividido
em 3.000 (três mil) cotas do valor
unitár!o de o-s 1.000,00 (mil cruzeiros) , a prorrogação do prazo de sua
duração por mais 5 (cinco) anos e
outras modificações, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República.
JUSCELINI) KUBITSCHEK.

Pareifal: Barroso.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N," 42.931 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 195'7
Concede à sociedade anônima Emprêsa Fluvial Maritima Maranhão
autorização para funcionar como
em-présa de navegação de caootagemo

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inCÍSO I, da Oonstituíção e nos
termos do Decreto-lei n.» 2.784 de
2H de novembro de 1940, decreta: '

Artigo único. E' concedida à soe.eda de anônima Emprêsa Fluvial Marftíma Maranhão S. A., com sede em
Recife, Capital do Estado de Pernam-

buco, autorizaçâx para functonar como

emprêsa de navegação de cabotagem
co~ o .capital de ors 2{). ()()o.Ü'üo,OO

\vinte milhões de cruzeiros) .. dividido
em 20.000 (vinte mil) acôes ordmárías
nominativas, do valor nominal de Cr$
1.000,00 <U.lU mil cruzeiros), cada uma,
de conformidade com os estatutos e
demais atos constitutivos que apresentou mediante escritura pública lavrada em 16 de agôsto de 1957 .a fls. 136
a 150-v, do livro n.« 304 do e.: Tabelião de Notas de Recife: Pernambuco
obrigando-se a mesma sociedade ~
cumprir integralmente as Leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136° da Independência e 69° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Pareital: Barroso

DECRETO N." 42.932 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1957
Concede à sociedade O. Lobo & Ctc .
autorização para funcionar
corno
em.prêsa de navegação de caQ,ota.gem.

o Presidente da Repúolíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-Jei n.v 2.784.
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida, 11 Sociedade O'. Lobo & Ola., com sede em
Penedo. Estado de Alagoas. autorrzaçâo para funcionar cama emprêsa

de navegação de cabotagem, com ocontrato social datado de 29 de agôsto de 1941 e posteriores alterações
firmadas em 29 de julho de 1944; .25'
de maio de 1948; 21 de julho de 1955-;
20 de março de 1957 e 2 de outubro
de 1957, e com o capital de Cr$ ...
1.000.000,00 (um milhão de cruzei1'00), pertencentes, em partes desiguais, a 2' <dois) sócios cidadãos brastleíros natos, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmen-.
V; as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, 'sôbre oobjete da presente autorização.
Rio de Janeiro. 30 de dezembro de
1957; 136." da Independência e 69.....
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso

DECRETO

N.O 42·933 DE
DEZEMBRO DE 1957

30

DE

Concede à sociedade Navegar;do Marítima Rangel Ltâa., ouumeocao
para funcionar como em.présá de
navegação de cabotagem.

o 'Presidente da R.epública, usandoda atrrbuícâo que lhe confere o artigo 87, inciso I. da consUtuiçáo,. e
nos têrmos do Decreto-lei D.o.2.784.
de 20 de novembro de 1940, 'decreta:
Artigo único. li: concedida à sociedade Navegação Marítima Rangei Lr-

rrutada, com sede na cidade de Santos, EStado de São paulo, autortzaçàc
para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com o contrato de constituição' social e aiteraçào
contratual, datados, respectivamente.
de 29 de julno e 24 de setembro de
1957. com o capital de 01'$ G,OOO.o'Do(l,DO
(seis milhões de cruzeiros) distribuido em cotas de Crã 2. O'ÜÜ .000,00 (dois
milhões de cruzeiros) entre três, (3)
sócios cotistas, cidadãos m-asilelros
natos, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis a
regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da.
presente autorização.
Rio de janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da-jndependêncía e 69.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso

ATos
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DECRETO N." 42.934 - DE 30
DE DEZEIVIBRO DE 1957
Conceâe à sociedade Emprêsa de Na'vegaçâo Riornar Limitada autonzaoao para funcionar como emprêsa
de naneçcção de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
art.
8'1, inciso I. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.784-, de 20
de novembro. de 1940, decreta:

°

Artigo único. E' concedida à sociedade Emprêsa de Navegação Riomar,
Limitada, com sede na cidade de São
Luís, capital do Estado do Mara.nhão,
autorização para funcionar como em.,
prêca de navegação de cab-otagem. com
o contrato de constituição e alteração
que apres-entou POI' meio de írictru-

mentes partaculares firmados, resoec..
tívamente, em 24 de junho e 25 de
setembro de 1957, com o capital social
d€Cr$ 3.000.0-00,00 (três milhões de
cruzeiros) , dividido em 30 (trinta)
cotas do valor unitário de
.
Cr$ 100.00,0-0 (cem mil cruzeiros), distribuídas entre 6 (seis) cotistas, cidadãos brasileiros natos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos err vigor,
ÚU que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiru. :30 de dezembro de
1957; 136. o da Independência e 69. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

. Pcreitat Barroso.

DECRETO N.O 42.935 DEZEMBRO

DE

DE

30 DE

1957

concece à

sociedade Navegação e
Comércio Lajeado, Ltda. autorização para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ovartigo 87, inciso I, da Constttuíção. e
nos têrmos do Decreto-lei D.O 2.784,
de 20 de novembro de 194{1, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação e Comércio Lajeado. Ltda., com sede na cidade de
Lajeado. Estado do Rio Grande do
Sul. autorizada a funcionar pelo Decreto n.« 37,455 de 7 de junho de 1955,
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de

EXECUTIVO

cabotagem.

COm

a alteração contra-

tual que apresentou consoante instrumento partácular firmado a 22 de outubro de' 1956 e com o capital social
aumentado de o-s 2.00G.OOO,OO (dois
milhões de cruzeiros) para Crg .. '
4.50ü.OOD,00 <quatro milhões e quinhentos ~ mil cruzeiros).
distribuído
entre 9 (nove) sócios, sendo oito nn
cidadãos brasileiros natos e um (1)

brasileiro naturalizado, obrigando-se a
mesma sociedade a cumpru integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autor-ização.
Rio
Janeiro. 30 de dezembro de

de

1957; 136." da Independência e 69. 0
da República.
JUSCELINO KUDITSCIIEK.

Parsijal Barrcse

DECRJITO N.? 42.936 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1957
Revoga o decreto que concedeu à seciedaâe anônima Max Facto]' & Co.
do Brasil autorização vara nmcionar na República.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdr-o 87, Inciso I, da constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.627, d-e 26
de setembro de 1940, decreta:

Artigo único. Fica revogado o Decreto n.c 20.193, de 14 de dezemcrc
de 1945, que concedeu à sociedade
Max Fa.ctor & Co. do Brasil, socíedade anônima com' sede na cidade de
Los Angeles, EStado da Oa.lífóvaia,
Estados Unidos da América, autortzaçâo para funcionar na Repúbli.r;a,

e cassada a respectiva carta, aten-

dendo ao que foi requerido pela ('e-

ferida sociedade e ao que consta da
resolução tomada e aprovada em .reumão de sua Diretoria realizada aos 2
dias do mês de novembro de 1956.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHKK.

Parsijaz Barroso.

DECHEI'ü N. 42.946 - DE 31 D1i:
DEZEMBRO DE 1957.
Outorga concessão à Rádio Bare Limitada para instalar uma estacao

raaicaiiusora.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

go 87. n.v I. da Constituição, 'atendendo ao que requereu a Ráéío Dare
Limitada, e tendo em vista o disposto
no
artigo 5.1', n. o XII, da mesma
Constituição, decreta:
Artigo 1. ° Fica outorgada concessão à Rádio Baré Límítada, nos
têrmos do artigo 11 do Decreto número 24.655, de 11 de julho de 1934.
para estabelecer, na cidade de Cuíabá, Estado de Mato Gl"OSSO, sem díreíto de exclusividade, uma estação
de ondas médias. destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecera às
cláusulas que com êste baixam. rubricadas pelo Ministro de Estado -dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar daidata da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial sob pena de ser considerada
nula. a concessão.
Artigo 2. ° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, :~1 de dezembro ue
1057: 135.° da Independência e 69." da
RepÚbl1ca,
JUSCELINO KUBITScHE:~

Lúcio Meira

DECRETO N.? 42.947 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Outorga concessão à Rádio carajá de
Anápolis S. A. para instalar uma
estação radiodijus01'a.
O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Cal'ajá de Anápolls S, A., e tendo em
vista o dísncstc no art. 5.0 TI.O XII,
da mesma Constituição, decr-eta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à 'Rádio Ca,rajá de Anápolis S. A.,
nos têrmos do art 11 do Decreto número 24,655, de 11 de julho de 19-34,
para estabelecer, na cidade de Anápolts,
sem direito de exclusividade,
uma estacão de ondas médias, destinada a executar ser v-íço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato -tecorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas nue com êste baixam, rubricadas pel-o Ministro de Esta.do dos
Negócios da Via,,;ão e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 61{)
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(sessenta) dias, a contar da data da

publícaçâo dêste decreto no Diário
oficial, soh pena de ficar soem efeito,
desde lego, o mesmo decreto.
Art. 2.° Revüg8.m-se as disposições

em contrário.
Rio de .raneíro, 31 de dezembro de
1957; 136. 0 da Independência e 69.° da
República.
JUSCEL'I:NO KUBITSCHEK

Lucio Meira

DECRETO N." 42.949 - DE 31
DEZEMBRO DE 1957

DE

Altera a alínea "a" do artigo 1.° do
Decreto n.o 42.668, de 19 de novembro de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A alínea "a" do artigo 1.0
do Decreto D.I' 42.663, de 19 de novembro de 1957, passa a ter a segumte redação:
a)
aquisição dC5 produtos de fibras séces. acondicionadas em fardos
de, no mínimo, 400 kg por metro
cúbic-o, na base do preço de Crâ 21,00
(vinte e um cruzeiros) por quilo, do
tipo 5 dás especificaçõ-es baixadas pelos Decretos ns , 6.825 e 6.826, de 7
de fevereiro de 1941, CIF portos do
Rio de Janeiro ou Santos, livres e d,-;sembaracados de quaisquer ônus.
Essa aquisição será feita ao produtor, ou a terceiros que provarem
ter pag-a 8.{} produtor da juta ou
malve, das específteacões f. Il8.S condícões acima referidas. pT8ÇO nunca
inferior a Cr$ 13,00. por quilo do produto, entregue em Manaus J\J Belém,
assim como nos demais portos que
.Ihes são intermediários e que disponham de armazéns que ofereçam condições de perfeita, conservação e Segurança e que estejam incluídos na
escala dos vapores do Lloyd Brasíleíro, Companhia Nacional ele 'Nave-

gação Costeira e do Serviço de Navegação da Amazôn!« e de Adminis-

tração do Pôr-to do Pará.
Os lotes vendidos ao Govêrno não
poderão contar mais de 20% e 10%
de fardos dos tipos 7 e 9, respectíva-

mente.

Art. 2,° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
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Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira
José Maria Alkrnim
Mário Meneghetti

DECRETO N.Q 42.951 DEZEMBRO DE

DE 31 DE'

1957

outorga à Comissão Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, concessão para distribuir
energia elétrica aos distritos de
Sander e Três Corôas, municipio de
Taquara, Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constdtuiçâo, e nos
DECRETO N.O 42.950 - DE 3,1 DE
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
n.v 2.281, de 5 de junho de 1940,
DEZEMBRO DE 1957
combinado com o artigo 3.Q do Decreto-lei n.v 3.763, de 25 de outubro
neeto-« de utiíiâxuie pública, para
de -1941, decreta:
fins de desapropricção lJelo Depa.rtament o Nacional de Estradas de
Art; 1.0 E' outorgada à Comissão
Ferro, imóvel e benfeitoriae situaEstadual de Energia Elétrica do Esdos em área necessária ir. construtado do Rio Grande do Sul concesção eLa ligação ferroViária Catúl7'a~
são para distribuir energia elétrica
Patos de Minas, no Estado de Mi- . nos distritos de Sandere Três Co1/;as Gerais.
rôas, município de Taquara, ficando
autorizada a promover a desapropriação das redes de distribuição da ener..
o Presidente da República, usando
gia elétrica dêstes distritos, pertenda atribuiçã,o que lhe confere o articentes a Alvicio Schaeffer, de ,acôrdo
go 87, inciso I, da Cons~iuüçãoFe
com o § 16, artigo 141 da Constituideral, e DoS têrmos do Decreto-lei
ção.
n." 3 .36&, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei D.O 2.,786, de 21 de
Art. 2. Q A presente concessão fimaIo de Hl5·6, decreta:
cará sujeita às disposições do Decreto n.v 41.019, de 26 de fevereiro de
Art. 1.0 - Ficá declarado de utlh1957, que regulamenta os serviços de
dade pública, para fins de desaproenergia elétrica.
priação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, imóvel e reapecArt. 3. Q Caducará o presente títiV28 benfe'torras compreendidos na
tulo, independentemente de ato defaixa 50.455 m2 de propriedade de
claratório. se a concessionária não
Mário Garcia Rosa e sua mulher
aatisfízer as seguintes condições:
Maria Anunciação de Queiroz Garcia,
I - .Submeter à aprovação do Minecessária à construção da ligação
nistro da Agricultura, em três (3)
ferroviária Catlara-Patos de Minas,
vias, dentro do prazo de cento e oino Estado de Minas Gerais, situados
tenta (180) dias, a contar da data
entre as estacas 4.863 + 5,000, a
da publicação dêste Decreto, projetos
4.883, e representada nas plantas que
e orçamentos relativos ao refôrço e
com êste baixam, devidamente rubricadas pelo Diretor -da Divisão de 01'-, ampliação das redes de distribuição.
çamento do Departamento de AdmiH - Assinar o contrato disciplinar
nistração do Ministério da Viação e
da concessão dentro do prazo de ta-inObras Públicas.
ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respecAxt. 2.° - ltste decreto entrará em
tiva minuta, pelo Ministro da Agrivigor na data de sua publicação, ficultura.
cando revogadas as d'spostções em
Hr - Requerer à Divisão de Águas
contrário.
do Departamento Nacional da ProRio de Janeiro, 31 de dezembro de
dução Mineral do Ministério da Agri195-7; 136.° da Independência e 69.° da
cultura, mediante o arquivamento da.
República.
certidão comprobatória, a averbação
do registro do refertdo contrato no
JUSCE:LU'W KUBITSCHEK
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
Lúcio Meira
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IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. Q As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5.Q Píndo.« prazo da concessão, devera a concessicnárra requerer
ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6." A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos. contados a partir da data do
'registro do respectivo contrato pelo
Tribunal de Contas.
'
Art. 7.ç. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de
1957, 136." da Independência e 69."
da Hepública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECREI'O N.o 42.952 - DE 31
DEZEMBRO DE 1957

DE

Tran~fere da emprêsa "Fôrça

e Luz
LaJeadense Ltâa;" para a Comissão Estadual de Energia Elétrica a
concessão para a produCãf) e tornecimentc de energia elétrica no
distrito sede do município de' Lajeado) Estado do Rio Grande ao
Sul.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confel:e o artigo 87 inciso I, da Constituícão, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.? 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Fica transferida "ara a
Oormssão Estadual de Energia Elétrica a concessão para a produ cão . e
fornecimento de energia elétrica no
distrito sede do município de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul de
que era titular a emprêsa "Fôrç'a e
Luz Lajeadense Ltda. ", pelo Decreto
n.v 29.847, de 6 de agôsto de 195!.
Art. 2." Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar
da
concessão

dentro do prazo ,determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
pela Ministério da Agricultura e trlenalmente revistas.
Art. 4.° ~te decreto entra em vi~
gor na data da sua publicação.
Art.. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136." da Independência e 69."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N." 42.953 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1957

Decuira de utilidade :I)ública a faixa
de terra destinada a passagem da
linha de transmíssiio de 66 Kv da
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, entre as eecciotuuioras de
Pau Ferro e' Mirueira e áeeta à de
Poty, no Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitutção, e
tendo em vista o disposto no art. 151,
letras b e c do Código de Aguas e rio
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, bem como o requerido pela
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, decreta ':
Art. 1. u É declarada de utilidade
pública a faixa de terra destinada à
passagem, aérea ou subterrânea, da
linha de transmissão de enersia elétrica de 66 kV da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco, com 40 metros de largura. a partir da secclonadera de Pau Ferro, no tnumclp!o de
São Lourenc-, da Mata. à, seccionaciora de Mtrueira, no município de
Recife. numa extensão de 11 km e
490 metros: e com 50 metros de largura a partir da seccionadora de Mirueíra. no município de' Recife. à seccíonadora de Potí. DO municip'n de
Paulista, no Estado de Pernambuco,
n uma extensão de 13 km e 520 metros'.
Art. 2.° A faixa de terra descrita
no artigo anterior compreende as
áreas constantes das plantas aprovadas pelo Ministério da Agr-icultura,
no Processo D.Ag. n.? 3.040-57 situadas no Estado de Pernambuco, de
propriedade atribuída às pessoas a se-
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guír relacionadas na ordem em que
se encontram ao longo do traçado da

linha:
~ r
Município de São Lourenço da Mata
Pernambuco

1 - Area de 41.000 (quarenta e um
"mil) metros quadrados de proprleda-

de atribuída a Maria Anita Amazonas
IvIcDowell.

2 - área de 167.400 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos) metraz quadrados de propriedade atribuída a Raul Cesárto
pólio.

de Melo -

Es-

3 _ Aree de 167.200 (cento e sessenta e sete mil e duzentos) metros
quadrados de propriedade atribuída
a João Batista Oesárlo de Melo e
outros.
4 - Area de 73.800 (setenta e três
mil e oitocentos) metros quadrados
d'2 propriedade atribuída à Companhia de Tecidos Paulista.
5 - Area de 10.200 (dez mil e duzentos) metros quadrados de propriedade atribuída ao Leprosário de Mi-

rucíra.

Município de Paulista 6 -

Pernambuco

Area de 75.500 (setenta e "cin-

co mil e quinhentos) metros quadrados de propriedade atribuída a Companhia . de Tecidos Paulista.
7 - Area de 28.750 (vinte e oito
mil setecentos e cinqüenta) metros
quadrados de propriedade atribuída
à Prefeitura. de Paulista.
8 - Area de 304.750 (trezentos e
quatro mil setecentos e cinqüenta)
metros quadrados de propriedade
atribuída à Companhia de Tecidos
Paulista.
9 - Area de 193.750 (cento e noventa e três mil setecentos e cínqüenta) metros quadrados de' pro-

priedade Maruim beiro.
10 -

Arnaldo José Ri-

'
Area de 73.250 (setenta e três

mil duzentos

e Cinqüenta)

metros

quadrados de propriedade atribuída
B. Pábrica de Cimento Portland Poty.
Al't. 3.° A Companhia Ri.dro Elé-

trica do Sá0 Francisco fica autori-

zada a promover a desapropriação do
domínio pleno das glebas onde tal se

fizer necessário para a passagem da
Unha de transmissão refertd-, no ar-

tigo 1.°.
Art. 4.0 Quando não fôr neeessário ,Proceder-se à desapropriação do
dommío pleno, fica reconhecida a
conveniência da constituição de servídão necessária em favor da Compa-

nhía e para o .fim indicado, a qual
compreende o direito atrtoutâo à eenprêsa concessionária de oraticar tod05 os atos de construcâo. manutenção e conservação da mencionada
linha de transmissão de energia elé!.rica e de linhas telegráficas cu telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações e reconstruções.
sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão através do prédio serviente, desde que nâo haja 00.tra via pratíoável.
§ 1.° Os proprietários das áreas de
terras atingidas' pelo ônus limitarão
o mo e gôzo das mesmas 9.'0 que róicompatível com aexistêncla das·ervidão abstendo-se, em conseqüência.
de praticar, dentro das
mesmas,
Quaisquer atos que embaracem ou lhe
causem dano, incluídos entre êles OS
de erguer 'construções ou de fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Companhia Hídro Elétrica
fica autorizada a promover, no caso
de embaraço oposto pelos prcpríetários ao exercício da servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reutilizar-se.
conhecimento, podendo
inclusive, do processo QB desapropriacão. TIOS têrrnos do art. 10 do Decreto-lei TI.O· 3.365, de 21 de junho
de 194:1.
Art. 5.°

Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de '.21 de junho
de 1941, modificado pela Ipj n.v 2.786,
de 21 de maio de 1956, a promoção da
servidão ou dadBsaprop-riação das
áreas de terra, constantes dêste deereto, é declarada de caráter urgente.
Art. 6.° O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
RiQ de Janeiro, 31 de dezembro de
1957: 126.° da Independência e 69.0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 42.954 - DE 31
DEZEMBRO DE 1957

DE

Declara públicas de uso comum, do
domínio do Estado de Goiás, as

rJgv.as do rio "Santo tnacío»,

o presidente da Repúbl'ca usancc
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso L, da Oonstitu'çâo, é DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

têrmcs do art. 5.° do De-reto-teí número 2.281, de 5- de ju11.hcJ de 1940. e
COnsiderando que o edital de elassifíação do curso d'água, publicado
no Diário Oficial de 18 de outubr., de
1&56, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nac'onal de Águas e Energia E'étrtce
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas
d-e Uso ccmum do domínio do Estado
de Goiás, as águas do rio denominado "Santo Inácio", em rôda a sua extensão, que se acha incluído no município de Orizona e é tributário pela
margem direita do Píracanjuba ,
Art . 2." àste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3." Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembr-o de
1857; 13-6.° da
Independência e 69.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N.Q 42.955 - DE 31
DEZEMBRO DE 1957

I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentre do"l noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os : -tudcr- projetos e orça-

mentes.
II --: Iniciar e concluir as obras :lOS
prazos que lhe forem fixados pelo
Mirústér:o da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o êste artigo poderão S'eI'
prorrogados pelo Ministério da Agncultura.
Art. 3.Q O pres.. . nte Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
i1.rt. 4.~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957. 136.Q da Independência e SO.Q
da República.
KUBITSCHEK

Mário tâeneutcetti

DE

A vtoriza

o Departamento de Aguas
e Enerçia Elétrica' do Estado de

Seio Paulo a construir uma Unha
d., transmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso 1. da Constituição, e nos
tôrmos do Decreto-lei n.v 2.059, de
5 O.C marco de 1940,
Considerando que pela Resolucâo
11.'1 1.349 a medíde foi julgada cconvents.nte pelo Conselho Nacional de
Agu8.-s e Energia Elétrica, decreta: .
Art. 1,Q wica autorizado o Departamento de Águas e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo a construir
uma linha de transmissão entre as
cidades de Votuporanga e Santa Fé
do Sul, no Estado de São Paulo.
V' Por ocasião da aprovação do
projeto, Serão fixadas, pelo Ministro
da Agricultura, as características técnicas da linha de transmissão.
§ 2.Q A referida linha se destina
ao fornecimento de energia elétrica
à cidade de Santa Fé do Sul.

*

Art.. 2,Q Caducará a presente autorização, independente de ato declaratórto, se o concesstonárro não
cumprir as seguintes condições:

JUSCELINO

Mario Menegheiti
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DECRETO N.o 42.9'5-6 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1957
Declara pir.bUco.s de uso comum, do
domínio do Estado de Minas Gerais,
as águn; do rio "Frei Torne".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artígo 87, inciso I, da Constltutcão, e nos
têrmcs do art. 5.° do Decreto-lei número 2,281, de 5 de junno de I94(}. e
Consid-erando que o editai de classificação do curso .d'água publicado
no Diário Oficial de 13 de outubro de
195-6, não suscitou qualquer contestaç â o ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 - São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio da Estado de Minas Gerais, as águas do rio
denominado "Freí Tomé" em tôda a
sua extensão, que se acha incluído no
município de Medina e é tributário
pela margem direita do São Pedro.
Art. 2.° - aste Decret-, entra em
vigor na data de sua pub'ícação.
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Revogam-se as dísposi.

DECRETO N.O 42.958 -

.çêes em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
H!57; 13f5.° da Independênc.a e 69.c
.da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK

Márzo Meneghetti

DECRETO N.o 42.957 -

DE

31

DEZEMBRO DE

DE 31 DE

1957

outorga a Américo Vespúcio de Carvalho concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica _da cachoeira São Domingos
existente no curso dágua São Domingos localidade de paraiso, distrito
Capcroó, município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.

de

DE

DEZEMBRO DE ]957

_AutoriZa a Comissão tntereeiaasuü da
Bacia do paraná-Uruguaí a prece-

der aos estudos para iI(pToveitamento da energia hidráulica existente
no Salto àe Sete QueCLas, no do

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

Art. 1.° É outorgada a Améríco
Vespúcio de Carvalho, concessão pa-

ra o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica da cachoeira São
Domingos existente no curso d'água
o Presidente da República, Usando
São Domingos, localidade de Parai-da atribuição que lhe confere o artj- so, distrito de Oaparaó, município de
.go 87, inciso l, da Oonstítuíçâo, e nos
Espera Feliz, Estado de Minas Getêrmos dos arts. 9.° e 10 do Decretorais, respeitados os direitos de terlei n.o 852, de - 11 de novembro de
ceiros.
1938, decreta:
; 1.° Em portaria do Ministério
da Agrtõultura no ate da aprovação
Art. 1.0 Fica autorizada a Oomísdos . projetos serão determinados a
.sâo Interestadual da Bacia Paranáaltura da queda a aproveitar, a desUruguai. nos têrmos dos arts. 9.° e 1Q carga
da derivação e a pc têncla da
do Decreto-lei n.s 852 de 11 de no.,
etapa ínicíal. bem como das subsevembro de 1938, com os direitos e
qüentes à medida que forem aproobrigações neles previstos, a proceder vados
os projetos correspond-entes.
aos estudos para o aproveitamento da
§ 2.° O aproveitamento destinaenergia hidráulica existente no Salto
se à produção, transmissão e dístrrde Sete Quedàs, no rio Paraná Estabuição de energia elétrica para ser-do do Paraná.
viço público. de utilidade pública e
Art. 2,° Sob pena de caducidade do
para comércio de energia elétrica no
presente titulo a Comissão Interesta- distrito de Caparaó, município de Esdual da Bacia do Paraná- Uruguai pera Feliz, Estado de Minas Gerais.
fica obrigada a apresentar dentro do
Art. 2.° A. presente concessão fica
prazo de dois (2) anos, contado da sujeita
às disposições do Decreto núdata da publicação do presente Demero 41.0-19, de 26 de fevereiro de
creto, à Div'sâo de Águas do Depar1957. que regulamenta OS serviços de
tamento Nacional da Produção Mi-neraj do Ministério da Agrrcuítura, .energâa elétrica.
os estudos completos a que se referem
Art. 3,° Caducará o presente tia presente autorzação
tulo, independente de ato declaratório, se o concessíonárto não satisfiArt, 3,° O presente Decret.oventra
zer as seguintes condiçôes:
-em vigor na data de sua publicação,
I - Submeter à aprovação do Mi.Art . 4.° Revogam-se as disposições
nistro da Agricultura, em três (3)
em contrário.
vias. dentro do prazo de um \1)
Rio de Janeiro, 31 de ôezembro de
ano, a contar da data da publicação
195'7, 136.° da Independência e 69,° da. dêsta Decreto,
projeto de aprovei,
".'República.
tamento . hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instala- .
JUSCELrNo KUBITSCHEK
çôes estabelecidas em Leis e ReguMáq'io Meneghetti
lamentos.
Parana, Estado ao paraná.

°

Atos

DO PODER EXECUTIVO

II - Assinar o "contrato, disciplinar da concessão, dentro do praz~ de
trinta (3(J) dais, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Mínístr-, da
Agricultura.
III - Requerer à Divisão de águas,
do Departamento Nacional 9-3: Pro~
dução Mineral, do Mm1Sterlo. da
Agmcultura, mediante o arquivamento da certddã., çomprobatórta, a
averbação de registro' do referido contrato no 'I'rfbunal de Contas, dentro
de sessenta (60) dias do registro.
IV ~' Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agr1cultura, executandoas de acôrdo com OS projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
.
Parágrafo único Os prazos referidos nêste artigo poderão ser pro~
rogados, por ato do Ministro da Agrtcultura.
Al't. 4.° As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixa~as
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de águas.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão todos as bens e instalações que,
no 'momento existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da e~er
gia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado de Minas Gerais.
.
§ 1.° O concessionário poderá requerer ao Govêrnc F'ederal. que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas desde que faça a prova de que
o Estado de Minas Gerais não se
opõe à utilização dos bens objeto da
reversão.
§ 2-.0 O concessionário deverá en~
trar com o pedido a que se refe ,
re o parágrafo anterior até seis (6).
meses antes de findar o prazo de
vigência da concessão, entendendo-se,
se o não fizer, que não pretende a
renovação.
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
A1'\t. 7.° Revogam-se as dlspnsições em contrário.
Rio de .Janiero, 31 de dezembro de
1957. 136.° da Independência 69.0 da
República.

DECREI'O N.o 42-.959

~ DE
DEZEMBRO DE 1957

433

31

DE

Autoriza a Centrais Elétricas de Goiás
S.A., a ampliar suas instaíaçõee em
Anápolis~ Estado de Goíáe,

O Presidente da Repúblíea, usando
da atribuição que lhe confere o araeo 87 inclso: I, da Constituição, e
n;s têrmos do Decreto-lei n." 2.059, de
5 de março de, 1940,
Considerando que, pela Resolução
n." 1.372, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica,
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S P.• a ampliar suas instalações, mediante. a
montagem de dois grupos diesel elétricos em Anápolis, Estado de Goiás.
§ t~ .As características dos grupos
geradores. serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura,
par ocasião da aprovação. do pro-

jeto.

§ 2.0 A ampliação Se destina ao
rcfõrco do fornecimento de energia
elétrica à localidade de Anápolls ,
Art. 3.0 Caducará a presente au~
torfzação, independente .de B:to d;claratórío se a eoncessíonária nac
cumprir 'as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Pr~~
duçâo Mineral, do Ministério da Agrícultura, dentro de cento e oitenta
(80) dias, a contar da data da pu..
bllcaçâo dêste Decreto, os estudos,
projetos e orçamento das obras de
ampliação.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3;° A eoncesslonárla fica sujeita às demais normas do Decreto
n.v 41. 019, de 26 de fevereiro de H157,
que regulamenta os serviços de eletricidade.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

blicacâo .
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957: 136.0 da Independência e 69.0 da.
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

Mário Meneghetti
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DEORETO

N.O 42.960 - DE
DEZEMBRO DE 1957

31

DE

Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
Bulha Branca a ampliar suas mstalações en~' Curvelo, Estado de Mi-

nas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2.059, de 5
de março de 1940;
.
Considerando que, pela Resolução
n.v 1.385, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca a
ampliar suas ínstalaçôes, mediante a
montagem de. um grupo diesel elétrico em Ourvelo, Estado de Minas
Gerais.
§ 1." As características do grupo
gerador S81'[',0 fixadas oportunamente
pelo Ministério da Agricultura por
ocasião da. aprovação do projeto.
§ 2.0 A amphação se destina ao
refôrço do fornecimento de energia
elétrica à cidade de ourveio.
Art. 2.° Oaduoará a presente autortzaçâo, independente de ato declaratório, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projeto e orçamenta das obras de ampliação.
Il - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se reter-e êste artigo poderão 001' prorrogados por ato do Ministro da Agri~
cultura.
Art. 3.° A concessionárta fica su[etta à.'> demais normas do Decreto
n.? 41.019, de 2ô de fevereiro doa 1957,
que regulamenta os serviços de energia
elétrica.
Arb , 4.° O presente decreto entra.
em vigor na data. da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J aneíro.. 31 de dezembro de
1997, 136.° da Independência e 69.<)
de. República.

DECRETO

!'ir.0 42.961 DE
DEZEMBRO DE 19,5·7

Autoriza

a

"Sertaneja

-

31

DE

Emprêsa

Açvo-Pustcrü S. A." -a ampliar as
suas instalações da usina hidrelétrica de Barreiras, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da tríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmcs do Decreto-lei n.v 2. (}59,
de 5 de março de 194{);
Considerando que pela Resolução
n.? 1.387 a medida foi aprovada pelo
Conselho Nacional de Aguas e Ener·
gia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a "Sertaneja - Iâmprêsa Agro-Pastoril S. A,"
a ampliar suas instalações, mediante
a montagem de dois grupos gerado.
res na usina hidrelétrica de Barreiras, no Rio Grande, afluente da
margem esquerda do Rio São Francísco. Estado da Bahia.
1.0 As características dos grupos
geradores serão fixadas oportunamente pelo MInistro da Agricultura,
por ocasião da aprovação do proj'BtQ.
§ 2.0 A ampliação s-e destina ao
refôrço do abastecimento' de energia elétrica à cidade de Barreiras.
Art. 2.° Caducará a presente autorização, independente de ato d-eclara tório, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri.
cultura, dentro de noventa (9D) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e 01'camentos das obras.
~ II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados per ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3.0 O presente Decreto entra.
em vigor TIa data da sua publicação.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições
em ccntrámo.
ê

Rio de Janeiro..31 de dezembro de
1957, 136.° da Independência e 69.0
da República.

JUSCELINo KUBITSCHEK.

JusCELINO

Marto .Meneghetti.

Mat'io Meneghetti.

KUBITSCHEK.
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DECRETO N.? 42.962 DEZEl\1BR{) DE 1957

DE

31

DE

Declara públioxs, de uso comum, do
àomínio do Estado de Minas Gerais, as águas do rio Garimpo.

o Presidente da República, usando
da atribu:ção que lhe confere o artigo 37. inciso I, da Constituição, e
nos têrenos do art. 5.0 do Decretolei D.O 2.281. de 5 d'e junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 6 de novembro de
1956, e retificado no Diário Oficial
de 14 de novembro de 1956, não suscitou qualquer .contestaçâo ou recla,
mação:
Considerando que o Conselho NaM
cional de Águas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.° São declaradas públicas
de uso comum. do domínio do Estado de Minas Gerais, as águas do
curso dágua denominado Garimpo,
em tôda a sua extensão. que se acha
incluído no município de João Pinheiro, e é tributário pela margem
direita do Paracatú .
Art. 2.° nste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de. dezembro de
1957; .136.° da Independência e 69:,;
da República.
JusCEI.n..o

KUS:::TSCHZ""':.

Mario Meneqhetti,

DECR..-K:Tü N.O

42.963
DEZEMBRO DE

DE

31

DE

1957

Declara públicas, de USo comum, do
domínio do Estado de Minas Gerose, as águas da rio Cunhas,
Cusüias-Açua Limpa e Água Limpa, respectuxumente nOS se11S trechos superior, médio e interior.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constátulçâo, e
nos termos do art. 5.° do Decretolei n.? 2.281, de. 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de clas-

sificação do curso dágua _publicado no
Diário Oficial de 31 de janeiro de

1957, e retificado no Diário Oficial.de

9 de fevereiro de 1957. não suscitou
qualqueroontesta·'Ção ou reclamação;
Considerando que o conselho Nacional de águas e Energia Elétr.ca,
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.° São declaradas públicas
de uso comum. do domínio do Estado de Minas Gerais, as águas do
rio denominado Cunhas, CunhasAgua Limpa e Agua Limpa, respectd-

vamente nos seus trechos superior,
médio e Inferior, que nasce no município de Campo Belo, limita êste
com o de Cristais e é tributário pela
margem direita do rio Grande.
Art. 2.° ltste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em.oontrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69,CI
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçlietti,

N.O 42.964
DEZEl'lIBRO DE

DECRETO

DE

31

DE

1957

Declara públicas, de uso comum, do
domínio do Estado de Minas Gerais, as águas do rio "Sitio ou São
Miguel" .

o Presidente da República, usando
da atribui-ção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
DOS têrtnos do 3Tt. 5.° do Decretolei n.o 2.281. de 5 d'e junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 13 de abril de 1957,
não suscitou qualquer contestação-ou
reclamação;
Considerando que o Conselho Naclonal de Águas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital. decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas
de uso comum, do domínio do Estado de Minas Gerais, as águas do
curso dágua denominado "Sitio ou
São Miguel". em tôda a sua extensão,
que se acha Incluído no município de
São João del Rei. e é tributário pela

margem esquerda do Peixe.
Art, . 2.° zste decreto entra em
vlgor na 'data de sua publicação.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da jndependência e 69.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEGRErO N.? 42.965 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Declara públicas de uso comum, do
domínio do Estado de Minas Gerais
as águas do rio Fumo-Mutuca, Mu-

tuca e Mutuca, respectivamente
nos seus trechos superior, médio e
inferior.

O Presidente da República, usando

da a.tribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do art. 5.° do Decretolei
1940,

n.e

2.281,

de

5

de

junho de

e

Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado

no Diário Oficial de 16 de novembro
de 1956, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.° São declaradas públicas
de uso comum, do domínio do Es:'
tado de Minas Gerais as águas do
rio denominado Fumo-Mutuca, Mutuca e Mutuca, respectivamente nos
seus trechos superior, médio e inferior, que se acha incluído no .Munícípío de' Alto Rio Doce e é trfbutárío pela margem esquerda do
Ohopotó.

Art. 2.° ~te decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro
1957; 136.° da. Independência e
69.0 da República.

de

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario -Meneghetti.

DECRETO N." 42.966 - DE 31
DEZEMBRO DE 1957

DE

Declara públicas, de uso cqmum, do
domínio do Estado de pernambuco,
as águas do rio "Ouro Prêtc" ".

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do art. 5,°, do Decretolei n.v 2.281, de 5 de junho de
1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua. publ~cado
no Diário Oficial de 5 de abril de
1957, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Agu<3.s e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas.
de uso comum, do domínio do Estado . de Pernambuco, as águas do
rio denominado "Ouro prêto", em
tôda a sua extensão, que se acha
incluído no município de Catende e
é tributário pela .margem esquerda
do Pírangy.
Art . 2.° nste decreto entra em
vigor na data de Sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro
de 1957; 136.° da Independência e
69,° da República.
JUSCELINO KUBITSCIIEK.
Mario Meneghetti.

DEORE"TO N.« 42.967
DEZ::i.'MBRO DE

~

DE 31 DE

1957

Declara públicas, de uso. comum, do
domínio do Estado do Rio de Janeiro, as águas do rio "Paqnuic";

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e
nos térmos do art. 5.° do Decretolei n.c 2,281, de 5 de junho de
194Q, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado
no n"iário Oficial de 11 de outubro
de 1956 e retificado 'no Diário Oficial
de 19 de outubro de 1956 não sue-

Aros DO PODER EXECUTIVO

citou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio da Estado
do Rio de Janeiro, as águas do rio
denominado "Papudo". em tõda a
sua extensão, que se acha Incluído
no municipío de Rio Claro e é tributário pela margem direita do
Píraí .
Art. 2,° nste decreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. S." Revogam-se as disposiçôes em contráno.
Rio

de Janeiro, 31 de dezembro
1957; 136.° da Independência e

de
69,° da República.

JUSCELINO KunITSCIiEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N." 42.968 DEZEMBRO

DE

DE

437

Art. 2.<:> ~ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.<:> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

.'\.fário Meneghetti

DECRETO N." 42.969 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Transfere da firma Guidi. Bondignon
& cu: ua« para a Comissão Estadua! de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul a concessão para a
produção e fornecimento de energia elétrica. ao município de Getúlio vorços, no Estado do Rio Grande do SU~,

31 DE

1957

Declara públicas, de uso comum, do
domínio' do Estado de Minas Gerais
as águas do rio Vargem Granse,
Matadouro e Jequitibá, respectivamente nos seus trechos superior~
médio e inferior.

o Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
térmos do artigo 5.'1 do Decreto-lei
n.c 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado
no Diário Oficial de 26 de dezembro
de 1956, não suscitou qualquer contestacâo ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classífícação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.'1 São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do Estado
de Minas Gerais, as águas do rio denominado Vargem Grande, Matadouro e Jequítíbá, respectivamente nos
seus trechos superior, médio e Inferior, que nasce no município de Sete
Lagôas, limita êste com o de Pedro
Leopoldo, e é tributário pela margem
esquerda do rio das Velhas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo 87, inciso I. da Constituição, e nos
termos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto .n.v 24.643, de 10 de
julho de 1934);
Considerando que, pela Resolução
n.v 1.272 de 26 de março de 1957, o
Conselho' Nacional de águas e Energia Elétrica autorizou a transferência
dos bens e instalações da firma Guídi, Bordígnon & cía. Ltda . 'para ,a
Comissão Estadual de Energia Eletrtca do Estado do Rio Grande .do
Sul, decreta:
Art. I.v Fica transferida para a
Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do' Sul a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica no municipio de Getúlio Vargas, Estado do
Rio Grande do Sul, de que era titular a firma Guidi, Bordignon & Companhia Ltda.
Art. 2.° '..~ concessão, ora transferida, fica sujeita às disposições do
Decreto n.v 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3.'1 Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
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Art. 4.9

As tarifas de fornecimento

de energia elétrica serão fixadas e

trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 5.° nste decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136. ° da Independência e 69. c
da República.
JUSCELINO

Art. 6." Revogam-se as disposições
mil contrário.

KUBITscHEK.

Mario Meneghetti.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.0 da Independência e 69,0 da
República.
DE-CRETO N.? 42.971 -

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário· Meneghetti.

DECRETO N.? 42.970 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
Hulha Branca a construir mais uma
comporta na barragem do Rio Paraúna, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2.059, de 5
de março de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n.c 1.374, a medida foi julgada conve-

niente pelo Conselho Nacional de
.águas e Energia Elétrica. decreta:
Art. 1.°. Fica a Companhia Luz e
Fôrça Bulha Branca autorizada a
construir mais uma comporta na bar. ragem do Rio Paraúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Caducará a presente autorização. independente de ato declaratório, se a concessionária não cumprir
as seguintes condições:
I -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Apresentar à Divisão de Águas,

do Departamento Nacional da Produçâo Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
os estudos, projeto e orçamento da tnstalaçâo .
.
II - Iniciar e concluir 2.8 obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Mínistro: da Agricultura.
Art. 3. c O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçâo

Declara públicas, de uso comum do
âominio elo Estado de Minas Gerais,
as águas do rio "Areia ou ltuc.nn-

birussü", "Itacamõírussú" e "lta-

cambirussú", respectivamente nos
seus trechos superior, médio e in-

tenor,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constítuiçâo, e nos

têrmos do art. 5.° do Decreto-lei número 2.281. de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso d'água publicado no
Diário Oficial, de 6 de dezembro de
1956 e retificado no Díório Oficial, de
24 de dezembro de 1956 nâc suscitou
qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica opinou pela classifícacão constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
Minas Gerais, as águas do curso
d'água "Areia ou Itacambírussú", "Itacamblrussú" e "Itacambirussú" respectivamente nos seus trechos 'superior, médio e inferior, que nasce no
município de Bocaduva. percorre o de
Grão Mogoj e é tributário pela margem esquerda do Jequitinhonha.
Al't. 2.° ltste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Al"G. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.° da
Repúbbca ,

JUSCELThTO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

Aros DO PODER EXECUTIVO
DE/CRETO N." 42.972 ~ DE 31
DEZE:MBRO DE 1957

DE

Declara 'PÚblicas, de uso comum, do
dom mio do Estado de Minas Gerais, as águas do rio "Sujo".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.° do Decreto-lei número
2.281, de 5 de, junho de 1940, e
Considerando "que o edital de classificação do, curso dágua, publicado no
Diário Oficial de 15 de março de 1957,
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Conselho Naclonal de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art , 1. ° São declaradas públicas.
de uso comum, do domínio do Estado
de Minas Gerais, as águas do Rio denominado "Sujo", em tôda:a sua extensão, que se acha incluído no município de Peçanha e é tributário pela
margem direita do Suassuí Grande.
Art. 2. ° &ste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69. 0
da República,
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneqnetti.
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de que ta-ata o Decreto n." 7. 79ô, de 4
setembro de 1911, às seguintes
áreas:
a)· Todo o 3.°" distrito de" Imoartê
conforme delimitação constante. do
artágo 3.0 da Leí n." 2.157, de 26 de
maio de 1954, do Govêmo do Estado
da Rio de Janeiro.
b) A maior parte do 2. ° Distrito de
Campos Elíseos, com as seguintes confrontações: part.índo do cruzamento
da linha da Estrada de Ferro Lepoldína com o canal de Sarapuí, segue
P01' essa até encontrar o cana] de
Iguaçu. seguindo o canal de Iguaçu
até encontrar o de Pilar, e por êsse
até encontrar o de Oolombê, e, finalmente, por êsse até encontrar .a 'linha de transmissão da Companhia de
Carris. Luz e Fôrca do Rio de Janeiro, Limitada, seguindo por essa até
encontrar o canal Baracuruna: seguindo o canal de Saracuruna até encontrar a sua foz no Rio Estrêla e por
ésse até li sua foz na Baía de Guanabara; segue pela Baía de Guanabara
da foz do Rio Estrêla até o Rio Iguaçu, seguindo por êsse até encontrar a
foz do canal Saraput. seguindo por
êste até encontrar a linha da Estrada.
de Ferro Leopoldina.
Art. 2.° O presente decreto entra em vigor a partir da. data de sua.
publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, :1 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República.
de

JUScELINO

DECRETO N." 42.973
DEZEMBRO

DE

KUBITSCHEK

Mário Meneghetk

~ DE 31 DE"·

1957

Delimita a zona de concessão da Companhia Fôrça e Luz Imbariê de que
trata o Decreto n. b 7.796, de 4 de
setembro de 1941.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.. 87,
inciso I, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 2.059, de 5
de março de 1940 e 5.764, de 19 de
agôsto de 1943,
Considerando que pela Resolução
n.s 1.369 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica delimitada a zona
de fornecimento de energia elétrica
da Companhia Fôrça e Luz Imbariê,

DECRETO N." 42.974 - DE 31
DEZE]iIBRO DE 1957

DE

Declara públicas, de uso comum. do
domínio do Estado de Minas Gerais.
as águas do rio "São Dcminçoe",

O
da
ar-t.
nos

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
87, inciso I, da Constituição, e
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n." 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua, pubucaeo
no Diórío O jicial de 15 de abril
de 1957, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
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Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas,
de USO comum, do domínio do Estado
de Minas Gerais, as águas do curso
dágua denominado "São DOmingos"
em tôda a SUa extensão, que se acha
incluído no. muníoípío de Espera
Feliz e é tributário pela margem
direita do' Prêto .
Art. 2.° f:ste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; J36.o da Independência
69.0
da República.

e

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N." 42.975 _
DEZEMBRO

DE

DE

31

DE

1957

Declara públicas de USo comum do
domínio da União as águas dd rio
Chopinzinho.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. ~7, inciso r, da Constituição, e
nos termos do art. 5.° do Decreto-lei
n.c 2.231, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua, Publicado
no Diário Oficial de 15 de janeiro
de 1957 e retificado no Diário Oficial
de 24 de janeiro de 1957, não suscitou
qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art , 1.0 São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio da União
as águas do rio denominado Chopinzmho, em tôda a sua extensão, que se
acha incluído no município de Chopínzinho e é tributário pela margem
esquerda do Iguaçu,
ért.. 2.° ltste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.

ArC. 35' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçtietii,

DECRETO N.o 42.976 -

DE

31 DE

DEZE.l14BRO DE lfl57

A utonza a Companhia Fôrça e Luz
do Paraná, sociedade anônima, a
am-pliar suas instalações.

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

tigo 87, inciso X, da Oonstítuíçâc, e
nos têrmos do jjeoreto-lei n." 2.059,
de 5 de março de 1940:
considerando que, pela Resolução
n.? 1. 390, a. medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada 9, Companhia Fôrça e Luz do Paraná, sociedade anônima, a ampliar as. suas
instalações, mediante a montagem
de um grupo termelétrlco, em sua
usina 'localizada em Curitiba, Estado
do Paraná.
§ 1,0 As características _do grupo
g-erador serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura, por
ocasiâo da aprovação do projeto,
§ 2. o A ampliação se destina a melhorar o suprimento de energia ao
sistema da Companhia Fôrça e Luz
do Paraná.
Art. 2." Caducará a presente autorização, independente de ~ato decl~
ratórlo Se a interessada nao cumprrr
as seguintes condições:
I ~ Apr-esentar à Dlvisâo de Águas,
do Denartamento Nacional da Produção Mineral." do Ministério da Agricultura dentro de noventa (90) dias,
a contar da data d::i. publicação dêste
decreto, o projeto e orçamento da
obra de amphaçâo ;
TI - Inicia! e concluir a instalação do grupo nos prazos que forem
fixados pelo Ministério da Agrícultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.

ATOS

DO

PODER

Art. 3.0 A interessada fica sujeita

às demais normas do Decreto número
41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
que regulamenta os serviços de ener-

gia elétrica.
Art. 4. o O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
A.l't. 5.° Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136. ° da Independência e 69. °
da República.
JUSÇELINO KUBITSCHEk.
Mário Meneghetti.

DECRETO N." 42.977 - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1957
Outorga à Prefeitura Municipal de
Anadia. Estado de Alagoas) concessão para distribuir energia 'eletríca .

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do art. 10 do Decretolei n. ° 2.281. de 5 de junho de 1940,
combinado com o art. 3.° do Decreto-lei n.» 3.763, de 25 de outubro de
1941, decreta:
Ar-t. 1. o f:: outorgada à Prefeitura
Municipal de Anadia. Estado de Al~
goas,
concessão
para
dístrfbuír
energia elétrica na sede do município, ficando autorizado a montar
uma usina geradora termelétríca e
a construir a rêde de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasíâo
da aprovação dos projetos. serão d-eterminadas a potência e as caracterlsticas técnicas da instalacáo'.
Art. 2. o A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto n. o 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.

Art. 3.° Caducará o presente título, independentemente de ato declaratório, se a concessíonâna não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do MInistro da Agricultura. em três (3)
vias, dentre do prazo de cento c
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os '.estudos, projetos e orçamentos relativos
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à usina. e ao sistema. de distribuição.
11 -

Assinar o contrato díscrplinar
da concessâc dentro do prazo de
trinta (30) dias, contadas da publicação' do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
rrr
Requerer à Divisão de
Águas, do Departamento Nacional
da Produeão Mineral do Ministério
dh. Agricultura. mediante o arquivamento da certidão comprobatória. a
averbação do registro do referido
contrato no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do :r.. I ímstro da Agricultura.
Art. 4." As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
DiVÍ.'5ão de Águas.
Art.. 5,0 Findo o prazo da conces-

são. deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federal que ';i mesma seja renovada. na forma que, no
respectivo contrato, deverá estar
prevista.
Art. 6.° A presente concessão vtgorará pelo prazo de trinta (30'
anos. contados a partir da data do
registro do respectivo cnntrato,pelo
Tribunal deC<lntas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário .

Rio de Janeiro. 31 de d-ezembro de
1957; 136.0 da Independência e 69,0
da Repúbli-ca.
JUSCELINO K1JBITSCHEK.

Mano Meneghetti.

DECRETO N.

° 42,978

-

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1957

Transfere de Marcos
Keutenedjian
para a Emprêsa Fôrça e Luz de c
rlrcado. Divisa Nova e Alterosa Limitada a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica aos mumicipios de Arcado, Divisa Nova e Alterosa) EstJado de
jl:linas Gerais.

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

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

tígo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do art. 150 do Código
de Águas (Decreto n.v 24.643, de 10
de julho de 1934);
Considerando .que p-ela Resolução
n.v 1.253 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. L° Fica transferida para a
Emprêsa Fôrça e Luz de Arcado, Divisa Nova e Alterosa Limitada a concessão para a produção e fornecimento de energia eíétrtca nos municípios de Arcado, Divisa NOVa e AlteTosa, Estado de Minas Gerais,
do
que era titular Marcos Keutenedjían.
Art. 2.° Caducará o presente título, independente de ato declaratório se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas pelo
Minlstérío da Agricultura e trienalmente revistas,
Art. 4. ° zste decreto entra em
vigor na data de SUa publicação.
Art. 5." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136,° da Independência e 69.°
da República.

ca do- São Pre.ncísco, ficando autorizada a coustmir os sistemas de distribuição,
Parágrafo único. Mediante portaria.
do Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão ri~
xadas as características dos sistemas.
Art.
2. ° A presente concessão
fi-ca sujeita às disposições do
Decreto n.e 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957. que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presentertítulo, Independentemente de eto decta-ratórto se a concesslon8xia não saüsfizer as seguintes Condições:
1 - Submeter à r:Lprova;;:3.o do Mintatro da Agricultura, em três (:3) vlaa,
dentro do prazo de um (1) ano a
contar da data da publicação dêste
decreto, o projeto e orçamento relativos às obras autorizadas, as quais
deverão obedecer às normas técnicas
estabelecidas em leis- e regulamentos.
n - Assinar o contrato dtscipttnar
da concessão dentro do prazo de trtnta (30) dias contados de publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
!II - Requerer à Divisa0 de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da ágrrcultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
JUSCELINO KUBITSCHEK
do registro do referido contrato no
'rríbuncl de Contas dentro de sesMário Meneghetti,
senta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e conclUlr as obras nos
prazos qU'8 forem marcados pelo MiDECRETO N.? 42.979 - DE 31 DE
nistro da Agricultura, executando-as
DEZEMBRO DE 1957
de acõrd., com os projetos a91'ovados
oe com as modifíceçôes que forem auOutorga a "Indústria. Luz e Fôrça
torizadas.
de Limoeiro Ltda!' concessão para
Parágrafo único, Os prazos refedistribuir energia eíétrica no muridos neste artigo Poderão ser prornicipio de Limoeiro, Estado àe Perrogados, por ato do Ministro da Agrinambuco,
cultura.
O .Presidente da República, usando
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
da atribuição que lhe confere o arde energia elétrica serão fixadas e
tigo 87 inciso I, da Constituição, de
revistas trienalmente pela reíertda
acôrdo com o art. 150 do Código
Divisão de .águas ,
de águas (Decreto n.v 24.643. de l{)
Art. 5.° A presente concessão vide julho de 1934), e nos têrmos do
gorará pelo prazo de trinta (30) anos,
art. 1. ° do Decreto-lei n. ° 1. 345,
(;(lntados a partir da data do registro
de 14 de junho de 1939, combinado
do respectivo contrato, pelo Tribunal
com o Decreto-lei n.c 3.763, de 25
de Contas.
Art. 6. ° Revogam-se as disposições
de outubro de 1941~ decreta:
em contrário.
Art. 1. 0 .f: outorgada a "IndúsRio de Jcneiro, 31 de d-ezembro de
tria, Luz e Fôrça de Limoeiro Limita1957; 136.° da Independência e 69.°
da" concessão para distribuir energia
da
República.
elétrica no município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, mediante suJüSCELINO KUBITSCHEK
primento de energia elétrica
que
Mario
Meneghetti
receberá da Companhia Hidrelétri-
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DECRETO N.o 42,980 DEZE:MBP~0 DE

DE

:n

DE

1957

A u t ori

z a a COmpanhia "Elétrica
Cauui" a instalar duas subestações
transíornuuiorus em Presidente Pr1tdente, Estado de São Paulo, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l,da Const.itu.cão, e nos
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n.? 852, de 11 de novembro de 1938,
combinado com o art. 1.° do Deereto-lei n.? 2.059, de 5 de marco de
1940;
Considerando que pela Resolução
TI,O 1.388, a medida foi JULgada conveniente pelo Conselho Nacional CB
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica a Companhia "Elétrica. Oaíuá", autorizada a executar
as seguintes obras, destinadas a receber suprimento de "Usinas Elétricas
do Paranapanema S. A, ", e distribuí-lo em sua zona de concessão, no
Estado de São Paulo:
a) montagem, em Presidente Prudente, no ponto de entrega do suprimento, de uma subestação abaíxadora
de 88/33 kV;
b) montagem, na mesma cldaôe e

para abastecê-la, de uma cubestaçâo
abaixadora de 33/11 kV;
c) construção de uma linha de
transmissão entre as duas subestações acima;
d) reforma dos circuitos de transmissão existentes entre a cidade de
Presidente Prudente e as de Indian-a,
DECRETO N.o 4.2.980-A -

Regente Feijó e Alvares Machado, de
forma a ligar as subestações díetrrbuidoras destas três últimas à subestação de 88/35 kV.
Parágrafo único. POr ocasião da.
aprovação dos projetos, serão fixadas
p'clo Ministério da Agricultura as característícae técnicas das instalações
o-ra autorizadas.
Art. 2.° Caducará a present., autorização, Independente de qualquer
ato declaratório, se a concessionár-ia
não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de AgUM, .
do Departamento Nacional da, Produção Mineral, do Mmístért, da Agricultura, dentro de novent-, (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
II Iniciá-las e concluí-las nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, aos
quais se refere êste artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3,° A presente autorização fica
sujeita. às demais normas do "iecreto
n.? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta 06 serviços de energia elétrica.
Art. 4,° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1957; 136.° da Independência e 69.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.

DE 31 DE DEZEMBRO

DE

1957

'Fixa o núm~1"o ninümo de vagas para a cota compulsória,
Ministé'"io da Aeronáutica.

tUJ

O Presidente da República, usando da atríbutçào que lhe confere o ar-'
ttgo R7, Item 1, da Constítutcão Federal, e tendo em vista o disposto no
§ 1.° do art. 17 daLe: n.? 2.370, de 9 de dezembro de 1954, decreta:
Art. 1.0 Fica fixado; para o ano de 1957, no Ministério da Aeronáutica,
o número mímmo de vagas para os postos abaixo, dentro dos seguintes
Iimltes :
(1/7 de efetivo)
Major-Brigadeiro-do-Ar . .
.
1
(1/7 do efetivo)
2
Brigadeiro-da-Ar . .
.
5
Coronel Aviador
.
u/m do efetivo)

444

ATOS' DOPQDER EXECUTIVO

Tenente-Coronel Aviador ........
Major-Aviador
...............
Coronel Intendente ..............

0/20 do efetivo)

Tenente-Coronel Intendente .....

do efetivo)

................
.......... ,.
Tenente-Coronel Médico .........
Major-Médico
...............
Major Farmacêutico .............
Major Especialista em. Avião .....

Major Intendente
Coronel Médico

........

"

0/30 do efetivo) . ........

0/10
(1/20
(1/30
(l/lO

do efetivo)

.........

do efetivo)
do efetivo)

.........

0/20 do efetivo) . ........
(1/30 do efetivo) .........
(1/30 do efetivo)
0/30 do efetivo)

.........
....... -,

5
6
1
1
1
1
1
2

O
O

2.0 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadax as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, em 31 de dezembro de 1957; 136.° da Independência e
A.rt

68.° ca Repúbiíca,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N.? 42.980-B -

DE

31

DEllEZE1\[BRO DE

1957

Fixa, para o ano de 1957, o número mínimo ãe vagas para os diferentes
postos dos corpos de oficiais rb1, Marinha.
.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no ~ Iv. do art.
17 da Lei n.v ~.370. de 9 de dezembro de 1954, decreta:
Art. 1.0 Fica fixado para .0 ano de 1957, nos vários corpos de. oficiais
da Marinha, o número mínimo de vagas para os postes abaixo, dentro dos
seguintes limites:
CORPO DA ARMADA:
Vice-Almirante

Contra-Almirante
capitão -de-Mar-e-Guerra

.

.

Capitão-de-Fragata

,.". - .
.

Capitão-de-Corveta

,
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(I/ 7
O/la
(1/20
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do
do
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..............
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.. ............ 8
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CORPO DE ENGENHEIROS E 'rnCNICOS NAVA1S:

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de- Fragata
Capitão-de-Corveta

,

.

"

.
,.

(l/I.,) do efetivo)
(1/20 do efetivo)

1

(l/30 do efetivo)

1

1

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS:
Oapítâo-de-Fragata ............•.....

(1/20 do efetivo)

1

Capitão-de-Corveta

(l/30 do efetivo)

1

CORPO DE INTEN"DENTES:
Capitão-de-Mar-e-Guerra
,',.,
.
Capitão-de-Fragata
.
Capitão-de-Corveta
.
.

(I/lO do efetivo)

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

0/20 do efetivo)
(1/30 do efetivo)

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

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

1
2
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CORPO DE SAúDE:

Quadro de Médicos:
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata.
Capitão-de-Corveta
,

.
,

(1/10 do efetivo)
.
.

1
1

(l/2{) do eretàvo)
(l/3D do efetivo)

2

Art . 2°. f'.ste Decreto entra em vígor na data de 31 de dezembro de
1957. revogadas as dísposíçôes een contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1957; 136.° da Independência

te 69..0

da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Antonio Alves comam:
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de 1958
.
43.552 - Decreto de 15 de abril
de 1958 - DIspõe sôbre a fís.
calízação das cooperativas em
geral, regulamentando o artigo 3." do Decreto-lei TI.O 8.401
de 19 de dezembro de 1945
art. 24 do Decreto-lei n." 581
de 1"de agôsto de 1938. - pu~

e

88

Págs.

blicado no D. O. de 15 de abril
de 1958
.

89

43.553 - Decreto de 16 de abril
de 1958 - Concede reconheci.,
mente ao curso de Auxiliar
de Enfermagem da Escola de
Auxiliares de Enfermagem do
Hospital de Pronto Socorro.
- Publicado no D. O. de 16
.
de abril de 1958

89

43.554 - Decreto de 16 de abril
de 1958 - Derrogá Os arts. 127
e 128 das Disposições Transitórias do E/114 (Decreto número 41.476, de 8 de maío de
1957) e dá outras provídêncías . - Publicado no D. O,
de 16 de abril de 1958

89

43.555 - Decreto de 16 de abril
de 1958 - Reduz o Interstício
para a promoção em postes
do Quadro de Farmacêuticos.
- Publicado no D. Q. de 16
.
de abril de 1958

90

43.556 - Decreto de 18 de abril
de 1958 - Transfere, sem aumento de despesa. funções de
Tabelas Numéricas Especiais
de Extranumei-árlos-rnensalistas do Míníetério da Guerra
que menciona, e dá. outras
providências. - Publicado no
D. O. de 23 de abril de 1958

90.

43.557 - Decreto de 22 de abril
de 1958 _ Outorga à Companhia Paranaense de Energ'ia
Elétrica (COPEL). concessão
para o aproveitaento de ener..
gia htdráulíca do Salto 82.0
.Ioão no rio Mourão, Município da Campo M-ourão, Estado
do Paraná. -- publicado no
D. O. de 23 de abril de 1958

90

43.558 - Decreto ·de 22 de abril
de 1958 Autoriza a execução de obras de emergência em Estados do Nordeste
assolados oeals eêcas. - Publicado no "D. O. de 22 de abril
de 1958. Retificado no
\D. O. de 25 de abri! de 1958 ..

91

43.559 - Decreto de 23 de abril
doe 1953 - Concede reconhecimento à Escola Baiana de
Medicina e Saúde Pública. Publicado no D. O. de 23 de
'abril de 1S58. - Retíficadc
no D. O. de 1'1 de maio de 1958

92
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43.560 - Decreto de 23 de abril
de 1958 - Retifica o Decreto
n.o 36.291, de 5 de outubro de
1954 que dispõe sôbre a ín.,
clueâc dos ex-servidores das
~prêsas
Inconporadas
ao
Patrrmônío Nacional da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Fazenda edá outras pro,
vídêncías . publicado Do
D. O. de 23 de abril de 1958 ..
43.561 - Decreto de 23 de abril
de 1958 - Outorga à Usinas
Elétricas do Paranapanema
sociedade Anônima concessão
para o aproveitamento de
energia hidráulica de' um trecho do Rio, Paranapanema.
na divisa dos Estados de São
Paulo e Paraná. - Publicado
no D. O. de 24 de abril de 1958

43.563 - Decreto de 24 de abril
de 1958 - Concede autorização para o funcionamento dos
cursos de didática, filosofia
e matemática. da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
Imaculada Conceição. - Publícado no D. O. de 25 de abril
de 1958
"
92

93

43.562 - Decreto doe 23 de abril
de 1958 - Cria o Consulado
do Brasil em Jerusalém.
Publicado no D. O. de 23 de
abrü de 1958 ..

94

43.563 - Decreto de 24 de abril
de 1958 - Concede autorização para funcionamento de
curso. - Publicado no D. a.
de 29 doe abril de 1958 ....

94

43.564 - Decreto de 24 de abril
de 1958 _ Concede autoriza('.3.0 para funcionamento de
curso. - Publicado no D. O.
de 25 de a brtl de 1958 ..

94

43.565 - Decreto de 24 de abril
de 1953 - Concede reconhecimento à Escola Industrial São
José. '- Publicado nó D. O.
de 31 de maio de 1958 ."

43.569 - Decreto de 25 de abril
de 1958 - Revoga o Decreto
n.v 41.146. de 13 de março de
1957, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 29 de abril de 1958
43.57ú - Decreto de 25 de abril
de 1958 'Torna insubsistente o Decreto n.c 43.419.d8
25 de março de 1.958, que alterou o Regulamento do Gabinete do Ministro da Aeroná utica. - Publicado no D. O.
de 29 de abril doe 1958 ....

94

94

43.567 - Decreto de 24 de abril
de 1958 - Concede autorização para o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas
da Faculdade de Ciências PoIítícas e Econômicas de Passo
Fundo. - Publicado no D. a.
de 29 de 'abril de 1958

95

95

95

43.5701 "A" - Decreto de 25 de
abril de 1958 _ Fixa a dístrt;
buícão, em cada Arma e em
cada pôsto, das funções gerais
dos oficiais do Exército. a vigorar a parQr de 24 -de abnl
de 1958. - Publicado no D. O.
de 29 de abril de 1958

96

43.571 -;- Decreto de 26 de abril
de 1958 - Modifica a redação
do ar-t. 2Q do D-ecreto número 34.252, de 16 de outubro
de 1953. - Publicado 11':) D.a.
de 26 de abril de ,1958.
Retificado no D. 0.- de 29 de
abril de 1958

97

Decreto

de 26 de
abril de 1958 - Cria, no Ministério da Marinha, Os prê-

13.572 -

43.566 - Decreto de 24 de abril
de 1958 - Concede autorização para o funcionamento do
curso de Servico Social da
Faculdade de Serviço Social
de Juiz de Fora. - publicado
no D. a. de 29 de abril de 1958

95

mios "Forte Sebastcpol" e
Vanguarda". - Publicado no
D. O. de 29 de abril de 1953

97

43.573 _ Decreto de 26 de abril
de 1958 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pel-o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, áreas de terreno situadas na localidade
denominada "Muinho", Iv.runicipio de Jabaeté, Comarca
do mesmo nome, Estado do
Espírita Santo. - Publicado
no D. O. de 13 de maio de
1953

.

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

98
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43.574 - Decreto de 26 de abril
de 1958 - -Outorga concessão
à Rádio Brejui Limitada nara

instalar uma estação raccodifusora. -- Ainda não foi
publicado no D. O. por falta
de pagamento
.........

99

43.575 - Decreto de 25 de abril
de 1958 - Outorga concessão
à' Rádio Difusora do Maranhão Ltda. para instalar
uma estação radiodifusora em
freqüência tropical. - Publicado no D. O. de 29 de abril
de 1958
:..

99

43.576 - Decreto de 2ê de abril
de 1958 - Concede ao "Frígorífico .88.0 Sebastião S.A.",
CQm sede na Capital Federal,
isenção de impostos federais.
- Publicado no D.a. de 26
de abril- de 1958
43.577 - Decreto de 26 de abril
de 1958 - Dispõe sôbre de-

pósitos

em

99

estabelecimentos

bancários. Publicado no
D. O. de 25 de abril de 1958
43.578 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza a Companhia Paulista de Fôrça e
'Luz a construir uma linha de
transmissão. - Publicado no
D. a .de 2 de maio de 1958
43,579 - Decreto de 28 de abril
de 1958 Autoriza a São
Paulo Light S. A. - ServiçOS de Eletricidade a construir'
uma linha de transmissão. 'Publicado no D .: a. de 2 de
maio de 1958
... , .... , . .
43.580 - D-ecreto de 28 de abril
de 1!l5B. - Altera a lotação de
repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura. - Publicado no Ir.O,
de 2 de maio de 1958
43,531 - Decreto de 28 de abril
de 1958 Outorga. à Centrais Elétricas de Minas Gerais S, A, concessão para
aproveitamento
progressivo
de energia hidráulica no Rio
São Francisco aproximadamente a 1,5 km. da barra _do
rio Borrachudo, na divisa
entre os municípios de São
Gonçalo do Abaeté e Corinto,

99

Págs.
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D, O." de 2 de
maio de 1958 ...
101
43.582 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza a Comissão do Vale .do São Francisco a construir a barragem
de regularização de Três Marias, no rio São Francisco,
aproximadamente a 1,5 .km.
da barra do rio Borrachudo,
na divisa entre os municípios
de São Gonçalo do Abaeté
e Oorinto, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 2 de maio de 1958 .. ""
102
43.583 :....- Decreto de 28 de abril
de 1958 Outorga à Prefeitura Municipal de José de
Freitas, Estado do Piauí, CDncessão para distribuir energia
elétrica, - Publicado no Il.O,
de 2 de maio de 1958 ....
103
43,584 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Lauro Morancã a
lavrar minério de chumbo.
zinco e associados no Município de .Ianuárra, Estado de
Mihas Gerais. Publicado
110.) D,
0, de'2 de maio de
1958

100

100

101

.

.........

43,585 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Concede à Mineração do Jutaí Ltda.. autorização para funcionar como
empresa de mineração,
Publicado no D. a. de 2 de
maio de 1958 ,.,.,"",.,
43.586 . . . :. . Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Osman Magalhães Gomes a
pesquisar
ilmenita e associados. no Município de Barreírínhas, Estado do Maranhão, - Publicado no D. 0, de 2 de maio
de

1958

104

105

1.05

43.587 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Retifica o art. 1Q

do Decreto nv 42,569, de 7 de
novembro de 1957. - Publicado-no D, 0, de 2 de maio
de 1958

43.588 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Concede à Mineração do Prainha Ltda. autorização para funcionar co-
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mo emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 2 de
maio de 1958 ..... ,.........
43.589 - Decreto de 28 de abril
de 1958 ~ Autoriza o cidadão
brasileiro João Evangelista da
Silva a pesquisar minérios de
ferro, manganês e associados
no município de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 2 de
maio de 1958

43. 590 ~ Decreto de 28 de abril
de 19ô8 ~ Renova o Decreto
nv 36.170, de 14 de setembro
de 1954.
Publicado no
D. O. de 2 de maio de 1958

106

maio de 1958

106

107

ção para o funcionamento do
Curso de Jornalismo da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras do Instituto Nossa
Senhora de Lourdes. -- Publicado no D. O. de 28 de
abril de 1958. ~ Retificado
no D. O. de 14 de maio de
.

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

107

43.592 - Decreto de 28 de abril
de 1958 Autoriza o cida-

dão brasileiro 'I'hemiatocles
Carvalho a pesquisar diamantes e associados nos municípios de Torixoreu e Balisa, Estados de Mato Grosso
e -Goíás . - Publicado no
D. O. de 2 de maio de 1958
43. ,593 ....:.... Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Raimundo de Oli-veira Barros a· pesquisar
areias ílmenítdcas e associados no município de Barreiranhas, Estado do Maranhão.
- Publicado no D. O. de
2 de majo de 1958
43.594 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza a Emprêsa de Terras e Colonização a lavrar carvão mineral
e associados no município-de
Orleans, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D,Q.
de 2 de maio de 1958
43.595 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Geraldo Batista Pereira a pesquisar mica e as-

109

43.596 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cida-

43. 591 ~ Decreto de 28 de abril
de 1958 ~ Concede autoriza-

1958

Págs~

saciados no município de
Santa Maria do Suaçui, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 2 de

107

dão brasileiro Osman Magalhães Gomes a pesqutear
ílmeníta e associados, no murncíplc de Barreu-ínha, Estado
do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 2 ele maio de 1958
43.597 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza a cidadã
brasileira Ivetta Kolling Lins
a lavrar calcário e associados no município de Monte
Alegre, Estado do Pará , Publicado no D. O. de 2 de
maio de 1958
43.598 - Decreto de 28 de abril
de 1958 .Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Aurélio
Prado Coelho a pesquisar
areia quattzosa no município
de São Vicente, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 2 de maio de 1958
43.599 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Osman Magalhães Gomes a pesquisar ilmenita e associados no município de Barreh-ínhas, Estado
do Maranhão. _ Publicado
no D. O. de 2 de maio de
1958

.

. ..

110

110

111

111

43. 600 ~ Decreto de 28 de abril
de 1958 Concede à~ Porcelana e Steatita S. A. au-

108

108

torização para funcionar como empresa de mineração.
- Publicado no D ," O. de 2
de maio de 1958 .....
43.601 - Decreto de 28 de abril
de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro Edésio Bana
a pesquisar areias Ilmeníticas e associados no município
de 'I'utóía, Estado do Maranhão . - Publicado no IlD,
de 2 de maio de 1958 ......
43.602 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza a emprêssa de mineração Oaohm Itabírlto Ltda , a lavrar caulím
e associados, no muntcípío de

112'

112
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Itabirito,
Gerais.

113

116

113

43.611 - Decreto de 29 de abril
, de' 1958 - Autoriza o cídadão brasileiro 11lydh::> MazacIiní a pesquisar quartzo e associados no Munícinio de Borda da Mata. Esta-do de Minas Gerais. - Publicado no
D . . O. de 2 de maio de 1958

116

Estados de Minas
Publicado no

D. O.' de 2 de maio de 1958

43.603 -

43.610 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Luís Aurélio
Prado Coelho a pesquisar
areia quartzosa, no município de São Vicente, Estado
de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 2 de maio de
19Ji8 .

112

Decreto de 28 de abril

de 1958 - Renova o Decreto
nv 38.034, de 7 de outubro

de 1955.
Publicado no
D. Q. de 2 de maio de 1958
43.604 -

Decreto de 28 de abril

de 1958 -

Autoriza o cida-

-dão brasileiro - Elmidio José

Ferreira a pesquisar calcário
e associados no município de
Prados, Estad.o de Minas Ge-

rais. - Publicado no D. O.
de 2 de maio de 1958
43.605 - Decreto de 28 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileim Osman Maga-

lhães Gomes a pesquisar Ilmenita e associados, no muni-

cípio de Barreirinhas. Estado
do Maranhão. ---:- Publicado
no D. O. de 2 de maio de
1958 .

IH

.<13.606 - Decreto de 28 de abril
~ de 1958 Autoriza a cidadã
'brasileira Maria Vieira Ointra
a pesquisar água mineral no
município de Itapíra, ~tado
de São ,paulo. publ:cad':),
110 D. O. de 2 de maio de
1958.
.
114
43.607 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Osman Magalhães Gomes a pesquisar ilmenita e associados, no município de Barreírmhas, Estado do Maranhão. - Publ~
cada no D. O. de 2 de maio
de 1958
.. ... ......
115
'43.608 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - Autorfza o cidadão brasileiro Raimundo de
Oliveira. Barros a pesquisar
areias ílmeniticas e associados no município de Barreirjnhas, Estado do Maranhão.
_ publicado no D. O. de 2
de maio de 1958
115
.43.609 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Lira a
pesquisar areias quartzcsas,
no município de :Itanhaém,
Estado de São Paulo. - Pv.blicado no D. O .. de 2 de
maio de 1958
116

43.612 _ Decreto de 29 de abril
de 1958 - Concede à Ola..
Brasileira de Minérrcs e Metais, Comércio eIndúst.nà autorização para funcional' como
emprêsa de mineração.
Publicado no D., O. de 2 de
maio de 1958 ....
43.613 - Decreto de 29 de abril
de 1958 Transfere, sem
aumento de despesa, função
da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalísta, de repartição do Ministério da Agricultura, na forma
que menciona. Publicado
no D. O. de 2 de maio 'de
1958 .
43.614 - Decreto de 29 de abril
de 195& 'Transfere, sem
aumento d-e despesa, função
de Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalista do Ministério da Agricultura, que menciona. - Publlcado no D. O. de 2 de
maio de 1958

117

117

117

43.615 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - 'I'ransfere,
sem
aumento de despese.. função
de Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalis-

ta do Ministério da Guerra,
e dá outras providências.

Publicado no D. O. de 2 de
maio de 1958 .......
43.616 - Decreto de 29 63 abril
de 1958 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno 'que menciona, situado no Distrito Fe_
deral , - Publicado no D. O.
de 2 de maio d-e 1958

118

118
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43.61"7 -

Decreto de 29 de abril
de 1953 - Dá nova redação
ao n? 2 da letra e do artigo 8", letra b do art. 22 e
ao nv 2 da letra d do art . 24-

do
Regulamento
aprovado
pelo Decreto n? 34.999, de 2
de fevereiro de 1954:. - Publicado no D. O. de 2 de
maio de 1958
43.618 - Decreto de 29 de abril
de Hl58 Revoga trinta e
seis decretos que aprovaram
regulamentos
do
Exército,
postos em desuso por manuais
atualizados. -Publicado::> no
D. O. de 2 de maio de 1953
43.619 _ Decreto de 29 de abrtl
de 1953 - Unifica, com redução de despesa, séries funcionais da Tabela única de Extranumerário Mensalista do
Ministério da Saúde, que especifica, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 2 de maio de 1958
43.620 - Decreto de 29 de abril
de 1958 - Altera a denominação do "Instituto Aggeu
Magalhães" do Deparbamento Nacional de Endemias Rurais ·e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 2d-e maio de 1958
43.621 - Decreto de·30 de abril
de 1958 - Autoriza a Comissão do Vale do São Francisco a aceitar a doação do
terreno onde deverá ser construída a usina diesel-elétrtca
de Bomfím, no Estado da Bahia. - Publicado no D. O.
de 3 de maio de 1958
43.622 - Decreto de 30 de abril
de 1958 - Altera a redação
dos arts. 12, 'parágrafo 1.0, 26,
parágrafo único, 27 e 39, e
suprime o parágrafo único do
art. 27 do Decreto nv 21.810.
de 4 de setembro de 1946.
Publicado no D. O. de 9 de
maio de 1958
43.623 - Decreto de 30 de abril
d-e 1958 - Abre, ao Poder .Iudiciárto _ Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral, o
crédito especial de Or$
100.000.000,00, para o fim que

118

especifica.
Publicado no
D. O. de 30 de abril de 1058

123

43.624 - Decreto de 30 de abril
de 1958 Autoriza estrangeíro a adquirir em transferência de aforamento a fração
ideal do domínio útil do terreno de marinha e do acresdão que menciona, no DIstrito
Federal. _ Publicado no D. O.
de 16 de junho de 1958 .,....

124

Decreto de 30 de abril
de 1958 - Extinção de Coletoria Federal. Medida prevista em lei. - Publicado no
D. O. de 3 de maio de 1958 ,..

124

43626 ~ Decreto de 30 de abril
de 1958 - Aprova a reforma
de estatutos e aumento de capital do "The First National
City Bank of New York", com
s-ede em New York (.o .S.A.).
- Publicado no D. O. de 16
de maio de 1958. _ Retificado no D. O. de 2-0 de junho
de 1958

124

43.627 - Decreto de 30' de abril
de 1958 - Autoriza José Mar,
téns dos Santos 'a, comprar pedras preciosas. Publicado
no 'D. O. de 16 de maio de 1958

125

43.628 - DeC1'0to de 30 de abril
de 1958 _ Revoga o Decreto
n. o 12.333, de 8 de julho de
1943. - Publicado no D. O.
de 3 de maio de 1958

125

43.1325 -

119

121

121

123

123

43.629 - Decreto de 30 de abril
de 1958 Autoriza estrangeiro a adquirir, em regime de
ocupação, fração ideal do ter- .
reno de marinha que menciona, situado no Distrito Federal. - Publicado no D. O.
125
de 22 de maio de 1958
43.630 - Decreto de 3el de abril
de 1958 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno que menciona, situado no Município
de Aracaju, no Estado de Sergipe. - Publicado no D. O.
de 6 de maio de 1958
43.631 - Decreto de 3-0. de abril
de 1958 _ Autoriza a cessão
gratuita do terreno que menciona, situado no Município
de Aracaju, no Estado de Sergipe. - Publicado no D. O.
de 6 de maio de 1958

125

126
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43.632 _ Decreto de 30 de abril
de 1958 - suprime cargo extinto. - Publicado no D. O.
de 2 de maio de 1958
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43 _633 - Decreto de 3D de abril
de 1958 - Prorroga o prazo
previsto no art. 8.° dos Esta._

tutos da Rêde Perrovíárra Federal S.A., aprovados pelo
Decreto. n." 42.381, de 3ü de
setembro de 1957. Publicado no D. O. de 8 de maio
de 1958

126

43.634 - Decreto de 2' de maio
de 1958 - Altera o Quadro de
Pessoal da Caixa Econômica
Federal de Minas Gerais e dá
outras providências. - Publicado no 'D. O. de 3 de maio
de 1958
__ ..
..

127

43.'Ü35 - Decreto de 2 de maio
de 1958 - Altera o Quadro de
'Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e
Cargas e dá outras providên,
cías. -Publicado no D. O. de
3 de maio de 1958

135

43.636 - Decreto de 2 de maio
de 1958 - outorga concessão
à Rádio Iracema de Fortaleza S.A. para instalar urna
esta cão radiodifusora. - Ainda
não "roí publicado no D. O.
por falta de pagamento-

152

43.637 _ Decreto de, 3 de maio
de 1958 - Cria o' Núcleo Co-

lonial Rio Bonito, no Município de Bonito. no- E-stado
de Pernambuco, destinado ao
abastecimento do Recife.
Publicado no D. O. de 3 de
maio de 1958
.... ... ...

152

43.638 - Decreto de 3 de maio
de 1958 - Cria o Quadro de

Pess-oal do Serviço Social Rural, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 5 de
maio de 1958
~3. 639 Decreto de 5 de maio
de 1958 - Autoriza a Prefei;
tura Municipal de Monte Sião
a encampar os serviços de.
energia elétrica de que é' con.,
cessionária a Emprêsa Fôrça
e Luz Ramalho & Zuccón.
Publicado no D O. de 13 de
maio de 1958

152

172

43. 641) ~- Decreto de 5 de maio
de 1953 - Autoriza a trensJerêncía da concessão de que
é titular a, Companhia HideIétrtca Fabrtl de Nazaré So'ctedadc Anônima para a Em. prêsa Nazarena de Energia
SOCIedade Anôníma.: ---,- Publicado no D. O. de 13 de maio
de 1958. Retificado no
D. O. de 19 de maio de 1958
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43.641 - Decreto de 5 de maio
de 1958 -Autoriza a Comissão Estadual de Energia Elé.,

tríca do Rio Grande do Sul
a amplia-r seu sistema de produção de energia elétrica na
cidade de Júlio de Castdlhos,
Estado do Rio Grande do Sul.
- "Publicado no D. O. de 13
de maio de 1958
43.642 - Decreto de 7 de maio
de 1958 _ Dispõe sôbre as
funções de Diretores dos Parques de Aeronáutica de São
Paulo e dos Aíonsos , - Publicado no D. O. de 9 de maio
de 1958
43 . 643 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar doação de terrenos em
Guaratinguetá (S.P.). - Pu.
bhcado no D. o. de 9 de maio
de 1958 ..
43.644 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Altera '8. lotação
de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Aeronáutica e dá outras previdências. - Publicado no D. O.
de 9 de maio de 1953 .. -c43.645 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Transfere funções
das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.
- Publicado no D. O. de 9 de
màio de 1958 .. '
43.646 - Decreto de 7 dê maio
de 1958 - Concede permissãr
vara. que funcionem aos domingos e nos feriados civis
ou religiosos. as seções de
produção e 'de mecânica de
manutenção. da Companhia
Indústria de Papéis Alcântara. - Ainda não foi pu-
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43.647 - Decreto de 7 de maio
de 1958 _ Dance-de à Socíedade Navegação e Comércio
Tamoio Limitada, autorização
para continuar a funcional'
como -emprêsa de navegação

de canotaçem, -

no D. O. de 16 de maio de 1958

175

43. 6~8 _ Decreto de 7 de maio
de 1958 Aprova alterações
íntroduaidas nos Estatutos,
inclusive aumento do capital
de res.ponsabilidade da Amerícan Motorists Insurance Company. - Publicado no D, O.
de 16 de maio de 1958 . ~.....

175

t75

~13 .650

- Decreto de 7 de maio
de 1958 - Concede à Sociedade jgmprêsa Pluvial 'I'upan
do Baixo São Francisco Limitado, autorização 'para Iuncíonar 'como emprêsa de navegação de cabotagem. - Publlcado no 'D. O. de 16 de
maio de 1958
,
,.....

176

43.651 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Concede à socíe.
dado econômica \V. M. Jackecn rnc.. autorização para

continuar a funcionar na República. - Publicado no D. O.
de 16 de maio de 1958
43.652 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Concede à sociedade anômma francesa Socíété Suortàre de Rio Branco,

176

autorização para continuar a
funcionar na República.
Publicado no D, O. de 16 de
junho de 1958
_43.653 _ Decreto de 7 de maio
de 1958 - Transfere. sem aumento de despesa, função da
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário_mensalista, da
repartição do Mimstérâo . da
Agricultura, . na forma que
mencíona . Publicado no
D. O. de 9 de maio de 1958 ".

43.65,1 - Decreto de 7 de maio
. de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Paulo Leõmdas do
Nascimento a pesquisar mlné;
1'10 ae cobre e 'associados, no
Município
Bonito, Estado
de Mato Grosso. - Publicado no D. Q. de 13 de maio
de 1958
43.655 - Decreto de 7 de maio
de !f.J58 - Autoriza o cidadão
brasileiro Fauez Amado a pes,
quisar bauxita e associados, no
Mumcíplo de Poços de Caldas. Estado de Mmas Gerais.
_ Publicado no D. O. de 13
de maio de 1958

de

Publicado

43.649 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Concede à socícdade Ritter & Cía.. autorização para continuar a' tun.
cíonar como emprêsa de nave,
gaçâo de cabotagem. - Publicado no D. O. de 27 de
mai-o de 1958 .............•••
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178

43.656 '- Decreto de 7 de maio
de 1858 Concede à Água
Mineral Dias D'Avila L'eda.,
autorização para funcional'
como emprêsa de mineração.
_ Publicado no D. O. de 13
de maio de 1958

173

43.657 _ Decreto de '1 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Ribamar Cordeiro a ;pesquisar. areias ilmenítícas e associados 11'0 Munl,
cipio de Barl'eJ.rinhas, Estado
do Maranhão. - Publicado no
D·. O. de 13 de maio de 1953 ..

178

t!:3.658 - Decreto de 7 d~ maio
de 1958 - Concede à Mine,
ração Pacajus Ltda., autorizacão um-a funcional' como
emprêsa de mineração. - Publícado no D. O. de 13 de
maio de 1958
de 1958 ~_ Concede à Mine-

179

43.659 - Decreto de 7 de maio
i-acão Choro Ltda.. autoriza,
ção para funcionar como emprêsa de mineração. -- Publícado no D. O. de J.3 de
maio de 1958

179

43.6130 - Decreto de 7 de maio
de 1853 - Autoriza o cidadão
brasileiro Anterior 'verás a pesquisar areias tlmeníticas e aSsocladcs no Município de [13a1'reirmbas, Estado do Maranhão. - publtcadc no D. O.
de 13 de maio de 1958 ,.....

179

4-3.'661 - Decreto de 7- de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Ríbamar Cor,
delro a pesquisar areias ümenítícas e associados no MUn1-
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cipio de Barreirinhas,

E~tado

do Maranhão. Publicado
no D. O. de 13 de mato de 1958
43.662 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Ríbamar Cordeiro, a pesquisar areias ilmenitícas e a-ssociados no Município de Barrelrinhas, Estado
do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 13 de maio de 1958 ..
43.663 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
'brasileiro Artur Sanches a
pesquisar feldspato e asso,
cíadcs no Município de Monte
Alegre do Sul. Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 13 de maio de 1958
43.6G4 __ Decreto de 7 de- maio
de 1958 - Renova o Decreto
n.s 38.118, de 20 de outubro
de 1955. - Publicado no D. O,
de! 3 de maio de 1953 ...

180

180

181

181

Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza. o cídadâo
brasileiro Edésio Barbosa da

43.635 -

Silva a pesquisar mica e asso,
cíados. no Munlcípto de Perclúncula, Estado do Rio de
Janeiro. - Publíeado no D. O,
de 14 de maio de 1958 ...

182

43.666 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza a Plum-

bum S.A. Indústria Brasileira
de Mineração a pesquisar rmnério de chumbo e associados
nos Munícioíos de Bocaiúva
do Sul e Ciêrro Azul. Estado
do Paraná. - Publicado no
.. D. O. de 14 de maio de 1958 ..
43.637 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza. o cidadão
bra-sileiro Angelo I.isi a pesqutsar água mineral, no Mumcípio de Itaptra, Estado de
São Paulo. Publicado na
D. O. de 14 de maio de 1958. .
43.663 _ Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Anterior Vei-as a
'p:;.<;;quisarareias Ilmenttícas e
associados, no Mumcíplo de

182

43 .669 - DEcreto de 7 de maio
de 1953 - Autoriza o cidadã-a

43.671 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Vicente Lomômco a
pesquisar água mineral no Município de Socorro, Estado de
São Paulo.
Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958

13 .672 - Decreto de 7 de maio
de 1953 - Autoriza o cidadão
brasileiro Everaldo de Banas
Ferreira a pesquisar dolomita,
no Municinio de Limeira. Es_
tado de Sao Paulo. -,- Publí ,
cado no D. O. de 14' de maio
de 1958 ..... '
... ... .....
43.673 _ Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autortza o cidadão
brasileiro José Ríbamar Cordeiro a pesquisar areias ílmenítãcas e associados no Município de Barreh'ínhas. Estado
do Maranhão. Publicado
no D. O. de 14 de maio de 1958

185

185

188

43.674 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão

brasileiro

Antenor

Veras

a

pesquisar areias ilmeníticas e
associados, no Município de
Barreirínhas. Estado do Maranhão. _ Publicado no D. O.
de 14 de maio de 1958 ...
183

186

43.675 - Decreto d-e 7 de ma.ío
de 1958 - Concede à Mine-

ração Mulungu Ltda.. autoripara Iuncíonar como
emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 14 de
maio de 1958
zação

Barreírmhas. Estado do Maranhão. - Publicado no D, O.
de 14 de maio de 1958

Pág's.
brasileiro Francisco 'Carvalho
a pesquisar mica. pedras coradas e associados, no Município de Galiléia. Estado de
Minas Gerais. _ Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958 ..
184
43,670 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Ríbamar CDrdeíro a pesquisar areias ílmenítícas e associados no Municípíc de Barreírtnhas, Estado
do Maranhão. Publicado
no D. O. de 14 de maio
de 1958
184

183

43.676 - Decreto de 7 de maio
de 1953 - Concede
Mineração Pirangi Limitada autorização para funcionar corno
emprêsa de Mmcracáo.
à
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Publicado no D. O. de 14 de
maio de- 1958

187

43.677 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão

brasileiro Manoel Rodrigues
dos .Santos a pesquisar pedras
coradas, quartzo -e associados no município de Joaima, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 14
de maio de 1958 ....
43.678 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Autoriza o cidadão brasüeíro Nilo Riffald a
pesquisar ümeníta, granada e
associados no município de
Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.
Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958
43.679 - Decreto de -7 de. maio
de 1958 Concede à Mine-

187

188

ração Matapl Ltda. au torjaaçâo para funcional' corno em-

prêsa de mineração. - Pude 14 de

blicado no D. Q.
maio de 1958

43.680 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Autoriza. o cidadão brasileiro Anterior Veras a pesquisar areias ilmeníticas e associados, no municíuío de Barr elrínhas, Estadc do Maranhão. - Pubhcado no D. Q. de 14 de maio
de 1958
43.G81 - Decreto de 7 de maio
de 1958 Autoriza o cídadão brasileiro José Nunes
Duarte a pesquisar água mineral no município de Itapoama, Estado do Espírito
Santo. - Publicado no D.O.
de 14 de maio de 1958 ....
43.682 - Decreto de 7 'de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Gentil Pires
Alves a pesquisar quartzo e
associados, no município de
Itamarandiba, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958
43.683 --'- Decreto de 7 de maio
de 1958 Torna público o
depósito do instrumento de
ratificação, por parte do Govêrno do Haiti, da Convenção Interamericana sõbre a
concessão de direitos polítl-

188

189

189

190

c-:JS à Mulher, assinada, om
Bogotá, a 2 de maio de 1948,

durante

a

IX

Conferência

Internacional Americana.
Publicado no D .. Q. de 14 de
maio de 1958
...
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43.684 - Decreto de 7 de maio
de 1958 - Altera o Decreto
nv 38.673, de 27 de janeiro
de 1956, retificado pelo Decreto nv 38.966, de 3 de abril
de 1956. ~ Publicado no Ir.O,
de 14 de maio de 1958

190'

43.685 - Decrete de 7 de maio
de 1958 - Autoriza estrangeiro a adquirir, em regularização de
aforamento, fração
ideal do domínio útil do terreno de marinha que meneiona no Distrito Federal.
Publicado no D._ O. doe 16
de junho de 19"58

193

43.686 de 1958
rio da
blicas,

Decreto de 7 de maio
- Abre, no MinistéVíação e Obras PÚo crédito extraordtnário de Cr$ 2.000.000.000,00,
para o fim que especifica. Publicado no D. Q. de 7 de
maio de 1958

193'

43.687 - Decreto de 7 de maio
de 1953 Aprova Normas
Especiais para i conclusão" das
obras de BR-Z, que estabelece
a ligação direta entre as cidades de Ormtiba e r'õrto
Alegre. - Publicado no D.a.
de 7 de maio ele 1958. - R8tíficado no D. O. de 14 de
maio de 1958

194

43.688 - Decreto de 8 de mato
de 195& - Autoriza o cidadão
brasileiro José
de Almeida
Sobrinho a pesquisar minério
ele manganês e argila refratária no município de Jaboj;i.catubas.Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
d-e- 14 de maio de 1958 .....

195

Decreto de 8 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Rui de Melo a
pesquisar ilmenita no município de Jlhabela, Estado de
São Paulo. - Ainda não foi
publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ....

-4:3.689 -

195'
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43.690 -- Decreto de 8 de mato
de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro Antenor Veras
a pesquisar areias ílmeníticas
e associados, no município de
Barreírmhas, Estado do 1.. 18,ranhão. _. Publicado no D.a.
de 14 de maio de 1953
43.691 - Decreto de 8 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Sllvino Lopes
Ferreira acpesquisar calcário
e associados, no município oc
Itararé. Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 14
de maio d-e 1958
'43.692 - riccrctortc 8 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Sebastíâo Mathias de' Souza :1 pesquisar
quartzo, mica e associados.
munícíojo de Itambacuz-i, Estado dê Minas Gerada. - Publicado no D. a. de 14 de
maio de 1958 .. '

19G

196

198

Decreto de 8 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Palmiro Goncalves da Silva a lavrar cau:Um ,e argila no município
de Rio Pardo, Estado do Eio
Grande do Sul. - Publicado
110 D. O. de 14 de maio de

43.€93 -

1958

.

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

197

-43.684 - Decreto de 8 de maio
de 1958 - Autoriza a c-idadâ
brasileira Ana Bezerrtl Font-enelle a pesquisar minério de
manganês e associados. no
município de Granja, Estado

do Ceará.
D. O. 68

-

de maio de 1958
13.695 - Decreto de 8 ele maio
de 1958 - Renova o Decreto
11" 38.215, de 10 de novembro de 1955. - Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958,
43.696 - Decreto de 8 de maio
de 1958 - Torna. extensivas

198

193

ao tabaco de galpão do 'Estado de Santa Catarina, conhecido pela denominação de
Tipo Oeste, as especificações
referentes à classificação e
fiscalização da exportação do
tabaco de galpão do Estado
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 14 de
maio de 195B . . . . . . . . . . . . .

199

199

200

200

43.701 --:-- Decreto de 9
de 1958 - Autoriza
panhia. Paulista de
Luz 2. amoliar suas

Publicado no

1~:

Págs.

43.697 - 'Decreto doe 8 de maio
de 1958 Altera os artigos 2" e 3 Q do Decreto número 23.702, de 4' de janeiro
de 1834. - Publicado no D.Q.
de 13 de maio de 1958 ..
4j.693 - D-ecreto de 9 de maio
de 1958 - Inclui uma função
na Tabela Numérica de 1\11ensahstas da Comissão Federal
de Abastecimento e Preces, é
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 13 de
1118.10 de 1958
4.3. 399 ~ Decreto de 9 de maio
. de 1958 - Inclui funções na
Tabela NUmérica de Extranumerárfo-mensaüsta da Universídade Rural de Pernambuco, aprovada pelo Decreto
n- 42.278, de 17 de setembro
de 1957, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 13 de maio de 1958 ...
43.7DO - Decreto de 9 de maio
de 1958 - Transfere sem aumento «íe despesa, funções de
Tabelas Numéricas Especiais
de Extranumerárro-rnensalista do Mímstáno da Agricultura, que menciona, e dó. outras providências. - Publicado no D. O. de 1'3 de maio
de 1938
,
(. .
de maio
a ComFôrça e
instalaÇÕ-êS para "estender seus servícos ao Distrito de Hortolândía. Município de Sumaré, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 16 de
maio de 1958

201

43.702 - Decreto de 9 de maio
de 1958 Altera o Decreto
nv 20.397, de 14 de janeiro
631946, que regula o funcionamento da indústria farmacêutica no Brasil. ~ Publicado no D. O. de 14 de
maio de 1058
. .. . . . . .. .. .

202

43.703 -

199

Decreto de 9 de maio

'de 1958 - Abre, ao Míntstério da Justiça e Negócios
Interior-es Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, o crédito es-
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Pâga.
pecial de 01'$ 139.516,60, para
o fim que especifica. - Publicado no D. O. de 14 de
maio de 1958
43.704 - Decreto de 9 de maio
de 1958 - Abre, ao Poder .Judicíárlo Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do
Trabalho da 8'1- Região, o crédito especial de Cr$ ....
48.000,00 para o fim que especifica.
Publicado no
D. O. de 14 de maio de 1958

205

209

205

43.711 - Decreto de 17 de maio
de 1958 Consolida as disposições legais e regulamentares de que trata no Decreto-lei nv 7.404, de 22 de
março de 1945 e suas posteriores alterações. - Ainda não
foi publicado no Diário O iicuü
por falta de pagamento

210

- Decreto de 13 de maio
de 1958 - Concede autorização para o funcionamento

"dos cursos de didática, peda-

43.706 - Decreto de 14 de maio
de 1958 - Altera o Regulamento de Promoções para Oficiais da Marinha. Publicado no D. O. de 14 de
maio de 1958 - Retificado no
D., O. de 19 de maio de 1958

Pág·S.

43,710 - Decreto de 16 de maio
d-e 1958 - Cria, na Superintendência do Plano de Valorizaçãc Econômica da Amazônia, a Comissão Executiva
da Rodovia Belém-Brasília',
Publicado no D, O " de
19 de maio de 1958 "', ... ,

~3. 705

gogia e letras anglo-germânicas da Faculdade Católica
'de Filosofia, Ciências e Le-'
tras de Petrópolís , _ Publicado no D. O. de 14 de maio
de 1958 ....•................

XIX

206

206

43.707 - Decreto de 14 de maio
de 1958 Regula a execução do Plano de Abastecimento Nacional. - Publicado no D. O. de 14 de maio
de 1958 - Retificado no D.a.
de 30 de junho de 1958
207
43 ,708 - Decreto de 15 de maio
de 1958 - Cria, no Ministério da Justiça e Negócios In- '
terlores - Departamento Fe:"
deral de Segurança Pública
- a medalha "Mérito Policial", ao ensejo do Sesquicentenário - da fundação de
policia civil brasileira e dá
outras providências. - Publicado no D. a. de 19 de maio
de 1958
207
4,3.709 - Decreto de 15 de maio
de 1958 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação de -um terreno na Cidade do Rio Branco, que faz o Território Fe'deral do Acre ao Ministério
da Guerra. - Publicado no
D. a. d:e UI de maio de 1958' 209

43.712 - Decreto de 17 de maio
d-e 1958 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, faixa' de vterrene necessária à construção
_ de trecho ferroviário localizado em Vacaria,
Estado do
Rio Grande do Sul, - Publicado no D. O. de 17 de
maio de 1958 "",."., . , . ,
43. 713 ~ Dispõe sôbre o Certificado de Cobertura Cambial
a que se refere o Decreto
nv 42.820, de 16 de dezembro de 1957, e estabelece medidas, a serem executadas
pelas autoridades
cambial,
consular e aduaneira, para
fins de contrôle fiscal, prevenção .e repressão da fraude
nas importações. Publi-'
cado no D, O. de 17 de maio
de 1958.
Retificado no
D. O, de 19 de maio de 1958
43.714 - Decreto de 19 de maio
de 1958 - Retifica a Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da - Fábrica, de Juiz de Fora, do Ministério 'da Guerra, e dá outras providências; --:.. Publicado no D. O. de 21 de maio
de 1958
43.715 - Decreto de 19 de maio
de 1958 Inclui Q Presidente do COnselho de Política Aduaneira
entre os
membros a que se refere o
art. 15 do Decreto nv 39.412,
de 16 de junho de 1956, Publicado no 'D. O" de 22 de
maio deI 1958 .. ,.,
,

210

210

212

217
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43.716 - Decreto de 19 de maio
de 1958 - Veda, tempcràríamente, nomeação e admissões
no servíco público federal e
nas . autarquias. - Publicado
no D. O. de 19 de maio de
1958
43.717 Decreto de 19 de
maio de 1958 - Regulamenta

217

a concessão da percentagem
prevista no art. 64 e seus
parágrafos da Lei nv 3.244,
de 14 de agosto de 1957, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 20
de maio de 1958

de 1958

maio de 1958

218

222

222

43.720 - Decreto' de 21 de maio
de 1958 - Altera o Regula-

mento para a Escola de Guerra NavaL - Publicado no
D. O. de 27 de maio de 1958

222

43.721 - Decreto de 21 de maio
de 1958 ..:....... Altera a lotação

numérica
das
repartições
atendidas pelo Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica. Publicado no
D. O. de 27 de maio de 1958

223

43.722 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Transfere funções

das Tabelas Numéricas Especiais
de
Extranumeráriomensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.
- Publicado no D. O. de 27
de maio de 1958 ..,........
43.723 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o Servico do Patrimônio da União
a aceitar -a doação do terreno que menciona, situado
no Município de Itararé, Estado de São Paulo. ~ Publi-

223

224

43.725 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza estrangeiros a adqurir, em regime

43.718 - Decreto de 20 de maio
de 1958 Extingue e cria
cargos em Quadro do IPASE
e, dá outras providências. Publicado no D. O. de 20
de maio de 1958. - Retificado no D. O. de 21 de
43.719 - Decreto de 20 de maio
de 1958 - Derrogá o § 11' do
art. 34, de Decreto nc 29.151,
de 17 de janeiro de 1951. Publicado no D. O. de 29 de
maio de 1958

cado no D. Q. de 27 de maio
de 1958
:
:
43.724 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no
Município de Araras, no Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 27 de maio

223

de ocupação, fração ideal do
terreno de marinha que menciona' situado no Distrito Federal. - Publicado no D. O.
de 27 de maio de 1958
43.726 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Aprova a reforma
de estatutos do "Bank of
London -& South America Limited". - Publicado no D.a.
de 4 de junho de 1958 ......
43.727 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o Serviço
- do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 27 de
maio de 1958
43.728 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o
crédito especial de Cr$ ....
20.000.0pO,00 para custear a
construção do Colégio Expeu'imental Paraguai-Brasil. ----,
Publicado no D., O. de 27 de
maio de 1958 . . . . . . . . . . . . .
43.729 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Outorga concessão
à Emissora de Educação Rural Ltda.. para instalar uma
estação radiodifusora. . :. . . . Publicado noD. O. de 9 de junho de 1958
43.730 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Concede autorização à Companhia St. Paul
de Seguros Contra Incêndio e
Marítimos, (St. Paul Fire and
Marine Insurance Co.), com
sede na cidade de St. Paul,
Estado de Minesota, Estados

224

224

224

225

225
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Unidos da América, para funcionar na. República operando

em seguros e resseguros dos
ramos elementares. - Publicado no D. Q. de 30 de maio
de 1958 ..... ,.. . . . . . . . . . . . .
43.731 - Decreto de 21 de maio
de 1958 Concede à Socíedade R. Azevedo & Irmão
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de
cabotagem. - Ainda não roí

225

publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento
43.732 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Concede autoriza-

226

ção para o funcionamento do
Curso de Jornalismo da Faculdade Católica de Filosofia
de Pelotas. -- Publicado no
D. O. de 30 de junho de 1958

226

4:3.733 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Concede autoriza-

ção para o funcionamento do
curso de letras anglo-germânicas da Faculdade de Filosofia. da Universidade da Parai-

ba. - Publicado no D.
de 27 de maio de 1958

O.

43.734 - Decreto de 21 de mato
de 1958 - Concede reconhecimento ao CUl'W .de Enfermagem da Escola de Enfermagem Dom Epaminondas. Publicado no D. O. de 9 de
junho de 1958
43.735 - Decreto de 21 de maio
de 1958 _ Altera díspcsitlvos
'do Estatuto da C.E.D.U. e
do Regulamento dos Jogos
Uníversítáríoa Brasileiros e
aprova o Código -de Penalidade da mesma instituição.
- Publicado no D. O. de 29
de maio de 1958
43.736 - Decreto de 21 de maio
.de 1958 - Altera a denominação de estabelecimento de
ensino. - Publicado no D.O.
de 27 de .maio de 1958 .....
43.737 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Abre. ao Mímstério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ .....
5.000" 000,00 para atender às
despesas com as obras do
Instituto de Educação de Belo

XXI
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Horizonte. _ publicado no
D. O. de 27 de maio de 1958

244

43.738 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Abre, ao Ministério
da Educação -e Cultura, o crédito especial de Cr$ 400.000.00,
para atender às despesas com
o comparecimento da delegação brasileira ao XI Congresso Internacional de Porteíuas, em Estocolmo, Buéela, - Publicada no D. O.'
de 27 de maio de 1958

245

43.739 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cídadão brasileiro Eugênio Blane
a pesquisar água mineral .no
município de 'I'eófilo Otôní,
Estado de MiYlO,S Geraís ,
Publicado no D. O. de 27 de
maio de 1958

245

43.740 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Declara caduco o
Decreto nv 25.901, de 2 de
dezembro de 1948. - Publicado no D. O. de- 27 de maio
de 1958

245

43.741 - 'Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza Q cidadão
brasileiro Lauro Morandi a
lavrar minérios de
zinco,
chumbo e associados, no município de .Januárra - Estado de Minas Gerais. - Pu. blicaõ.o no D. 0-. de 27 de
maio de 1958
,
,,

246

43.742 _ Decreto de 21 de maio
"de 1958 - Autoriza o cidadã',') brasileiro Mauro Vilarim
Meira a. lavrar minério de
manganês e associados no município de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo.
Publicado no D. O. de 27
de maio de 1958 .".........

246

43" 743 - D-ecreto de 21 de maio
de 1958 - Renova o Decreto
nv 38.551, de 12 de janeiro
de 1956.
Publicado no
D ," O. de 27 de maio de 1958

247

43.744 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Renova "o Decreto
nv 39.105, de 30 de abril de
1956. - Publicado no D. O.
de" 27 de maio de 1958 ....

247

226

226

227

244
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blicado no D. 0.. de
maio de 1958

43 745 - Decreto de. 21 de ~aio
de 1958 - Autorizá. o cídadão brasileiro POn?lanO Ferreira Souto a pesquisar colo~
cite, cassiterita, águas :t;n~r~

D.a.
248

43.746 - Decreto de 21 de maio
. . de 1958 - Autoriza ocidadão brasileiro Zilmar Simões

248

nita e associados, no municípto de Barreírmhas, Estado
do Maranhão. Publicado

de 27 de maio de
,

1958 .
43.751 - Decreto de 21 de maio,
-de 1958 - Autoriza o cídadão brasileiro José Pazellt a

lavrar calcário e associados
no município de Piracicaba,
Estado de São Paulo. _ Pu-

Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 27 de maio de
251

quisar ilmenita e ass?~iadoS

110 município de Barrelrinhas,
Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 27 de maio
de 1958

251

43.754 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza S. Bar249

43.748 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cida-

dão brasileiro Raimundo Nonato. Lopes da, Silva a pesquisar ilmenita e associados
no município de Barreírinhas,
'Estado do Maranhão. - Publicado no D. O . de 27 'de
maio de 1958
43.749 _ Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro José Cândido
de Araújo a pesquisar ilmenita e associados no município de Barrelrmhas, Estado do
Maranhão. - Publicado no
D. O. de 27 de maio de 1958
43.750 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro José Cândido
de Araújo a pesquisar ílmentta e associados, no município de Barreirínhas, Estado
do. Maranhão. - Publicado
no D. O .. de 27 de maio de

250

mica e associados no m Umcípío d-e Galiléia, Estado de
1958 .

43.747 - Decreto de 21 de maio
de 1958 Autoriza o cidadão brasileiro José Oandído
de Araújo a pesquisar ilme-

no D. O.
1958. .

'. .

43. 7~ - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Nonato Lopes da Silva a pes-

Pires 'a pesquisar calcário no
município de Encruzilhada do
Sul, Estado d,? Rio Grande do
Sul. - Publicado no D. O.
de 27 de maio de 1958 ~ .. "

de

43.752 - Decreto de 21 de mato
de 1958 - Autoriza a cidadã brasileira Geralda Gonçalves da Silva a pesquisar

nhas e quartzo no mumc.lplo
de Caraí, Estado de Minas
Gerais. - publicado no
de 27 de maio de 1958

~7

reto & Filhos a pesquisar
amianto e associados no munlcípío de São Braz, Estado
de Alagoas. -Public.ado no
D. O. de 27 de maio de 1958

252

"43.755 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão

249

brasileiro Salim César Curi a
pesquisar cassiterita e associação, no Município de Macapá, Território Federal do
Amapá. - Publicado no Ir.O,
de 27 de mala de 1958 .....

252

43.756 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cida-

249

250

dão brasileiro Milton Pereira
de Queiroz a pesquisar diamante, minério de ouro e associados nos municípios de
Diamantina e Bocaiuva, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D .. 0._ de 27 de
maio de 1958
43.757 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Valdi Magalhães Be':'
zerra a pesquisar areias tlme.,
riítícas e associados no Município de Barreirínhas, Estado
do Maranhão. Publicado
no D. O. de 27 de maio
de 1958
43.758 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão

brasileiro Domíclc José Cor-

2ô·

~5.
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Págs.
reía a lavrar água mineral no
Municipio de Itaboraí, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no 'D. O. de 27 de maio
de 1958
254
~. 759 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza Mineração
tjrandí s.A. a pesquisar minérro de manganês e associados no MuniCÍJpio de Urandi,
Estado da Bahia. Publ1cado no D. O. de 28 de maio
de 1958
255
43.76r[} - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza Mineração
Urandi S.A. a pesquisar mi,
nérto de manganês e- assecla;
dos no Município de .Jacaracr,
Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 28 de .mato
de 1958
256
43.761 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Moacyr de Olíveíra
Leite a pesquisar 'Pedras coradas e associados no Município de Itambacurf Estado
de Minas Gerais. Publícada no D. O. de 27' de mato
de 1958
,..
258
43.762' - Decreto de 21 de mato
de 1958 _ Autoriza o cidadão
brasileiro . José Emílio Rocha
a pesquisar diamante, minério
de ouro' e 'associados, nos Ml1-'
mcípíos de _Bocaíúva e Dia.,
mantina,Estado de Minas
Gerais. - Publicado no 'D. O.
de 27 de maio de 1958
258
43.763 - Decreto 'de 21 de maio
de 1958 - Autoriza Minera;
ção
Urandt S.A. a. pesquisar
minério de Manganês e associados no Município de Uran-,
di, Estado da Bahia. -- Pubücada no D· O. de 28 de maio
de 1958
259
43.764 - Decreto de 21 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Emílio Rocha.
a pesquisar diamante, minério
de ouro e associados, nos Municípios de Bccaíúva "e Diamantina Estado de Minas
Gerais. :- Publicado no D'. O.
de 28 de maio de 1958
260
43.765 - Decreto de 2-1 de maio
de 1958 - Autoriza. o cidadã"
'brasileiro José Feliu Burgos a

EXECUTIVa

XXIII

Pága.
pesquisar minério de amo no
Município de .Iacundá Estado
do Pará. Public'ado no
D. O. de 2& de maio- de .1958 26;1
43.766- Decreto de 21 de maio
de 1958 _' Concede a Monte,
zuma Minerais Ltda. autort;
zação para. funcionar como
emprêsa de mineração. ~ Publicado no D. O. de 28 de maio
de 1958
- 261
43.76'l - Decreto de 21 de mato
doe 1958 Autoriza 0- cídadâo brasileiro Moacyr Veiga
Martins a pesquisar granito
quartzito e associados, no Mu~
Ilic.J;:)i·o de Cotta, Estado de
São Paulo. _ Publlcado no
D. O. de 28 de maio de .1958

4·3.768 - Decreto de 21 de mato
de 1958 - Retifica o art. 1,<-'
d-o Decreto n.? 39.797, de 16
de agôsto de 1956. ' - Publicado no D. O. de 28 de maio
de 1958
43.769 - Decreto de 21 de maio
de 1953 Fixa nova data
para o "Dia d'a Indústria". -:Publicado no 'D. O. de 21 de
maio de. 1953
43.770 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Concede autoriza;
çâo para funcionar como empresa de energia elétrica a
S.A. Fôrça e Luz Santa Rita.
- ' Publica-do no D. O. de 28
de maio de ·1958 .....
43 _771 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Declara caduca a
concessão out-org-ada à Soci-edade "Madeireira e Colonizadora São Roque Limitata" pelo Decreto nv 33.912,
de 25 de setembro de 19-52.
- Publicado no D. O. de 28
de maio de 1958 .. . . .. . . . .
43.772 - Decreto de 22 de maio
de 1958 -. outorga à Prefeitura Municipal de Campo Florido, Estado de Minas Gerais,
concessão para o aproveitamente 'de energia hidráultca da cachoeira do Golfo,
exlatenteno curso d'água Uberaba, na divisa dos munícípios de Conceição das Alagoas e verísstmo, no Estado
de Minas Gerais. - Publicado

281

262

263
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263

XXIV

íNDICE

Págs.

Pág's.

no D. Q. de 28 de maio de
1958
.. .•... ..

264

43.773 - Decreto de 22 de maio
de 1958 Autoriza a Oompanhta Fôrça -e Luz de Juiz de
Fora a construir linha de
transmissão. - Publicado no
D. O. de 28 de maio de 195.8

265

43.774 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - . Outorga ao Estado

43.780 -

de Mato Grosso, concessão para distribuir energia elétrica.
-e- Publicado no D. O. de 28
de maio de 1958

265

43.775 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza a Centrais Elétricas de Minas - Gerais S. A. a construir uma

linha de transmissáo . -

Pu-

blicado no D. O. de 28 de
maio de 1958 .. . . . . . . . . . . . .

43.776 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Declara de utilidade pública a faixa de terra
destinada à passagem da linha de transmissão de 11 kV
da COmpanhia Luz e Fôrça
Santa Cruz no município de
Ipauçu, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de
28 de maio de 1958. - Retificado no D. O. de 26 de junho de 1958
43.777 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza a Comissão Estadual de Energia Elétrica do Estado do' Rio Grande do Sul a construir linhas
de transmissão e respectivas
subestações, entre a usina de
Charqueadas e o Muntcípío
de Pôrto Alegre. - Publicado no D. O. de 28 de maio
de 1958
'..... .
43.778 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Transfere da Emprêsa Fôrça e Luz de Jaraguá para a "Centrais Elétricasde Goiás S. A.", a concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica aos municípios de .Iaraguá e São Francisco
de
Goiás no Estado de Goiás.
- Publicado no D. O. de 28
de maio de 1958
43.779 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Transfere da Em-

prêsa Fôrça e Luz de Pouso
Alto para a Prefeitura Municipal de Piracanjuba e desta para a centrais Elétricas
de Goiás as concessões para
a produção 'e fornecimento de
energia elétrica ao município
de Piracanjuba,
Estado de
Goiás. - Publica;do no D. O.
de 28 de maio de H158

266

266

267

268

2ÔS

Decreto de 22 d-e maio

de 1958 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo no
Estado do Rio de Janeiro, a
operar a linha de trarismissão existente entre a Ilha
dos Pombos e as localidades
de Põrto Velho do Cunha,
Oórrego ela Prata e Santa Rita da Floresta, no Estado do
Rio de Janeiro, e dá outra.')
'providências. - Publicado no
D. O. de 28 de maio de 1958
43.781 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - 'Autoriza a Prefeilau..a Municipal de Itaboraí. Estado de-Rio de Janeiro, a operar uma linha de
transmissão existente entre
Itambt e Pôrto das Caixas,
no município de Itaborai . Publicado no D. O. de 28 de
maio de 1958
Decreto de 22 de maio
de 1958 - Restringe a zona
d-e concessão da Companhia
Sul Mineira de Eletricidade,
outorga concessão à Prefeitura Municipal de BrazóuoIls, Estado de Minas Gerais,
para dístribtúção de energia
elétrica no distrito de Luminosa, e da outra-s providêncías. - Publicado no D. O.
de 28 de maio de 1958
43.783 _ Decreto de 22 de maio
de 1958 Autoriza a Companhia Hidro-Elétrtca Nacional a operar a linha de
transmissão
existente entre
Oonservatória e Santa Isabel do Rio Prêto, no município de Marquês de Valenca
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 28 de
maio de 1958 ..... . .. .. . . ..
43.784 - Decreto de 22 de maio
de 1958 Autoriza a' Centrais Elétricas de Santa Ca-

239

269

43.782 -

270

271
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Págs.

tarína S. A. a instalar um
grupo diesel elétrico na cidade de São Joaquim, Estado
de Santa Catarina. - Publicado no D. 0._ de 28 de maio
de 1958
43.735 - Decreto de 22 de maío
de 1958 - Autoriza a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Limitada, a construir uma linha.
de transmissão entre a Usina Hidro Elétrica de Fontes
e a Estação Receptora de
Cascadura. - Publicado no
D. O. de 28 de maio de 1958
43.786 - Decrete de 22 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Nonata Lopes da Silva apesquísar ilmcruta e associados
no município de Barreirinhas,
Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 28 de
maio de 1958
43.787 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Jean Bach a.
pesquisar diamante. minério
de ouro e associados nos municípios de Diamantina e Boeaiúva, Estado de Minas Gerais. - Publicado- no D. O.
de 28 de maio de 1958
43.788 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza a Companhia Brasileira de Alumínio Sociedade Anõmma a
pesquisar bauxita. e associados no Município de POÇOs
de Caldas, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 28 de maio de 1958

271

272

272

273

273

43 . 789 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Emflio Rocha

a pesquisar diamante, minério
de ouro e associados, nos Municípios de Bocaíúva e Diamantina, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 28 de maio de 1958 ... ,....
43.790 - Decreto de 22 de maio
de 1958
Autoriza o cí,
dedão brasileiro Valdi Magalhães Bezerra a pesquisar
areias flmenítdcaa e associados
Município de Barreirinhas,
Estado do Maranhão. - Pu-

no

274

blicado no D. O. de 28 de maio
de 1958
,......

275

43.791 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Cândido de
Araújo a pesquisar ilmenita
e associados no Município de
iBaJ:n~il'inhas,Estado do Ma~
ranhão . - Publicado no D. O.
de 28 de maio de 1958

275

43 .792 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza União Indústrra e Comércio Sociedade
Anônima a pesquisar conchas
calcárias na Lagôa de Ara;
ruama, Estado do Rio de .Ianeiro . - Publicado no D. O.
de 28 de maio de 1958

276

43.793 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Cândido de
Araújo a pesquisar Ilmemta e
associados no Município de
Barreirmhas. Estado do Maranhão , - Publicado no D. O.
de 29 de maio de 1958

276

43 .794 - Decreto de 22 de maio
de 1958 - Transfere sem 'aumento de despesa. função de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista do
Mlmstérío da Agricultura, que
mencíona , Publicado no
D, O. de 29 de maio de 1958

277

43.795 - Decreto Ide 22 de maio
'de 1958 -c-ooncede autorização para o funcionamento do
curso de Ciências Econômicas
da Faculdade de Ciências Econômicas do Esuírlto Santo . .-.:...
Publicado no D. O. de 23 de
maio de 1958................

277

43.796 - Decreto de 22 de maio
de 1958 _ Transfere. sem au.
mente de despesa. função de
Tabela Numérica 'Especial de
Extranumerário-mensalista do
Ministério da Justiça e Negócios Inter-iores que menciona,
e dá, outras providências. Publicado no D. O, de 22 de
mala de 1958

277

43.797 _ Decreto de 22 de maio
de 1958 - Inclui funcões gratificadas no Ministério da
Viacão e Obras Públicas e dá

outras providênctas.

-

Pu-

blicado no D, O. de 29 de
maio de 1958 ,........

277
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43.798 - Decreto de 22 de ~aio
de 1958 ona a Cor~l.lssao
Mista' de Regulamentaçao da
Lei n.? 3.173-57 . ....,.... Publicado
no D. O. de 28 de maio de 1958

para auxiliar a realização da

I! Exposição Agro-Avícola-In-

278

43.799 - Decreto de 23 de maio
de 1958 - Abre, ao Ministério

da Guerra, o crédito especial
de crs 40.790,{)i(}, para atender
à despesa que específ'íca. Publioadono 'D. O. de 27 de
maro de 1958. ----:' Retificado
no D. O. de 24 de junho
de 1958

43.000 -

279

Decreto de 23 de maio

de 1958 Considera serviço nacional relevante à missão atribuída ao "Batalhão de
suez" no exterior. - Publicado no D. O. de 27 de mato
de 1958

Pág.s.
da Agrtcubtura, o crédito
especial de Cr$ 2.'Ü001.QOG,QO,

1'10

279

43.801 _ Decreto de 23 de maio
de 1958 - Dá. nova redação
eos arts. 33, 35 (letra a),
48 51 (parágrafo único), 76
(§' 1.0) 77 (parágrafo único),
1109 (parágrafo único e 130

(letra f) do Regulamento para
os Centros de Preparação de
Ofici'aJs da Reserva (R,166).
_ Publicado no D. O. de 28
de mala de 1958
279
43.802 - Decreto de 23 de maio
de 1958 ~ Transfere os serví-.'
dores da comissão do Impôsto
Sindicál (C.1.8.) para o regime de seguro social do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do E-stado (1.P.A.S.E.), e <1.9, outras providências. Publicada no D. O. de 27 de maio
de 1958..................
• 280
43 . 803 - Decreto de 23 doe mato
de 1958 Autoriza o ctdadão brasileiro Antônio PaCÍfico Homem Neto a lavrar minérios de ferro e associados
no Município de Betím, Esta_
do de Mirras Gerais. - Punlicado no D. O. de 23 de
maio de 1958
,.......
281
43.804 - Decreto de 23 de maio
de 1958 - Aprova novo Estatuto da Universidade da
Bahia. - Publicado no D. O.
de 24 de maio de 1958
282
43 .805 - Decreto de 26 .de maio
de 1958 - Abre, pelo Mínlsté-

dustnal no Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 26 de maio de 1958
43.806 - Decreto de 26 -de maio
de 1958 - Dispõe .sôbre a Ol'R
gamzaçâo e (J preparo para utilização na guerra, dos Transportes Terrestres de Interêsse
militar. - Publicado no 'D. O.
de 29 de mato de 1958
43.80-7 - Decreto de 27 de maio
de 1958 - Aprova o cerimonial da Marinha do Brasil. Publicado no D. O. de 18 de
junho de 1958
43.808 _ Decreto de 28 de maio
de 1953 - outorga concessão
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DECRETO N.o 43.482 ABRIL DE 1958

DE,

2

DE

Autoriza a Sociedade de MineT,ação
Ernesto Zabeu & Filhos Ltda. a

lavrar caulim e associados no. Municipio de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

O Presidente da RePública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI,o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade de Mineração Ernesto Zabeu &
Filhos Ltda. a lavrar caulím e assaciados, em terrenos de sua propriedade no bairro da Pedra Branca, distrito e Município de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo, numa área de cinco hectares quarenta
e seis ares e cinqüenta e cinco centíares (5,4655 .naj , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice e cinqüenta e quatro metros (54 em
no rumo verdadeiro dezesseis graus
seis minutos noroeste (16 0 06' NW):
do canto nordeste (NE) da tôrre da
linha de transmissão da Ligth & Power, número quarenta e cinco B(45B) e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e vinte metros e
quarenta e quatro centímetros (120.
44 m) , vinte e dois graus cinqüenta e
sete minutos noroeste (22 0 57' NW);
dezesseis metros e setenta centímetros (16,70 m) • sessenta e seis graus
doze minutos nordeste (66 0 12' NE);
cento e quatro metros e cinqüenta
centímetros (104,5Q mj , trinta e quatro graus quarenta e sete .mínutoa noroeste (340 47' NW); cinqüenta e seis

metros (56 m) oitenta e sete graus
treze minutos SUdoeste (87 0 13' SW);
cento e quarenta e um metros e cinqüenta centímetros (141, 50 m) , dezenove graus vinte e nove minutos noroeste (19 0 29' NW); noventa e oito'
metros (98 m) . oitenta e dois graus
cinco minutos sudoeste (82 0 05' SW);
cento e setenta e um metros (171 fi).
trinta graus quarenta e três minutos
sudoeste (300 43' SW); quatrocentos
e treze 'metros (413 mr, sessenta e
seis graus dezessete minutos sudeste
(660 17' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que Iorem.cdevídos à União,
ao Estado e ao Município, em eumprimento do disposto na art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, -a autortzaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As- propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional .da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art, 71 -do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será.
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transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do

Ministério da Agricultura, após o pa-

gamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de. abril de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.' 4:>.483 -

DE

2

DE ABRIL DE 1958

Concede à Mineração Itaúna S. A.
(l;Utori~ão

para continuar a fun-

cionar como

emoréea de mine-

ração.

O Presidente da República, usando
da atríbulçãn que lhe Confere o artigo 87, TI.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ue
Minas), decreta:

Artigo único. E' concedida à Mineração ltaúna S. A., sociedade em
que se transformou a Mineração
rtaüna Ltda.• autorizada a funcionar
pelo decreto n.c 26.782. de 17 de
junho de 1949, pela alteração de contrato de 20 de agôst o de 1957. COm
sede na cidade de São Paulo. autorização para Continuar a funcionar
como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente
.as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre o objeto
da referida autortzaçâo ,
Rio de Janeiro. em 2 de abril de
1958; 137.°' da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBIT'SCHEK

Mário Menegnetti

DECRETO N.O 43.484 DE ABRIL DE 1958

DE2

Renova o Decreto n.o 37.595,
de vv de julho de 1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87. n. ° I, da Constitui~ã.o e 110S
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. ° Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, noS'
têrmos da letra "b" do art. Lodo
Decreto-lei n. o 9 605, de 19 de agôsto
de 1946. a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Antônio Carlos
Nunes, pelo Decreto número trinta
e sete mil, quinhentos e noventa e
cinco (37.595). de onze (11 de julho
de mil novecentos e cinqüenta e
cinco (1955), para pesquisar mármore e associados no município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° A presente renovação.
que será uma via autêntica dêste
decreto, pagará a taxa de trezentos
cruzeiros rcrs 300,00) e será transcrita no livro próprio da Dívísâo de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art , 3. ° Revogam-se as disposições
em Contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de
1957; 137.° da Independência e . 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneyhetti.

DECRETO N." 43.485 DE ABRIL DE

DE

2

1958

Renova o Decreto n. o 37.660,
de 28 de iulho de 1955.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig'o 87, n. ° 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra "h" do art. 1.0 do
Decreto-lei n.« 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autortzacâo concedida ao
cidadão brasileir-, Aganor Antonio
de Faria, pelo Decreto númer., trinta
e sete mil, seiscentos e sessenta
(37.660). de vinte e oito (28) de
julho de mil novecentos e cinqüenta
e ·cinCO (1955) , para pesquisar
qu artzo e associados no distrito de
Moscovita, município de Conselheiro
Pena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° A presente renovação.
que será uma via autêntica dêste
decreto. pagará a taxa de novecentos
cruzeiros (Cr$ 900,00) e será trans-
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crita no livro 'próprio da Divisão de
Fomento da
Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
- Rio de Janeiro, 2 de abril de
1958'137. ° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

de Fomento da Producão Mineral, de
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as 'disposições
em contrário.
RIO de Janeiro, 2 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.a da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti.

DECRETO
DECRETO N.? 43.486 ABRIL DE 1958

DE

2

DE

Autoriza a cidadã brasileira Maria
Cristina de Faria a pesquisar .aflalmatolito e associados no mumczpio
de taateus Leme, Estado de Minas
Gerais.

N.? 43.487 AERIL DE 1958

DE 2 DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Renato Fraccaroli a pesquisar dolomna e associados, 70-0 Município de
ttaoeoa. Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -artaêo
87. u.» 1, da Constituição e nos
O Presidente da República, usando
têr-mos do Decreto-lei n.? 1.985 de
da atribuição que lhe confere o ar29 de janeiro de 1940 (Código de' Mitigo 87, n,c I, da Oonstttuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei. u:'O 1. 985, .de 29 nas), decreta:
de janeiro de 1940 (COdlgO de Mll1as),
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
decreta:
brasileiro José Renato Fraccaroli a
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã pesquisar dclomíta e associados, em
terrenos de sua propriedade, situados.
brasileira Maria Cristina de Farta a
na Fazenda Pouso Alto e Borda, dispesquisar agalmatclíto e associados em
terrenos de sua propriedade, no lugar trito e município de Itapeva, Estado
de São PaUlO, numa área de cínqüendenominado Fazenda da Pedra, dista e oito hectares. quarenta e três ares.
trito e munícípíc te Mateus Leme, Ese cinqüenta centíares (58,4350 ha) ,
tado de Minas Gerais, numa área de
delimitada por um polígono irregular
oito hectares e quarenta e oito ares
(848 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice a quatrocentos e
ir:egular, que tem um vértice a cento quarenta metros (440 m) no rumo
magnético, trinta e oito graus nordese cinco metros (105 m) , no rumo
te (38° NE) da confluência do Ribeimagnético de quatro graus trinta minutos noroeste (4° 30' NW), do canto - rão Borda no Rio Pirituba e os lados,
a partir dêsse vértice, os. seguintes
. sudoeste (SW) da sede da Fazenda
comprimentos e rumos magnéticos:
da Pedra _e os lados a partir dêaae -vérquatrocentos e setenta metros (470
tice, os seguintes comprimentos e rum) , sessenta e três graus, dez mímos magnéticos: cento e setenta menutos sudeste (ü3° 10' SE); mil e
tros (170 mi, sessenta e um graus qua,
quarenta e três metros (1.043 m) ,
renta e cinco minutos nordeste (61°
45' NE); quinhentos e oito metros
trinta e cinco graus cinqüenta mi(508 m) , trinta e um graus quarenta
nuuos ordeste (350 5()' NE); quinhenminutos sudeste (31° 40' SE); qUa- tos metros (500 m) , trinta e cincotrccentos e seis metros (4(}6 m) , segraus dez minutos noroeste (350 10'
tenta e dois graus trinta minutos noNW); setecentos e vinte e cinco meroeste (72'.> 30' NW); cento e vinte e tros (725 li), quarenta e dois graus
três metros (123 m) , Norte (N); cen- trinta minutos sudoeste (42° 30' SW);
to e dez metros (110,00 m j , qua- quatrocentos e cinco metros (405 m) ,
torze graus trinta minutos noroeste dezoito graus trinta minutos sudoes(l4 v 30' NW).
te (18' 30' SW).
Art. 2.° O titulo da autorização de
Ar,t. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tredéste decreto. pagará a taxa de qUi..
zentos cruzeiros (Cr$ 300,'00) e será nhentos e noventa cruzeiros
.
transcrito no livro próprio da Divisão
(Cr$ 590,00) e será transcrito no livro

ATO$
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próprio da Divisão de F'omentó da
Produção Mineral, do Mínístérío da
Agricultura.
'
Art. 3.0 .aevoeem-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958;
137,0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEOR,-ETO

N.O

43.488 -

DE

2

DE

ABRIL DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Monte Alegre a lavrar minério
de ferro no Mu'nícípio de Jacui, Es-

tado .âe Mir..-as Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constítulçâo e nos têrmos do Decreto-Lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aristides Monte Alegre na

qualidade de administrador, a lavrar
minério de ferro, no lugar denomina-

do Morro do Ferro, na Fazenda Chapadão, Distrito de Santa Cruz das
Areias, Município de .racuí, Estado de
Minas Gerais, numa área de cento e
vinte e um hectares (121 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a seiscentos metros
(600 m) no rumo verdadeiro, oitenta
e quatro graus e cinqüenta minutos
sudeste (84<J 50' SE) da confluência
do Ribeirão Morro do FeITo no Rio
Santana e os lados a partir dêsse véstíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e setenta e cinco metros (475 m) , quarenta e seis graus e cinqüenta minutos sudeste (46° 5()' SE). mil quatrocentos e oitenta metros (1.48() m) ,
quarenta e dois graus e dez minutos
sudeste (42° 10' SE); setecentos e
quinze metros (715 m) , trinta e oito
graus e dez minutos sudoeste (380 10'
SW); mil novecentos e quarenta e. oi,
to metros (1. 948 m) , sessenta e seis
graus e dez minutos noroeste (66° lO'
NW): seiscentos e cinco metros (605
m) , trinta e sete graus e, trinta minutos nordeste (370 30' NE). Esta autorização é outorgada .mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas .alíneas,

além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O eoncesslonárlo da autorização fica obrigado a recolher aos. 0 fres públicos. na forma da lei, os tributos que -rorem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorízaçâo aâo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, ne forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 J concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâo Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decerto, que
será
por título êste decreto, que será transcrito no livro -próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral.' do Ministério da Aarlcultura. após o pagamento da taxa de dois mil, quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 2.420,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2 de abril de 1958;
e 70.° da Re~
pública.
137.0 da Independência

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 43.489 ABRIL DE

DE

2

DE

1958

Concede à Mineração -Arapiranga Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, TI.O I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único E' concedida à Mineração .Arapiranga Ltda., constituída
por instrumento particular de 7 de
outubro de 1957, aditado pelo de 24
d'Ú mesmo mês e ano, com sede nesta- Capital, autorização para tuncío-
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nar como emprêsa de mineração, ficando obrigada, a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a. vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Rio de .rancíro, 2 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da Re~
pública.
JUSCELlNQ KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
PEORETO N.? 43.490 ABRIL DE

DE

2

DE

1958

Concede à Lestecla Importadora e Exportadora Ltiia, autorização para
junciotuu: como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87~ n.v 1, da COnstituição e nos
têrmos do Decreto-lei ll.o 1.985, de 29
de janeiro de 194(} (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida à Lestecla Importadora e Exportadora Limitada. constituída por contrato particular de 12 de maio de 1956, arquivado' sob n.? 79.595 do D.N .1."0., alterado pelos instrumentos particulares de 6 de agôsto de 1957 e 26 de f-evereiro de "958. o primeiro arquivado
sob n.? 97 .310, con, sede nesta Capital,
autorização para funcionar como emprêsa de míneraçâo, ficando obrigada
a cumprir integralmente as Ieís e regulamentos em vigor ou que venham
e. vígoraa- sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELrno KUBITSCHEK.

Mário Meneqhetti.

DECRETO N.O 43.49-1 - DE
DE ABRIL DE 1958

2

Autoriza o cidadão bmsileiro JoáD
Pa,nissi a pesquisar areia qua1tzosa
e associados nos municípios' de Jaboraauii e Morro Agudo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.e I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de· janeiro de 1940 (Código de
ndh1as), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Panissi a pesquisar
areia quartzosa e associados, em terrenos do dominio público no leito do
Rio Pardo, dístrítos e municípios de
Jaborandi e Morro Agudo, Estado de
São Paulo, numa área de quatrocentos e d-ezoito hectares e setenta e
cinco ares (418,75 ha) , delimitada
por uma faixa de dezesseis mil sete~
centos e cinqüenta metros (16.750 m)
de comprimento, por duzentos e ctnqüenta metros (250 fi) de largura
e que se estende da confluência do
Ribeirão Turvo para a montante, até
a concluêncía do Ribeirão Palmeiras.
no mesmo Rio Pardo.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua..
tro mil, cento e noventa cruzeiros
«xs 4.190,OO)e será transcrito no
livro próprio da Divisão de FOmento
da Produção Mineral, .do Mínístérlo
da Agricultura.'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958;
137.° da Independência e -70.° da
República.
JUSCELINO JoÇUBrrscHEK.
Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.492 - DE 2
DE ABRIL DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Perpétuo da Silva a pesquisar diamantes e associados no município
de Diamantina, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.e I, da Oonstituiçân e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Dainas), decreta:
ArL 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo perpétuo da Silva
a pesquisar diamantes e associados
em terrenos devclutos no lugar denominado Córrego Maneta, distrito
de Mendanha, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa
área de cent., e vinte e oito hectares
(128 ha) delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a du-
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zentoa e noventa metros (290 m) , no
rumo magnético de cinqüenta e nove
graus e trinta minutos sudeste ....
(590 30' SE) da confluência do cór-

rego Maneta com o Rio Jequí'tínhonha e as ladoS a partir dêsee vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos; três mil. oitocentos e
oitenta e oito metros (3.888 m) , um
grau e quarenta minutos sudoeste
(lo 40' SW); cento e setenta metros.
(170 m) , oitenta e seta graus noroeste (870 NW); mil metros (1,000 fi),
quatro graus nordeste (4° NE); quinhentos e quarenta metros (54.Q m) ,
vinte graus noroeste (20 0 NW) ~ seiscentos e setenta e cinco metros
(675 m}, vinte e nove graus noroeste
(29. Q NW); setecentos e sessenta metros (7:60 rrn : quarenta graus nordeste
(40.° NE); quatrocentos e vinte e cínmetros (425 m) , dezessete graus

CO

nordeste (17,° NE); seiscentos e setenta e cinco metros (675 m) , trinta
e sete graus e quarenta minutos noroeste (370 40' NW); duzentos e setenta e cinco metros (275 m) , nove
graus nordeste (90 NE); quinhentos
metros (5{)0 m) , oitenta e nove graus
sudeste (89° SE).
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
duzentos e oitenta cruzeiros .. " ....
(Cr$ 1.280,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral. do Ministério
da {\grícultura.
Art!. 3.° Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mário Meneçhetti.

DECRETO

N.O 43.493 ABRIL DE 1958

DE

2

DE

Autoriza a Mineração Caeie Mirim
S. A. a pesquisar diamantes e associados no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração Oaeté Mirim S. A. a pesquisar

diamantes e associados, em terrenos
devolutos, distrito de São João da
Chapada, município de Diamantina.
Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta hectares (3Q ha) , delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a cento e cinqüenta metros (150 m) , no rumo magnético de
cinco graus sudeste (5° SE), do cruzeiro do Arraial São João da Chapada e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
~:umos magnéticos:
quinhentos metros (500 m) , vinte e quatro graus
quarenta e cinco minutos sudeste
(24 0
45'
SE) ; seiscentos metros
(600 m) , sessenta e quatro
graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(64° 45' SW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisar, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e

será transortt., no livro próprio da
Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneghetii

DECREI'O

N.» 43.494
ABRIL DE

_
1958

DE

2 DE

Autoriza Mineralurgia Ltda. a lavrar minérios de terro, monçcmês
e associados no Municípío de Mariana.. Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.9'8'5, de
29 de janeiro de 1'940 ('CódigO de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizada MineraIUligiaLtda., a lavrar minérios de
feno, manganês e associados, em
terrenos de sua, propriedade. no imóvel Fazenda Maquíné, no lugar denominado Lagoa Sêca, Distrito e
Município de Mariana, Estado de
Minas Gerais, numa área de dezessete hectares, cinqüenta e cinco ares.
e cinqüenta e três centíares
.
(17,555·3 ha) , delimitada por um pc..
lfgonc irregular qUe tem um vértice
a quinhentos e oitenta mete-os ...•
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e580 m) , no rumo verdadeiro sessenta e oito graus e dois minutos nordeste (68° 02' NE) da confluêneía dos
córregos Maquiné e Canela e oS lados, !:>a partir _dêsse vértice, DS seguintes comprImentos e _rumos verdadeiros: quarenta e dots metros e
cinqüenta centímetros (42,50 m) , trinta e seis graus vinte e sete minutos
sudeste (36027' SE); cento e seis metros (106 m) , quarenta e um graus
vinte e set€> minutos sudeste (41"
27' SE); oitenta e oito metros ....
(83 m) , cinqüenta. e dois graus vinte
e s-ete minutos sudeste (5.2027' SE) ~
cinqüenta e cinco metros (55 m) , sessenta e oito graus vinte e sete minutos sudeste (68 0 27, SE); clnqüenta metros (50 rm , setenta e seis graus
trinta e um minutos nordeste <76 0
31' NE); dezoito metros (18 m) , sessenta e seis graus cinqüenta e nove
minutos nordeste (66059' NE); cento sessenta e seis metros (166 m) ,
oitenta e um guaus e cinqüenta e
dois minutos sudeste, (81 0 52' SE) ;
cem mete-os (100 mj , setenta e nove
graus e dois minutos nordeste (790
l}2' NE); cento sessenta e seis metros (166 m) , sete graus vinte e dois
minutos noroeste (7 0 22' NW); cem
metros (100 m) , vinte e sete graus
e dois minutos noroeste (27 9 02'
NW) ;
cento
e quinze
metros
(115 m) , quarenta e seis graus vinte
e dois minutos noroeste (46 022'
NW); cento e vinte e cinco metros
(125 m) 1 sessenta graus e dois mínutos noroeste (6Ci\! 02' NW) quarenta e um metros (41 mj , sessenta a
quatro graus trinta € um minutos
sudoeste (.64° 31' SW); oitenta e sete
metros (87 m) , cinqüenta graus cinqüenta .e sete minutos sudoeste (50 0
57' SW); vinte e seis metros (26 mr,
quarenta e um graus cinqüenta e
sete minutos sudoeste (410 57' SW) ;
quarenta e quatro metros <44 m) ,
oitenta e nove graus trinta e três
minutos sudoeste (89 033' SW); cento
e trinta metros (130 m) , cinqüenta
e sete graus trinta e três minutos
sudoeste C57(l' 3J3' <S!W) ; sessen ta e
seis metros (66 m) , onze graus e
Bete minutos sudoeste (11007' SW) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 2·8 do Código
de Minas e dos arte. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressament-e mencionadas neate Decreto.

Art. 2. o O concesslonáno da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos.
cofres públicos, na forma da lei OS
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprtmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. o Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das.
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 3'8 do Código de Mínas .
Al't. 1. o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo
e subsolo para os fins da. lavra, na.
forma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O ccncessionárío da auto-rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6;° A autorização de lavra.
terá por título êste Decreto, que
será transcrito no Uno próprio da
Divisão de Fomento da produção
Mineral do Ministério da Agrfcultura, após o pagamento da taxa de
seiscentos cruzeiros <Cr$ 6{]O,()O).
Art. 7.0 Revogam-se as díspostções em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958,.
137.0 da Independência e 7'0. 0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N. o 43.495
ABRIL DE 1958

DE 2 DE-

Autoriza o cidadão brasileiro Avezar
da Silva Pereira a pesquisar oeruo
e cssocrcccs, vzc município de ltinça, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição quue lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei li. o 1. 985, de'
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasiJeiro Avelar da Silva Pereira a
p-esquisar berílo e associados, em terrenos de sua propriedade, no rugar
denominado Gendpapo. distrito e município de Itinga, Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e cinco
ares (0,25 Ha) , delimitada por nm
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'1

ABRI~

paralelogramo que tem um vértdcs a
oitocentos e dez metros (810 m) _ no

DECRETO N.o 43.497 DE 1958

sudoeste (730 SW) da confluência do

Aprova os Estatutos da Fundação de
Assistência aos Garimpeiros (F AG) .

DE

DE

rumo _magnético setenta e três gr'aue
córrego água Branca, DO rio Jequí-

tínhonha e os lados, divergentes dês-se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cinqüenta metros (SOm), sessenta e um graus nor-

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, dedeste (610 NE); cinqüenta metros
creta:
(50 m) , vinte e oito graus noroeste
(28' NW).
Art. 1.0 Ficam aprovados os Estatutos da Fundação de Assistência
Axt. 2.° O Utulo da autorização
aos Garfmpeíroa (F.A.G;), que a
-da pesquisa, que será uma via au-tênt.íca dêste Decreto, pagará a taxa - êste acompanham, nos têrmos do artigo 1.0, § 1.0, da Lei n.c 3.295, de
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
30 de outubro de 1957.
.s erá transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção MiArt. 2.° O presente Decreto entra..
neral do Ministério da Agr-icultura.
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conArt. 3.° Revogam-se as disposições
trárlo ,
-em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1958;
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1958;
1370 da Independência e 70.° da
137.° da Independência e 70.0 da Re ...
'Repúbliee..
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mário Meneghetti

Parsifal Barroso.

KUBITSCHEK.

ABRIL DE 1958

ESTATUTOS DA FUNDAÇAO DE
ASSISTllNCIA AOS GARIMPEmOS
(FAG)

'Concede à Piccoli & Cia. autorização
para funcionar como emprêsa âe

TÍTULO I

DEORETO N.o 43.496 -

DE 2 DE

-mineracõo,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.o I, da. Constituição' e nos
-têrmos do' Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
A1.'tigo único. É concedida à Plc.coü & Cia., constituída por ínstru-mento particular arquivado sob número 62 _269 e alteracões sob números 70.680. 86 433 « 101.627, na .Iunta
Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul, com sede na cidade de A,le'grete. autottzação pare tunclonaacomo emprêsa de mlnei-acão ficando
obrtaada a cumortr intesn-almente as
leis f' teaulamentos em vig-or ou que
V€11h'01,m 8. vigorar sôbre o obj-eto desta
autortzacâo.

R10 de' Janeir-o. 2 de abril de 1958:
70." da
'República,

137" da. Independência e

JUSCELINO .KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Instituição, personalidade, sede, toro,
duração, jurisdição e objeto

Art. 1. 0 A Fundação de Assistência
aos Garimpeiros (FAG) , com personalidade jurídica própria, instituída pelo Govêrno Federal - nos têr..
mos da Lei n.o 3.295, de 30 de outubro de 1957, publicado no 'Diário
Oficial da União, no dia 31 -do mesmo
mês e ano - por escritura pública
de 4 de dezembro de 1957, em notas do Tabelião do 6.° Oficio de Notas da Capital Federal, livro 837, fôlha 61, .tem sede e fôro provisórios
em. Goiânia. Estado de Goiás, até que
se instale a futura Capital da República em Brasília.
Art. 2.° A FAG funcionará por
tempo indeterminado; em sua ex-'
tinção se obedecerá ao que dispõe
o art. 34 e seu parágrafo, dêstes Estatutqs.
Art. 3.0 A Fundação, com jurtsdtem todo o território nacional,

çã~
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tem por objeto a prestação de serviços sociais' nas regiões garimpeiras,
que visem à melhoria das condtcces
de vida de suas populações, notadamente no que diz respeito:
a) à saúde, educação e assistência
sanitária;
b) à habitação, alimentação e vestuário;
.
c) à atividade extratívo-produtíva
ea quaisquer empreendimentos que
visem ao amparo, à assistência e á
valorização' do garimpeiro;
d) à vinculaç~oA d? gariI?peiro ao
regime de Previdência Social:
. e) a promoção da aprendizagem
e aperfeiçoamento das técnicas de
trabalho, no que se relacione à rerecação e garimpagem;
f) ao fomento, nas regiões garímpeiras da produção agro-pastoril, es~
pecialmente com o objetivo do auto
abastecimento;
y)
ao fomento das atividades doméstlcas ;
h) ao estímulo do cooperativismo
e do espírito associativo;
i) à realização de inquérito- .... estudos para o conhecimento to cdvulgaçâc das necessidades sócio-econômicas do homem do garimpo;
j) ao desbravamento de zonas garimpeiras inóspitas, colonizando, com
o concurso do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização, as que se
prestem ao objetivo;
k) ao fomento da. economia rural
nas regiões garimpeiras.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo é considerada região garimpeira, tôda aquela em que se processarem, efetivamente, serviços de
garimpagem.
TÍTULO Ir

b)
pelas dotações orçamentárias
dos governos Federal, Estaduais e
Municipais;
c) por doações e legados em ge-

ral

d) pelos rendimentos de seus bens
e direitos;
e) pelos bens adquiridos por compra;
j) por quaisquer outros bens. recursos e direitos não especificados e
que lhe devam pertencer.
Parágrafo único. A FAG poderá
receber, ainda, doações com encargos ou não, inclusive para a constituíçâo de Fundos Especiais, destinados ao custeio de seus servicos normativos.
TÍTULO Ir!

Das

Responsabilidades

Art. 5.0 A União não responde
subsidíàrtamente pelas obrigações,
qualquer que seja a seu título, ccn..'
traídas pela Fundação OU por seus
administradores.
Art. -6.6 Os administradores da Fundação, bem como seus servidores, conselheiros e comissários, secretário geral e tesoureiro geral, não' respondem' subsídíàrfamente, pelas obrigações da FAG, mas são responsáveis,
perante esta e terceiros, por prejuízos causados por culpa ou dolo, no
exercício de suas funções.
Parágrafo único. As responsabilidades previstas neste artigo poderão
ser de natureza civil, administrativa,
trabalhista e penal: aplicando-se.
quanto ao processo e às cominações,
a legislação peculiar a cada caso.
TÍTULO IV

Da Competência,

CAPíTULO I

Do Patrimônio

Das prerrogativas funcionais

Art. 4.° O Patrimônio da Fundação, destinado exclusivamente ao preenchimento de suas finalidades, será
constituído:
a) pela consignação, em cada exercícío, no Orçamento Geral da União,
de uma subvencão nunca inferior a
-20% (vinte por ~ cento) da arrecadação anual do ímpôsto único _sôbre
minérios da Pais, previsto no artigo 15, inciso III, e seu § 2.°, da Constituição Federal;'

Art. 7.° A FAG exercerá as suas
atividades com integral observância
das disposições legais quer no que
se refere à organização, aos poderes
e às prera'ogatívas dos Estados e dos
Municípios, quer no que se relacione
aos seus específicos objetivos. SerIhe-âc, todavia, reconhecidos os privilégios atribuídos às instituições de
utilidade pública e aquêles que, em
matérra de comunicações, transportes
e selos assistem às autarquias federais ..
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Art. 8.0- Os bens e serviços da FAG

gozam da mais ampla isenção fiscal, tal como ocorre com os da
União ..

Art. 9.° Compete à Fundação, em
todo o território nacional:
a) promover a execução dos objetivos constantes do art. 3.°, pelo
modo que julgar mais .conveniente,
estabelecendo os serviços que julgar
necessários e percebendo as respectivas contraprestações, quando fôr o
caso, observado o que dispõe a legislação vigente;
b) críat- os departamentos, divisões e seções de sua administração
central que se fizerem necessários ao
preenchimento de suas finalidades;
c) criar e organizar delegacias subdelegacias, agências e postos 'nos locais onde a amplitude e a complexidade dos encargos e serviços da
FAG assim o exijam;
d) firmar contratos, convênios ou
acordos. com entidades de direito público ou privado, no que tange ao
cumprimento de suas finalidades e
execução - de seus serviços administrativos e técnicos.
CAPíTULO H
Da seleção das áreas

Art. 10. A escolha das áreas de garimpagem, bem como sua classificação e seleção para o fim de se beneficiarem das atividades da FAG,
será feita pela administração da Fundação e obedecerá aos seguintes critérios básicos:
a) zonas de garimpagem mais populosas;
b) zonas de garimpagem flageladas por endemias, por enchentes de
rios, por sêcas ou por causas imprevistas;
c) zonas de garimpagem isoladas.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo se cumprirá dentro dos limites
das possibilidades financeiras da F.
A. G., mas caberá em tais casos à
sua administração recorrer; aos Governos Federal, Estaduais e Municipais, onde sejam verificadas aquelas
ocorrências, para complementação de
recursos ou medidas assistenciais que
se tornem necessárias.
Art. 11. As áreas territoriais a
serem desbravadas e colonizadas, nas
regiões a que se refere a alínea i

do art. 3.° dêstes
mo as respectivas
rão selecionadas
da Fundação, de
vêrno do Estado
encontrar, com o
tuto Nacional de
nização.

Estatutos, bem covias de acesso, sepela administração
acôrdo com o Goem que a área se
concurso do InstiImigração e Colo-

CAPíTULO IH
Dos cersos de alfabetização e de
aprendizagem profissional e prévocacional

Art. 12. A FAG manterá em diferentes regiões do Pais e nos diversos
tipos de garimpo - para promover
entre os garimpeiros a aprendízagem e o aperfeiçoamento das técnicas de faiscação e garimpagem instalaçõ-es adequa-das, que permitam
a manutenção d-e cursos práticos de
garimpagem fornecendo aos que conclutrem o necessário estágio, certificados de "práticos de garimpo" na
especialidade escolhida ao iniciar o
curso.
Parágrafo único. Nas áreas mineralízadas onde se montarem as instalações para promover a aprendtzagem de garimpos, a Fundação, por
fôrça do decreto que aprovar êstes
Estatutos, fica autorizada a pesquisar
e lavrar ditas áreas, respeitada a Iegfslaçâo em vigor.
Art. 13. Além dos cursos de aprendizagem acima previstos, a Fundação manterá OU subvencionará cursos de alfabetização e de aprendizagem prévocacíonal, de acôrdo com
suas possibilidades econômicas e financeiras e, ainda, mediante convênio com entidades de direito público
ou privado.
Art. 14. O regímentó interno eisporá sôbre o plano de trabalho, ~.ô
bre a duração dos cursos e sôbre o
modo de organização e administração
de cada instalação.
TiTULO V

Dos

órgãos de administração e
fiscalização

CAPíTULO I
Da composição) nomeações e duração
dos mandatos

Art. 15 . São órgãos da Administração da FAG:
I - Presidente

ATOS
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TI - Conselho Admínfstrativo, composto de seis membros.
parágrafo único'. Será obrigatório
o domicílio do presidente e dos 'íonselheiros na sede da Fundação.
Art. 16, A fiscalização da gestão
financeira da FAG será exercida per
um' Conselho Fiscal composto de 3
(três) membros, sendo 2 (dois) escolhidos na forma do art. 4.0, alínea
e e j da Lei n.? 3.295, e 1 (um) de
livre designação do Presidente da
República.
parágrafo único, A fiscalização de
que trata êste artigo não prejudicará o contrôle governamental peculiar
às entidades congêneres, como estabelecem as leis civis.
Art. 17. Todos os membros tanto
do Conselho Administrativo como do
Conselho Fiscal serão designados pelo
Presidente da República mediante
proposta dos respectivos ministros,
com observância das formalidades
dos arts. 4.° e 5.° da Lei n.c 3.295
citada.
Parágrafo único. O Presidente da
FAG e o Presidente do Conselho Fiscal serão designados pelo Presidente
da República dentre os membros do
Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, respectivamente, na forma da Lei ll.O 3.295.
Art. 18. Todos os mandatos serão
de 3 (três) anos, sendo permitida a
recondução.
CAPíTULO II
Das atribuições do Presidente

Art. 19. Ao Presidente da FAG
cabe a superintendência, a direção e
a coordenação dos trabalhos da' Fundação e especialmente:
a) cumprir e fazer cumprir êstes
Estatutos e o regimento interno da
Fundação;
b) convocar e presidir as reuniões
do Conselho Administrativo;
c) designar os' diretores dos departamentos, divisões e diretorias dentre
Os membros da F AG ou não;
d)
nomear, com a aprovação do
Conselho Administrativo, mandatários da Fundação no exterior;
e) criar os departamentos, subdividi-los em divisões e seções, à medida
que se tornarem necessários aos nus

colimados pela FAG, com a aprovação do Conselho Administrativo;
f) representar a Fundação, quando esta fôr parte, ou em suas relalações com terceiros, em juízo ou tora
dêle, podendo, para tanto, nomear
procuradores, prepostos ou manda':'

tários:

g) nomear, promover, transferir,
licenciar, punir, demítír, conceder férias. abonar faltas e, enfim, praticar
todos os atos concernentes ao pessoal, inclusive delegar atribuições e
poderes aos chefes dos órgãos locais
em que se subdividir a adminístração
da PAG;
h)
movimentar, com o Tesoureiro
Geral ou, com o secretário Geral, em
seu lmpedímento, as contas da Fundação nos estabelecimentos de crédito. fazer depósitos e retiradas, emitir
cheoues. enclo...<:.<:á-Ios e 'assinar ordens
de pagamentos, dar recrcos e passar
quitações. podendo delegar taís atribuições:
i)
apresentar. até 31 de marco, o
relatório anual da Fundação, ao COnselho Adsnínista-etívo: e o balanço e
as contas ao Conselho Fiscal;
j) apresentar ao Conselho Administrativo. n nlan-, oroamentárí., para
o ame sesutnte; no prazo estabelecido
no art. 26:
]c)
nomear. com a aprovação do
Conselho Admtrrlstrativo. o Secretário Geral e o Tesoureiro Geral:
1) trazer o Conselho Adminlstrafívo p o Conselho FiJ:::0al permanentemen.bs Informados dos
servíoos da
Fundacão p. ôas medidas g-erais determinadas para assegurar-Ihes maior

efictênela.
Parágrafo

único. O Presidente,
em seus tmoedimentos, será substituído' pelo Coru;elheiTo por êle designado, prêviamente,

Carpitulo 111
Do Conselho AdrMnim-ativo
Art. 20. Ao Conselho Atlministl'ative, composto de eeís membros desígnados na forma do art. 16, compete:
a) ireunir-ss, ordmãnaenentc. nos
dias determinados e. extraordúnàriamente. nos têrmos .do art. 21. sendo
suas deliberaoões tomadas com a presença de três membros, no mínimo. e
do 'Presidente, cabendo a êste. além
do voto comum, o de desempate. Das

reuniões serão lavradas atas círcunstanoíadas:
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b) decidir,
privativamente, plfr
proposta do Presidente da FAG, sobre os planos de compra e venda de
ímóveas, e bem assím, sôbre as opepela
raçoes de crédito negociadas
Fundação;
C)
renunciar dáreítcs ou realizar
transacôes permitidas em lei;
à) aprovar as normas gerais de
contabilidade e os créditos básicos
que deverão presidir a apuração de
resultados e amortização de capttaís
investidos;
e)
realizar inspeções nos serviços
da Fundaçao, visando a SUa eríctên ~
cia e melhoria;
j) conceder férias ao Presidente
aos Conselheiros, ao Secretário Gerai
e ao Tesoureiro Geral na forma da
legislação vigente, e licença de acôrdo com as necessidades de ~ada caso,
aos mesmos ;
g)
assistir o Presidente da FAG
no desempenho de suas funções;
h) deliberar sôbre os projetos e
sôbra os a,68untos que lhe forem submetidos, concernentes à admíníetração;
i)

votae anualments, o orçamento

da despesa;

1)

f<:>r~ecer,

semestralmente e quando soücítados, ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho dados estatísticos relacionados
a
remuneração a06 garimpeiros.
Art. 21. 1\6 sessões do Conselho
Administrativo serão semanais, em
dia e hora previamente fixados no
Regimento Interno, podendo, na mesma semana, realizar-se extraordinàr íamente, mais de uma' sessão, desde
que legalmente convocada pelo Presídente ou por um mínimo de três
Oonselheíros ,
Art. 22. A ausência de qualquer
membro do Conselho Admínístratívo
a t.rês sessões consecutivas OU a seis
sessões intercaladas no mesmo semestre. acarretará a perda do mandato. ressalvada a hipótese de causa
justificada, a critério da Administra-

com

ção.
~ 1.() Da decisão punitiva caberá
recurso para o Departamento Nacíonal do Trabalho, sem efeito suspensivo.
§ 2.° Na hipótese
de perda dO
mandato, o Conselheiro deverá ser
subatltuído, mediante novo ato do
Presidente da República, solicitado
pelo Presidente da F AG através das
vias fixadas em lei.

ClliPituJo IV
Do 'Conselho Fiscal

AT,t. 23,

Ao

Conselho Fiscal
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cumbe, especíaêmente:
a)
velar pela regularidade da escnturação da Fundação, designando
um dos 6eU6 membros para rubricar
os livros oficiais de esonturação da
l~AG;

b) opinar, como órgão consultivo
e quando convocado pelo Conselho
Aonuruetcasívo, sõbre qualquer assunto que Interesse à economia da.
Pundaçâc;
c)
dar parecer sôbre os balanços
da F'AG e sôbre os aspectos patrímonaís e econômíco-fímanceíros. do
relatório do Presidente, até O dia 30
,
de abril de cada ano;
a, opinar nos. planos orçamentários aprovados pelo Conselho MmJ.nístratívo:
. e) elaborar seu próprio regimento

interno.

Parágrafo único. O parecer sôbre
a prestação de contas do Presidente
será. dado dentro do prazo de 30 dias
da apresentação; na falta do' que:
considerar-se-á a mesma automàtícamente aprovada.
Art. 24. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinàriamente, em dia e
.hora de cada semestre, previamente
designados por seu Presidente; e extraordínàrtamente, quando conv~c3,do
c?Jn antecedência mínima de quinze
dlas.
Capítulo V

Da Divisão Administrativa

A adeníntsteeoão da FÀG,
além dos órgãos natos, será subdívldída em departamentos dívieôee seções, delegacias, subrlel.egactas; ~g'ên
elas e postos. na forma que Se estabelecer no Regimento' Interno ou em
aros supletivos
Parág-rafo único. Como M!!ãos diretamente subordinados 0.0 Presldente. ficam criados um Gabinete nma
Secretaria Geral e uma Tesouraria,
Geral.
TíTULO vr
Do Orçamento
Art. 26. Até o dia 30 de novembrode cada ano o Presidente da FAG
apresentará ao Ccnsetho Admínletrative o plano urçementário para o anosegumte.
a)
o Conselho Admtntstratdvo deverá manifestar-se sôbre a proposta
Art. 25.
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dentro de 30 dias, sob pena- de ser a
mesma considerada automàtlCamente
aprovada:
á
b)a J}'l'oposta orçamentária ser
acompanhada . ~e planos de trabalho

e demais jU6tl.flcatlVaB das verbas ou
das despesas previstas;.
c} os planos orçamentários, depois
de aprovados velo Conselho Admínís.trativo, serão exam~ados e registrados pelo Conselho, Fiscal.
Parágrafo únaco , O exercício ~i
nanceiro coíncídírá com o ano 0IVI!.
tíTULO \TIl

Do Pessoal da Fundação

Mt. 27.

OS servidores do quadro

da FAG ficam sujeitos, nas suas relações com a Fundação, únícamente

às normas da .1eglSlaçao do trabalho,
oonr.nbuindo para 015 raeetutos de
Aposentadoria e Pensões.
Art. 28. Os míhtares e os funcíonárics públicos CIvis da União, dos
Estados, MUDlciplOS e Autarquías e
das entidades de economia mista, poderão servil na s'unoacão, aplicandose, no que couber, o disposto no Decreto-lei n.v 5.877, de 16 de setembro
de 1944.
TÍTULO

vnr

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 29. Os presentes Estatutos,
uma vez aprovados na, rorma do § 1.°
do art. 1.0 de. Lei n.? 3.295, citada,
serão registrados no livro próprio da
Procuradoria Geral do Distrito Federal e no Registro de TítUlOS c D:)~
cumentcs, e publicados no Diana Oficial da União. Somente poderão ser
alterados pela. mesma forma como

foram feitos, por iniciativa do Conselho Adanímstrativo, OU por determmacâo do presidente da República.
Art.

30.

O

Regimento

Interno

será elaborado pelo Conselho Admi-

nistrativo.
Art. 31. O relatório, o balanço e
as contas da administração da Fundação, uma V'GZ aprovados pelo Pr-3sídente da República, serão pub-licados no Diário Ottcícü da Uníão.

Art. 33. .Solicitado, O oovemo Fe-deral poderá designa-r, ..em Comi-ssão,
'técníeos do Departamento. Nacional
da Produção Mineral par-a prestar
serviços à FAG,
Art. 34. A FAG terá duração por'

tempo indeterminado e extinguir-o
se-á mediante proposta do Presidente do Conselho Admínístratdvo, doConselho Fiscal, ou do Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio ê por
Decreto do Presidente da República,
mas só em caso de tornar-se nociva
aos mterêssee nacionais ou ímposstvel
a sua mantença.
Parágrafo único. O Decreto de extinção determinará obrigatoriamente
o destino a ser dado ao patrunõnioda FAG.

.

Art. 35. Terão díreíto a06 benetíC10S estabelecídos na Lei n.v 3.295;. de..
30 de outubro de 19"57, e, nos presentes
estatutos todo aquêle que:
a)
possuir a matricula de garímpeíro;
t» estíver quite com ó respectivo
impõsto sindical; e
c)
estiver no exercício efetivo na
atividade ou da profissão.
Al't. 36. Para as primeiras d<3spe68.$ de ínstadaçae e início das suasatividades tuncíonaís, nca a FAG autorizada a movimentar, d€"SCie rogo o
crédito de ors 5.000.000.00 (cinco ruíIhões de cruzeiros}, que lhe foram
concedidos na forma do art. 12 da
Lei n." 3.295, de 30 de outubro de1957.

DECRETO N.? 43.498 DE ABRIL DE 195-8

DE

7

Concedo
sociedade Transbrasil Navegação Limitada autorização para.
continuar a funcionar como ert"/,prêsa de -naoeçaçtic de cabotagem.
ã

O Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.784,
de 20 de novembro de 1940: decreta:'
Artigo único
E' concedida à so-

isenção de direito de importação para

ciedade Transbrasíl Navegação Limitada, C'J-m sede em Santos. Estado de São Paulo, autorizada a .runcíonar pelo Decreto n.« 37.459, de T

afins, em relação aos materiais que
venham a ser necessár-ios para a manl!tr.:nção e desenvolvímentx de suas
6tlvld~des, pagando, no entanto, êsses tributos, no caso de revenda.

continuar a funcionar corno emprê-.
sa d-e navegação de cabotagem com
as alterações: introduzidas em seu
contrato social pelo instrumento de
escritura pública - firmado a 16 de

Art.

32.

A Fundação gozam de

consumo e de impostos adicionais e

de

julho de 1955, autorização para
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dezembro de 1957, das quais constam

'o aumente de seu capital para Cr$
25.000.000,00

de cruzetros)

(vinte e "cinco milhões
dividido
em 25.000

(vinte e cinco mil) cotas do valor
nominal de

ors

l.OO(),OO CmID mil cru-

-zeiros) , a admissão de novos sócios
e outras modífícações, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vtgor. ou que venham a vigorar. sôbre o objeto da presente autorização.

Rio de Janeiro 7 de abril de 1:9-58;
137.° da Independência e 70.0 da Re·pública.·
,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Parsifal Barroso

DECRETO N. o 43.499 DE 7
DE ABRlL DE 1958

'Concede

autorização

a

American

Heme Assurance Company. com
sede em Nova Yor7c, Estados Unidos da América vara funcionar na
República, operando em seguros e
resseguros dos ramos elementares.

O Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere o
artigo.87, item I, da Constituição, e
atendendo ao que requereu a Ameriean Home Assurance Company. com
sede em Nova York, Estados Unidos
da Améríca, decreta:
Artigo único. E' concedida à Amerloan Home Assuranoa Company, com
sede em Nova York, Estados Unidos
da América, autorização para funcionar na República, operando em seguros e resseguros dos ramos elementares, com os estatutos que apresenJJOu, mediante as seguintes condições:
l - A Companhia será obrigada a
ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e
-Ilímitados poderes para tratar e defínitdvamente resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Go-vêrno, quer com particulares.
II - A Companhia ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
VIgentes, ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Parsifal Barroso

DEO.RE'".DO N. ° 43.500 ABRIL DE 1958
Concede a tceçeiue -

DE 7 DE

Companhia

Nacional de Seguros
autorização
para funcionar e aprova Os seus
Estatutos.

O Presidente da República. usando
da atrfbutção que lhe confere o artigo 87. item I, da COnstituição. e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Ar,t. 1. ° E' concedida autorização
para funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares. a que se refere o art. 40.
n.c 1. do Decreto-lei n.c 2.063, de 7
de março de 1940, à Regente
Companhia Nacional de Seguros, com
sede nesta Capital. constituída em
Assembléia realizada em 13 de fevereíro do corrente ano, ficando aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital.
ATt. 2.° A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou QUe venham a
vigorar. sôbre o objeto da autorizaco a que alude o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1958;
137. 0 da Independên<:ia e 70.° da
RJep.ÚJbUca.
. '
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso.

DECRETO N.? 43.501 -

DE 7 DE

ABRIL DE 1958
Promulga o Acôrdo Internacional do Trigo de 1956.

o Presidente da República:
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n.« 32, de 29 de outubro de 1957, o
Acôrdc Internacional do Trigo de
1956, assinado pelo Brasil, .em Washington, a 17 de maio de 19-56; e havendo sido ratificado, pelo 'Srasil, por
Carta de 31 de outubro de 1957: e
tendo sido efetuada, em wastnnzton,
a 31 de dezembro de 1957, o depósito do referido Instrumento de .ratífícação:

Decreta que o mencionado Acôrdo,
mesmo por cópia ao présente decreto,
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ja executada e cumprido tão intei-

~~mente como nêle se contém.

Rio de Janeiro, 7 de abril de 1958:
137.° da Independência e 70.0 da Reblica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

José Carlos de Macedo Soares.

ACORDO INTEliNAClONAL DO
TRIGO DE ]956

Os Governos signatários do presente Acôrdo,
Considerando que o Acordo rm.er.
nacional do Trigo, aberto à assinatura em Washmgton, a 23 de março
de 1949 foi. concluído com o objetivo de 'remover as sérias dificuldades
causadas aos produtores e consumidores por consideráveis excedentes de
trigo, bem como por grande escassez do mesmo cereal, e, con~Iderando
que o Acôrdo de 1949 fOI 'revisto e re~
novado em Washington, aos 13 de
abril de 1953, e
Considerando que é sumamente desejável que o Acôrdo ínternacícnal
seja renovado, com algumas modífloaçôes, por um novo período, e
Desejosos de concluir, para êsse
fim, O presente Acôrdo sõbre a re~
visão e renovação do Acôrdo Internacional do Trigo,
Concordaram no seguinte

1

PRIMEIRA PARTE
GENERALIDADES

Artígo I
Objetivos

O presente Acõrdo tem por objetivo garantir fornecimentos de trigo
aos países importadores e assegurar
mercados aos 'países exportadores, a
preços equítatívos e estáveis.

Artigo II
Definições

1. Para os objetivos do presente
Acôrdo:
"Comité Consultivo das Equívalênelas de Preço" - designa. o Comité
de Que trata o artigo XV.
l'Bushel"
stgnífica 60 libras
"avoír-dupols" (27 kg aproximada.mente) .
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"Carrying charges", (despesas de
mercado) - sigmflca os gastos de
armazenagem, de juros e de seguro
do trigo que esteja à espera de ser
expedido.
"O&f" - significa custo e frete.
,"Conselho" - significa o Conselho
Internacional do Trigo, de que trata
o artigo XIII.
"Ano Agrícola" - designa o periodo de 1 de agôsto a 31 de julho.
Todavia, no artigo VII, êsse têrmo
designa, para a Argentina e Austrália, o período de 1 de dezembro a
30 de novembro, e para os Estados
Unidos da América. o período de 1
de julho a 30 de junho.
"comité Executivo" - designa o
Comité de que trata o artigo XIV.
"País Exportador" - designa, de
acôrdc com o contexto, ou um Govêrnc de um país que figure no
anexo E ao artigo IH e tenha aceito
ou aderido ao presente Acôrdo
e
dêle não tenha se retirado ou o
próprio país e os territórios a que
se aplicam os direitos e obrigações
exercidos por seu GOverno, em virtude do presente Acôrdo,
"Faq" - significa qualidade média de mercado e, no caso de (1)
trigo francês entregue em perto , do
Rio Reno, livre a bordo de embarcação fluvial (1i) trigo sueco, .Iívre
a bordo de embarcação de navegação costeira.
"Fob" - significa livre a bordo
de navio.
"Quantidade garanbida" - significa" em relação, a um país Impor;
tador, as suas compras garantidas
para o período de um ano agrícola e,
em relação a um país exportador, as
suas vendas 'garantidas para o mesmo período.
, "Pais Importador" - designa, de
acordo com O contexto, ou um Govêrno de um pais que figure no
Anexo A ao artigo 111 e tenha aceito
ou aderido ao presente Acôrdo e
dêle não se tenha retirado ou o
próprio país e os territórios a que
se aplicam os direitos e obrigações
de seu Govêrno, em virtude do presente êcôrdo,
"Custo de mercado" significa
todos os custos usuais de aquisição,
comercialização, fretamento,
bem
como os de despacho.
"Tonelada métrica" ou 1.000 kg 36,74371 "bushela".
"Trigo velho" - significa o trigo
colhido mais de dois meses antes do
comêço do ano agrícola em curso
no pais exportador interessado.
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"Território" - em relação a um
pais exportador ou a um país Importador, abrange qualquer território a
que se aplicam ')5 direitos e obrigações do Gcvêrno dêsse país, em
virtude do Artigo XXIII do presente
Acôrdo.
"Transação" - significa a venda
para importação em um. país importador, de trigo exportado' ou a ser
exportado por um pais exportador,
ou a quantidade do trigo vendido
em tais condições, de

acôrdo

JOn1

o contexto. Quando o presente Acôrdo fizer referência a uma transação
entre um pais exportador e um pais
importador, entende-se não s6 as
transações entre o Govêrno de um
pais exportador e o Govêrno de um
país importador, como também as
transações entre comerciantes e as
transações entre um comerciante e
um Govérno de um .pais "exportador
ou de um país importador.
Nesta definição o "têrmo Govérno"
abrange o Govêrno de qualquer território a que se aplicam os direitos
e obrigações de todo Govêrno que
aceite ou adira ao presente Acôrdo
em virtude do artigo XXIII.
•
"Quantidade garantida não preenchida" - significa, em relação a
um pais 'exportador, a
diferença
entre as quantidades anotadas n03
arquivos do Oonselno, em coníormtdade com o artigo IV, relativamente
ao retertdo país pelo' período de "um
ano agrícola, e as suas vendas garantldas durante êsse ano agrícola,
e er~ relação a um país importador,
a diferença entre as quantidades
anotadas nos arquivos do Conselhoem conformidade com o arbiec IV'
relativamente ao referido país pel~
período de um ano agrícola e aquela
porçao de suas compras garantidas
durante ésse. ano agrícola, a que tem
direito de comprar no dado momento, tendo-se em conta o parágrafo 9 do artigo lII.
"Trigo" - inclui o trigo em grão
e .exceto no artigo VI, .a farinha de
'trigo,
a) Todos os cálculos do trigo equivalente às compras ou vendas garap.tid~ de farinha de trigo serão
feitos com base na taxa de extração
especificada no contrato entre o
comprador e o vendedo~
.i?) Se a taxa acima não fôr específfcada e salvo decisão em centráno do Conselho, setenta e duas unidades pesadas de farinha de trigo
nos cálculos acima mencionados se-

râo consideradas como equivalentes
a cem unidades pesadas de trigo em
grão.
PARTE SEGUNDA
DIREI'I'OS

E

DEVERES

Artigo In
Compras Garantidas e Vendas
Garantidas
1. As quantidades de trigo que
figuram no Anexo A a êste artigo.
destinadas a cada pais importador,
representarão, sob reserva devqual.,
quer aumento ou redução feita em
conformidade com as disposições .da
Parte Terceira do presente Acôrdo,
as compras garantidas do referido
pais para cada um dos três anos
agrícolas abrangidos pelo presente

Acôrdo.
2: As quantidades de trigo que
figuram no Anexo B ao presente artigo, para cada pais exportador, representarão, sob reserva de qualquer aumento ou redução teíta em
conformidade com as disposições da
Parte Terceira do presente Acôrdo
as vendas garantidas do referid~
pais para cada um dos anos agrícolas abrangidos pelo presente' Acõrdo.
, 3. ,As compras garantidas de um
p.ais Importador representam a quantídade máxima de trigo que o Conselho, sob reserva da dedução do
montante das transações inscritas
nos arquivos do mesmo Conselho em
conformidade com o artigo IV, ; titulo dessas Compras garantidas,
a) poderá exigir que êsse mesmo
pais, importador, de acôrdo com as
disposições do artigo V, compre dos
países exportadores aos preços que
sejam compatíveis com os preços
máximos estipulados no artigo VI ou
determinados consoante as disposições do referido artigo,
b) poderá exigir que os países exportadores, de acôrdo com as dís.,
posições do artígc V, comprem dêsse
mesmo país, aos preços que sejam
compatíveis corri os preços' mínimos
estipulados no artigo VI ou determinados consoante as disposições do referido artigo.
4. As vendas garantidas de um
pais exportador representam a quantidade máxima de trigo que o Conselho' sob reserva da dedução do
montante das transações inscritas
nos arquivos do mesmo Conselho, em
conformidade com o artigo IV. a
título dessas vendas garantidas;'
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nados consoante as disposições do
referido artigo. Os países importadores não são obrigados pelo presente
Acôrdo a comprar trigo, a menos
que haja obrigação de fazê-lo, em
virtude do disposto no artigo V e
preços compatíveis com os "preços mínimos, estipulados no artigo VI ou
determinados consoante as disposições de referido artigo.
7. A quantidade de farinha de trigo
a ser fornecida pele país exportador
de suas respectivas quantidades garantidas e aceita pelo país importador será, sob reserva do disposto no
artigo V. fixada por ecôrdo entre o
comprador e o vendedor, em cada
transação.
8. Os países exportadores e importadores são livres em preencherem
as quantidades que lhes são garantidas, seja pelas vias de comércio
privado, seja por qualquer outro
meio. Nenhuma disposição do presente Acôrdo será interpretada como
se dispensassem urr comerciante de
se conformar às leis ou aos regulamentes aos quais êle, além disso, está
submetido.
9. Nenhum país importador comprará, sem, a permissão do Conselho,
mais de noventa por cento (90%)
das quantidades 'que lhe são garantidas por um ano agrícoía antes do
dia 28 de fevereiro do referido ano

a) poderá exigir que êsse mesmo
país exportador, d:e acôrdo corn: as
disposições do artigo V" venda aos
países importadores, aos preços que
sejam compatíveis com os preços
máximos estipulados no artigo VI,
ou determinados consoante as disposições do referido artigo,
_
b) poderá exigir que os países 1111portadores, de _acôrdo com as d!B~
posições do artigo V, comprem desse país, aos preços que sejam compatíveís com os preços mínimos estipulados no artigo VI ou determinados consoante as disposições do referido artigo.
5. Se um país importador encontrar dificuldades na compra das
quantidades que lhes são garantidas
a preços compatíveis com os preços
máximos estipulados no artigo VI
ou determinados consoante as disposições do referida artigo, ou se um
país exportador encontrar dificuldades na venda das quantidades que
lhes são garantidas a preços compatíveis com os preços mínimos assim
estipulados ou, determinados, poderá
recorrer ao processo previsto no artigo V.
6 '. Os países exportadores não são
obrigados pelo presente Acôrdo a
vender trigo, a menos que haja 9
obrigação de fazê-lo, em virtude do
disposto no artigo V, a preços compatíveis com os preços máximos es~
típulados no artigo VI ou determí-

agi-ícola..

ANEXO "A" AO ARTIGO III
Em toneladas

P Aí S E S

métricas

Austria

"',

,

Bélgica

.. "." .. ,',

,." .. " .. 1

Bolívia

Brasil

,1

3,674,371

450,OQO

16,534,669

1

110,000

4,041,808

, .. ,., .. 1

200,000

7,348,742

..

175,000

6,430,149

I

Ceilão

,.,

,

,',

. Colômbia . .
Cesta Rica

"
'

.. "

J
,,[

> ••••••

,I

I

1

I

Cuba. , " . " " " " .. "" .. ,, ......... 1

.

Dinamarca . .

em "bushels

100,000

,
..... ,., ..-,

Equivalentes

I
I

70,000

2,572,060

40,000

1,465,748

202,000

7,422,229

50,000

1,837,185 '
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I

Em toneladas \
PAíSF,S

métricas

República Dominicana

, .. \

.......II

Equador
Egito

1

Alemanha

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

1,500,000

~ ~ ~ '.',::::::::::::::::::: I

, ..
,

Honduras

,

,,

fndía

, .. ,

,

I

I

,

1

:.1I

,

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

Indonésía
Irlanda

300,000
25,000

I

Haití

50,000

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

EI Salvador

::~:::mala

30,000

Israel.'.. ,

300,000
40,000
60,000
25,000
200,000
140,000

1

150,000

1

225,000

Equivalentes

I

em "bushels

\
I

I

1,102,311

I

1,837,185

II

11,023,113

i
I

55,115,565

I

11,023,113

I

1,469,748

\

2,204,623

I

918,593

II

7,348,742

I

I

I

I

I

I

I

I

918,593

5,144;119
5,511,557
8,267,335

11

Itália
Japão

, .. ·

1

I
....................... · ..... 1

I

100,000
1,000,000
10,000

Coréia.

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

Líbano

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

75,000

Líbéria

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

.Jordâma

México

Holanda

,

1

JI

Nova Zelândia
Nicarágua
Noruega

Panamá

Perú

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

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

.........."
·

,

I
I
1

I

60,000

2,000
100,000
700,000
160,000
10,000
180,000
30,000
200,000

Ftlipínas

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

165,000

Portugal

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

160,000

Arábia Saudita

,

1

100,000

I
I
I

II
I
I
I
I

I

I

3,674,371
36,743,710
367,437
2,204,623
2,755,778
73,487
3,674,371

I

25,720,597

I1

5,878,994

I

I

I
I

\
I

II

367,437
6,613,868
1,102,311
7,348,742
6,062,712
5,878,994
3,674,371
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P A I

's E S
I

· . . . . . . . ..

I

lávía

6,981,305

\

15O,000

5,511,557

·.·.·.·····1
I
.. . . .. . I
II

15,000

551,156

170,000

6,246,431

100,000

3,674,371

8,244,000

302,915,145

i

Total: ?4 países

en "bushels"

190,000

I

união gul-Africana . .

IU!;r~

métricas

4,592,964

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

V8ti;~ar.(l

Equivalente

125,000

I

Suíça

Toneladas

. • • •• • • • . 1

I
ANZÃu I<B" AO ARTIGO III

Ver.,,!n.s garanttdae para cada ano agrícola

Em toneladas
métricas

Argenttns,

J

,.,

. . . . . .I
I

Equivalentes
em "bushels

400,000

14,697,484

• • • . . • . . • • •1

823,471

30,257,38()

I
I
I

2,800,395

102,896,902

450,000

16,534,669

· .. 1

175,000

6,430,149

Estados Unidos da América •......... /

3,595,134

132,098,561

8,244,000

302,915,145

.

AU311áJlU

Canadá

·.........

.. . . . ..

França

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

I

I

Suécia

I
Total: 6 países

/

1
Artigo IV
Registros das Transações de Quantidades Garantidas.

1. O Conselho registrará para
cada ano agrícola as transações e parte das transações de trigo que fazem
parte das quantidades garantidas nos
anexos A e B do artigo nr.

2. Tôda transação ou parte de
transação de trigo entre um país exportador e um pais importador será.
registrada no Conselho como parte"
da quantidade garantida dos referidos
países durante um ano agrícola:
(a) se esta (i) ror realizada a um
preço que não seja mais elevado do
que o máximo, nem ínreríor ao mt-
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nímo, ambos" estipulados no artigo
VI -ou determinados consoante as

disposições do mesmo artigo ~uran~~
aquele ano agrícola, ese o (11) p~lS
importador e o pais exportador n~o
tiverem acordado que a transação

. seja registrada como parte de suas
quantidades registradas; e
(b) na medida em que (i) o país
exportador e o país importador Interessados tenham quantidades garantidas nâo preenchidas para aquêle
ano agrícola, e Oi) o período de em-

barque estipulado na transação esteja compreendido no referido ano
agrícola.
3. Tõda transação ,OU parte de
transação relativa à compra ou à
venda de trigo pode, de pleno direito,

ser registrada no Conselho, como
parte das quantidades garantidas dos
países exportadores e importadores interessados, em, conformidade COm as
condições estipuladas no presente artigo, mesmo que a referida transação tenha sido concluída antes que
os dois paíseatou um dêles tenham
depositado os instrumentes de ratificação do presente Acôrdo ,
4. Se um contrato comercial ou
acõrdo governamental sôbre compra
ou venda de farinha estipular ou se
o país exportador e o país importador interessados informarem o Conselho de qUe os mesmos convieram
em que o preço da referida farinha
de trigo é compatível com Os preços
especificados no artigo VI ou determinados consoante as disposições do
mesmo artigo, o trigo em grão equivalente à farinha do trigo será, sob
reserva das condições prescritas .nas
alíneas (a) (ii) e (b) do parágrafo
2 do presente artigo, registrado nos
arquivos do Conselho como parte das
quantidades garantidas daqueles' países. Se o contrato comercial ou
acôrdo governamental não contdver
uma cláusula dessa natureza, e se o
pais exportador e o país Importador
interessados não acordarem em que
o preço da farinha de trigo seja compatível com os preços especificados
no artigo V'I ou .íetermínado censoante as disposições do mesmo artigo,
qualquer um dos países poderá, a
menos que' ambos tenham concordado que o trigo em grão equivalente à referida farinha de trigo não
seja registrado nos arquivos do Conselho, como parte das suas quantidades garantidas, solicitar do Conselho
que decida a questão. Se o Conselho,
após ter examinado esse pedido, decí-

dir que o preço da aludida farinha
de trigo seja compatível com Os preços especificados no artigo VI ou determinados consoante as disposições
do mesmo artigo, o trigo em grão
equivalente à farinha de trigo em
aprêço será registrado como parte
das quantidades garantidas aos paiser, exportadores e importadores interessados, sob' reserva das condições
previstas na alínea n» do parágrafo
2 dêste artigo. Se o Conselho, após
ter examinado êsse pedido, decidir
que o preço da referida farinha de
trigo é incompatível COm os preços
especificados no artigo VI ou determinados consoante as disposições do
mesmo artigo, o equivalente em trigo
em grão da referida farinha de trigo
não será regtstrauu.
5. Sob reserva de que as condições prescritas nos parágrafos 2, 4
do presente artigo, com exceção da
aãínea (b)' (ii) do parágraro 2, sejam cumpridas, o Conselho poderá
autorizar o registro de transações
por conta das quantidades garantitias no curso de um ano agr-ícola, se
(a) o período de embarque estipulado
na transação esteja compreendido
num prazo razoável que não ultrapasse um mês, a ser f:xado pelo oonselho, antes do início ou após o fim do
referido ano agrícola, e se (b)o país
exportador e o pais importador interessados estejam de acôrdo.
6. Durante o período de navegação fechada entre Fort Williaen/Pcrt
Arthur e os portos canadenses do
Atlântico, uma transação ou parte
da uma transação poderá, independentemente do disposto no parágrafo
4 do artigo VI, de pleno direito, ser
registrado no Conselho, como parte
das quantidades garantidas dos paises exportadores e importadores interessados, se a referida transação relacionar-se com,
(a) trigo canadense que é transportado somente por via férr-e-a de
Fort Wílliam/Port Arthur até os portos canadenses do Altântico, ou
n» trigo dos Estados Unidos da
América que, a .r.ão ser por condições
além do .contrôle do comprador e do
vendedor, deveria
ser transoortado
por via lacustre e via férrea par-a os
portos atlânticos dos Estados Unidos
da América e que, por não pode-r ser
transportado dêste modo, é transportado somente por via férrea para os
portos atlânticos dos Estados Unidos
'da, América, sob reserva de que o pagamento do custo do transporte extra
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assim acarretado ieja acordado entre
o comprador e o vendedor,
7 O conselho estabel€cerá um regulâmento de processo aplicável à notificação e registro das ~ransaçoes que
fazem parte das quantidades garantidas, em conformidade COm as disposlcões segumtes:
'(a) Tôda transação ou parte de
transação entre .im pais exportador e
um país íznportador, que r:una as
condições prescrttas nos parágrafos 2"
3 ou 4 do presente artigo para fazer
parte das quantidades garantidas
dêSS-2S países, será notificada ao Conselho dentro do referido período e segundo a' maneira a ser fixada pejo
conselho em s-eu regulamento de processo e de acôrdo com as instruções
previstas por um só país OU 'por embos Os países.

n» Tôda transação ou parte de
transação notificada em conformidade com as disposições da alínea (a)
será registrada nos arquivos do Conselho como parte das quantidades garantidas do país exportador e do país
importador entre os quais foi concluída a referida transação.
(C) A ordem em 'que as transações
OU partes de transações estão inscritas nos arquivos de Conselho como
parte das quantidades garantidas será
fixada pelo conselho em seu regulamenta de processo,
(d) O cons-elho d-everá, dentro do
prazo a ser fixado em seu regulamento de processo, notificar, a cada país
exportador e a cada pais importador
a inscrição em seus arquivos de tôda
transação como carte das suas quantidades garantídaa.
(e) Se, num prazo que o conselho
prescrever em seu regulamento de
processo, o país importador ou 'pafs
exportador interessado levantar, por
qualquer motivo, uma objeção contra
a inscrição d-e uma transação n-os' 3,1'qui vos do Conselho como parta da sua
quantidade garantida, o Conselho
procederá a um reexame da questâo
e, caso, decida que a objeção é fundada, retificará seus registros conseqüentemente.
(f) se um pais, seja exportador ou
importador, julgar improvável que a
quantidade total de trigo já inscrita
nos arquivos do Conselho como parte
. da sua quantidade garantida para o
ano agrícola em curso, possa ser embarcada durante êsse ano agrfcola,
aquele pais poderá exigir que o Conselho reduza em conseqüência os
montantes registrados em seus 81'qUlVO;<;. O Conselho examinará a
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questão e, caso decida que o pedido
é justificado, deverá retificar os seus
registros conseqüentemente.
(g) 'I'ôda quantidade de trigo, adquirida por mn país importador de Um
pais exportad-or e, revendida a um
outro pais importador poderá, por
meio de acôrdo entre os países tmpoctadores interessados ser inscrita como parte não preenchida das cempras garantidas do pais importador a
quem êsse trigo "é finalmente revendido, sob reserva de que uma redução
correspondente seja feita 'ao montante registrado -omo parte das "compras
garantidas do primeiro pais importador,
(h) O Conselho enviará a todos os
países exportadores e importadores,
semanalmente ou em qualquer intervalo Que êle poderá fixar em seu regulamenta de processo, uma relaçâc
dos montantes inscritos nos seus registros, como parte das quantidades
garantidas,
O) O conselho notificará Imediatamente todos os países exportadores e
importadores quando a quantidade
garantida de um pais exportador ou
de um país Importador para aquêle
ano agrícola fôr preenchida.
8. Todo país exportador e todo país
importador poderá beneficiar-se no
preenchimento de sua quantidade ga..
rantida, de certa margem Be toierânela a ser prescrita pelo conselho relativamente aêsse país, tomando por
base a sua quantidade garantida e
outros fatôres importantes,
Artigo V
Exercício dos Direitos

1. (a) TOdo país importador que
tiver dificuldade na compra das suas
quantidades garantidas não preenchidas para qualquer ano agrícola a
preços compatíveis com os preços
máximos estipulados no artigo VI OU
determinados pelas disposições do
mesmo artigo, poderá sol'ícitar a C'JOperação do conselho, para efetuar as
compras desejadas,
(b) Nos três dias que se seguirem
ao recebimento 'ia SOlicitação consoante as díspos'çôea da alínea la). o
Secretário do conselho notificará os
países exportadores que têm quantidade garantidas não preenchidas para
o ano agrtcola em aprêço sôbre o
montante da quantidade garantida
não preenchida do país importador
que solicitou a cooperação do õonselho e Os convidará a oferecer. o trigo
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aos preços máximos estipulados no
artigo VI ou determinados segundo
as díspos.ções do mesmo artigo.
(C) se dentro de 20 dias após a notificação feita pelo Secretário do oon-

selho, segundo as disposições da alínea n». o montante da quanttctade
garantida não preenchida do país im ~

portador interessado, ou parte dest.a
que o conselho tiver considerado C('>rno razoável, ao momento do pedido,
não tiver sido ofertada, o Conselho
deverá decidir, 10;0 que possível, sôbrc:
.
(i) as quantidades, bem, como, s'e
solicitado,
üi) a quantidade e o tipo de trigo
em grão e de farinha de trigo (ou farinha de trigo e de trigo em grâo:
. que cada um ou qualquer um dos
países exportadores deve fornecer
àquele país importador e cujo embMque deve ocorrer durante o ano agrtcola em aprêço ou dentro de Um prazo
que não ultrapasse Um mês que o

Conselho fixar .

O Conselho decidirá a respeito das
alíneas O) e Oi) acima mencionadas
após ter recebido a garantia. se esta
rôr solicitada, que o trigo em g-rão
ou a farinha de trigo se destina ao
consumo no país ímporbador ou ao
comércio normal ou tradicional;
para tomar a decisão o Oonsetho
também levará em conta qualquer
circunstância que os países exportadores e os países importadores submeterem a seu exame, inclusive:
(üi) o tradicional volume normài
e as proporções respectivas das tmpor- ações de farinha de trigo e de
trigo em grão, bem como a qualidade
e o tipo da farinha de trigo e do
trigo em grão comprado pelo país
importador, e
(7)
a proporção da quantidade
garantida de cada pms exportador
já vendida na época em que fõr feito o pedido,
(d) Todo pais exportador que -se
acha obrigado por decisão do Oonselho, consoante as disposições ria
alínea (c), a fornecer quantidades
d e trigo em grão ou farinha de trigo
ou ambos para vender ao país importador deverá, dentro de trinta dias
contados a partir da referida deci~
são, fornecer essas quantidades ao
referido país importador, as quais
serão embarcadas durante o perfodc
previsto na alínea -(c) a preços compatíveis com os preços máximos estipulados no artigo VI ou determínados

consoante as disposições do mesmo
artigo e, a menos que esses de comum acõrdo decidam em contrário,
sôbre as condições geralmente. aceitas
nessa éPOCa para a escolha da moeda
em que se efetuarão os pagamentos.
(e) Em caso de desacôrdo entre
um pais exportador e um pais tmportador relativamente à quantidade
de farinha de trigo a ser incluída
numa dada transação que fôr negociada em cumprimento de uma decisão tomada pelo Conselho, em virtude da alínea (c), seja a respeito
da relação entre o preço da referida
ís..rmha de trago e os p:r-eços máxrmos do trtgo em grão estipulados no
artig·o VI cu determinados consoante
r.s disposições do mesmo artigo, seja
a respeito das condições em que o
trigD em grão ou farinha de trigo
ou ambos serão vendidos ou comprados, a decisão do problema caberá 2.0
Conselho,
2, (a) Tod-o .país exportador que
tiver dificuldades em vender a sua
quantidade garantida não preenchida
durante um dado ano agrícola, a
preços compatíveis com os preços
mínimos estipulados no artigo VI
ou determinados consoante as disposições do mesmo artigo, poderá
solicitar do Conselho que o auxltíe a efetuar as vendas desejadas.
(b) Nos três dias seguintes ao recebimento de um pedido, formulado
em virtude da alínea (a), o Secretário do Conselho notificará aquêíes
países importadores que tiverem
quantidades garantidas não preenchidas para o- ano agrícola em aprêço, de montante das quantidades garan tidas não preenchidas de país
exportador que solicitou o apoio d'o
Conselho, e os convidará ase oferecerem para comprar o tri-go a preços compatíveis com os preços mínimos estipulados no artigo VI cu
determinados consoante as dispcsíções
do mesmo artigo.
(C) Se dentro de vinte dias contados a partir da notificação feita pelo
secretário do Conselho, em virtude
da alínea (h), o total das quantidades garantidas nâo preenchidas do
país expor-tador interessado Ou a
parte dêsse total que o Conselho
julgar razoável na época em que o
pedido foi feito, não tiver sido COmprado, o Conselho, logo que possível
decidirá sôbre :
•
(i) as quantidades e também, se
fôr consultado,
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ün a qualidade' f7 o tipo c1t? trigo
em grão ou da farinha de trigo OU
de ambos que cada um das países
ir~portadores está convidado a oo·zx:.prar dêsse pais exportador e cujo
embarque deve ter lugar durante o
ano agrícola em aprêço ou den ~'o
do prazo que não ultrapasse um mes,
como' for fixado pelo conselho. ~ara
decidir a res-peito das alíneas (1) e
(ii) acima mencionadas, o Conselho
levará em conta quaisquer Clrcuru;;tâncias que o pais exportador e o
pais ímpcrtador possam submeter a
seu exame, íncluslve,
(iH) o tradicional volume normal
e as proporções de suas importações
de farinha de trigo e de trigo em"
erão bem como a qualidade e o
tipo' da farinha de trigo e do trtgo
em. grão importado, e
Ov) a proporção de sua quantidade
garantida já comprada na época em
'
que fôr feito o pedido"
(d) Todo pais importador que for
solicitado por decisão do Conselho,
tomada em virtude da alínea (o), a
&ê oferecer para comprar do país exportador quantidades de trigo em
grã-o ou de farinha de trigo (ou de
trigo em grão ou de farinha d-e
trigo) deverá, nos 30 dias seguintes
a esta decisão. fazer oferta de com_o
prar, a êsse pais, as referidas quantidades, as quais deverão ser emba-rcadas no decorrer do período previsto na alínea (c), a preços compatíveis com os preços mini mos estípulados no artigo VI ou determinadosem virtude das disposições do
dito artigo e, a menos que êsses paf-:::es decidam o contrário, de comum
acôrdo, nas .condições geralmente
adotadas entre êles nessa ocasião,
para a escolha da moeda a ser utilizada para o pagamento.
(e) Em caso de desacôrdo entre
um pais exportador e um pais tmportador, seja a respeito da concessão, pela diferença na qualidade, a
ser feita no preço do trigo, seja a
respeito da quantidade ou preço da
farinha de trigo a ser Incluído numa
transação partdcular em negociação
de acôrdo com decisão do Conselho
tomada em virtude da alínea (c),
seja a respeito da relação entre o
preço da dita farinha de trigo e os
preços mínímos do trigo em grilo
"estipulados no artigo VI ou, determinados consoante as disposições do
refer~d.? artigo, seja a respeito das
condições nas quais o trigo em o-rao
ou a rarlnha de trigo (ou trigo o em

grão e a farinha de trigo) serão
adquiridos ou vendidos a questão
será submetida ao Conselho para que
êste a decida,
3, Para cs fins do presente artigo,
Port Churchill não é um pôrbo de
expedição .
Artdgc VI

Preços
1. (a) Durante a vigência do presente Acõrdo, os preços mínimo e
máximo serão:
Mínimo

,."'..

:5; 1,5()

Máximo
'. $ 2,00
em dólares canadenses, por "bushel"
à paridade do dólar canadense determinada pelo Fundo Monetário Internacional, em 1.0 de março de 1949,
para o trigo Manítoba Ncrthern N ° L,
a granel, em armazém de Fort wnliam/Port Arthur . Os preços básicos
mínimos e "máximos, e &êUS equivalentes mencionados a seguir, não compreenderão as despesas de armazenagem e de mercado que o comprador
e o vendedor julguem conveniente fixar,
(b) As despesas dearmazenagern
a respeito das quais concordarem v
comprador e o vendedor não serã-o
imputáveis ao vendedor, a não ser d€pois de uma data fixada de comum
acôrdo e estipulada no contrato em
vendido.
cujos têrmos o trigo
2,
O preço máximo equivalente
do trigo a granel: Cu) para o trigo
Manitoba Ncrthern N.? 1, a granel,
em armazém de Vancouver, é o preço
máximo do trigo Manítoba Nor ~
thern N,» 1, a granel, em armazéns de
Fort William/Pürt Arthur, estipulado no parágrafo. 1 do presente artigo;
(b)
para trigo Manitoba Northern
N,o 1, FOB, Port Ohurchill, Manitoba,
é o preço equivalente ao preço "c, &
f." pais de destino do preço máximo
para o trigo Manitoba Northern N.o 1,
a granel, em armazém de Fort Willíam/Port Arthur estipulado no parágrafo 1 do presente artigo e calculado em função das despesas de trans·porte e" das taxas de câmbio em vigor;
Cc) para o trigo argentino em armazéns de portos oceânicos é O preço máximo para o trigo Manitoba Nor ~
thern N,O 1, a granel, em armazém de
Fort WilliamjPort Arthur, estipulado
no parágrafo 1 do presente artigo
convertido em moeda argentina à
é-
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taxa de câmbio em vigor, fazendo-se os
ajustamentos do preço correspondentes às diferenças de

qualidade que

venham a ser aceitas de comum
acôrõo, entre o país exportador e o
país importador interessados;
(d) para o trigo "f. a. q." em armazém de portos australianos do
Oceano é o preço máximo para o trigo Manltoba Northern N." 1, a granel,

em armazém de Fort Wi1liamjPort
Arthur, estipulado DO parágrafo 1 do
presente artigo, convertido em-r moeda australiana à taxa de câmbio em
vigor; fazendo-se os ajustamentos do
preço correspondentes às diferenças de qualidade que venham a ser
aceitas, de comum acôrdo, entre o
país exportador e o país importador
interessados;
(e) para o trigo francês em amostra ou sob descrição f, o. b. portos
marítimos franceses ou na fronteira
Irancêsa (o que rôr aplicável) é
(i) se o país de destino tem uma
costa marítima, o preço equivalente
ao preço "c & f" no país de destino
do preço máximo para
trigo Maní.,
taba Norbhern N.O 1, a granel, em armazém de Fort WilliamjP.ort Arthur,
menos o custo de transporte da costa.
francesa para a costa do país de destino,
(ii) se o país de dístíno não tem
costa marítima, o preço na fronteira
francesa equivalente ao preço determinado como na alínea O) acima em
relação à entrega de trigo em Ham'burgo, calculado em função das despesas de transportes e das taxas de
câmbio em vigor, fazendo-se os ajustamentos do preço correspondentes
às diferenças de qualidade que ve,
nham a ser aceitas. de comum acôrdo,
entre o país exportador e o país importador interessados;
(j) para o trtgn sueco, amostra, ou
50b descrição f. o. b. portos suecos
entre Estocolmo e Gotemburgo, inclusive, é o preço equivalente ao preço
c. & f. no país de destino do preço
máximo do trigo Manitoba Northern
N.o 1, a granel, em armazém de Fort
wüliam/Port Arthur, estipulado no
parágrafo n.» l' do presente artigo,
calculado em Junção das despesas dt:?'
transportes e das taxas de câmbio em
vigor, fazendo-se os ajustamentos do
preço correspondentes às diferenças de
qualidade qUe venham a ser aceitas,
de comum acôrdo, entre o país exportador e o pais importador interessados;

°

(g) para o trigo Hal.·d Winter N.o l.
Fob, em portos dos Estados Unidos
da 'América, Golfo/Costa do Atlântico
é o preço equivalente ao preço "c. &
f," no país de destino do preço máximo para o tri,~) Manitoba Northern N.O 1, a granel, em armazém de
Fort William/Port Artnur, estipulado
no parágrafo n." 1 do presente artigo
calculado em função das despesas de
transportes e das taxas de câmbio em
vigor, fazendo-se os ajustamentos do
preço correspondentes às diferenças
de qualidade que venham a 'ser aceítas, de comum acôrdo, entre o pais
exportador e o país importador interessados; e
(h) para o trigo scrt White N.o 1,
ou trigo Rard Winter N.o 1 em armazém de portos da costa do Pacifico
dos Estados Unidos da América, é o
preço' máximo de trigo Manitoba Northern N.o 1, a granel, em armazém de
Fort William/Port Arthur, estipulado
00 parágrafo 1 do presente' artigo, e
calculado em função da taxa de câmb10 em vigor, fazendo-se os ajustamentos de preço correspondente às
diferenças de qualidade que venham a
ser aceitas, de co-nem acôrdo, entre
o país exportador e o país Importa,
dor Interessados.
3. O preço mínímc equivalente do
trigo a granel:
a)

para o trigo Manitoba Northern

n. ° 1 FOB Vancouver;

b) para o trigo Manitoba Northern
n.v 1, FOB, Port Churchill, Manitoba:
C) 'para o trigo argentino FOB Ar-

gentina;
d) para o trigo "f. a.

q;" FOB,

Austrália;
e)

para o trigo de França, amostra,

ou sob descrição FOB portos franceses;

j) para o trtgo sueco, amostra; ou
sob descrição FOB portos suecos entre Estocolmo e Gotemburgo, inclusive;
g) para o trigo Rard ,Winter n.c 1,
FOB, em portos dos Estados Unidos
da América do Norte, Gôlfo e costa
do Atlântico, e
h) para o trigo aort White n." 1
ou o trigo Hard Winter n. ° 1, FOB,
portos da Costa do Pacifico dos Estados Unidos da América,
é respectivamente:
_ o preço FüB, Vancouver, Port
Ohurchill, Argentina, Austrália, França, portos suecos entre .mstocotm., e
Gotemburgo, inclusive, portos dos Es-
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tados Unidos da América, do Gôlfo
costa do Atlântico e portos q.a costa
do Pacífico dos Estados Ulll~?S d,~
Aznéríca equivalente ao preço c.&f.
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, do preço mínimo do
trigo Manitoba Northern n. o 1, a
granel em armaeém de Fort wíníam/
port Árthur, estipulado no parágrafo
1 do presente artigo, e calculado em
íuncão das despesas de transporte e
das ~ taxas de câmbio em vigor, fazendo-se nos países importadores
onde são reconhecidas diferenças de
qualidade, os ajusta.mentos / de preço
coITespondentes às diferenças de qualidade que venham a ser aceitas de
comum acõrdo entre o pais exportador
e o pais importador interessados.
4. Para o período de navegação
fechada entre Fúrt WilliamjPort Arthur e os portos canadenses do Atlântico os preços máximos e' mínimos
equivalentes serão determinados sõmente em relação ao transporte de
trrgo por via lacustre e via férrea de
FOrt wülíamyPort Arthur aos portos
canadenses de inverno.
5. O Comitê EXf'cutivo poderá nxar, apos a consulto com o Comitê
Consultivo de Equivalência de Preços,
os preços mínimos e máximos equivalentes para o trigo de outras regiões
que não as estipuladas acima; êle
poderá igualmente reconhecer qualquer outra fórmula de definição de
trigo além das ú,cima .mencionadas
nos paragrafos3 e 3, c determinarlhes os preços mtuímo c máximo equivalentes, ficando entendido que, para
tôda fórmula nova de definição de
trigo, cujo preço equivalente ainda.
não tenha sido determinado, os preços mínimo e máxímo serão, provisõr-lamente, determinados de acôrdo com
os preços mínimo l';; máximo da fórmula de definição de trigo, espectücada no presente artdgo ou reconhecida ulteriormente pelo Comitê Executivo' após consulta com o Comité
Consultivo de Equivalência de Preços,
que mais se aproxima da nova definição, pela adição de um prêmio
apropriado ou pela dedução de um
desconto apropriado.
6. Se um país exportador qualquer
Ou um país importador qualquer notificar o Comité Executivo de que um
preço equivalente estabelecido em
conformidade com as disposições dos
parágrafos 2, 3 ou 5 do presente artigo não é mais,' à luz das tarifas
de transporte, das taxas de câmbio,

dos prêmios ou dos descontos em vigor, um preço equitatívo, o Comité
Executivo examínac a questão e poderá, após consultar com o comité
consultivo de Equivalência de Pr€ÇOS,
fazer o ajustamento que julgar desejável.
7. Ao serem estabelecidos os preços
mínimos e máximos de acôrdo com
os parágrafos 2, 3, 5 ou 6 do presente artigo, não serão feitos reajustamentos de preços correspondentes à
diferença de qualidade que possam
resultar na fixação do preço mínímo
ou máximo equivalente do trigo de
qualqu-e-r definição em um nível mais
alto de que o preço básico, mínimo
ou máximo, respectivamente, especificado no parágrafo 1 do presente
artigo.
8. Em caso de controvérsia sôbre
a escolha do prêmio ou desconto
apropriado para aplicação das disposições dos parágrafos 5 e 6 do presente artigo, no que concerng a tôda
fórmula de definição de trigo estíjnnada nos parágrafos 2 e 3, ou reconhecida em virtude do parágrafo 5
do presente artigo, o Comité Executivo, após consulta com o, Comité
de Equivalência de Preços, decidirá a
questão a pedido do país exportador
ou do pais importador interessado.
9, Tôdas as decisões do' Comité
Executivo, tomadas em virtude das
disposições dos parágrafos 5, 6 e 8
do presente artigo, obrigam rodos os
países exportadores e todos os países
importadores, ficando, entendido que
qualquer pais que se considerar prejudicado por alguma das rérerldas
decisões poderá pedir a convocação de
uma sessão do Conselho, para reexame do assunto,
á

Artigo VII

Estoques
1. A fim de assegurar os fornecimentos de trigo aos países Importadores, cada país exportador se esforçará em manter, no fim do seu ano
agrícola, estoques de trigo de colheita anterior em um nível suficiente
que lhe permita cumprir as suas
obrigações quanto às suas vendas garantidas durante cada ano agrícola,
em conformidade com o presente
Acôrdo,

2, se a colheita. de um país exportador fôr insuficiente, o Conselho
consagrará atenção especial aos esfôrços empregados pelo referido país
exportador em manter estoques sun-
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cientes, como se acha estipulado no
parágrafo 1 do presente artigo, antes de ser êsse país dis-pensado de
qualquer de. suas obrigações, em virtude do artigo X.
3. A nm de evitar compra,"; desproporcionadas de trigo no inicio e
DO fim de um ano agrícola, que possam prejudicar a estabíhsaçâo dos
preços, em conformidade com o presente Acôrdo, e tornar difícil o cumprimento das obrigações de todos os
países exportadores e importadores, os
países importadores Se esforçarão
para manter estoques suficientes em
qualquer época.
4. Se um país importador fízer um
apêlo, em virtude do artigo ~II, o
Conselho consagrará uma atenção eSpecial aos esforços empregados pelo
referido país importador para manter
estoques suficientes, em conformídad..e com o disposto no parágrafo 3 do
presente artigo, antes de sevpronucíar favoràvelmente sôbre o apêío,
Artigo VIII
Informações

a serem tcmecuias ao
conselhO

Os países exportadores e importadores deverão fornecer ao Conselho,
dentro do prazo que êste fixar as
informações que o mesmo venha solicitar em relação com a aplicação do
presente Acôrdo .

a

PARTE TERCEIRA
AJUSTE DAS QUANTIDADES

GARANTIDAS

Artigo IX
Ajustes quandO houver casos de não
participação ou de retirada de países

1. se houver qualquer diferença
entre o total das compras garantidas
que figuram no Anexo A ao Artigo
lII, e o total das vendas garantidas
que figuram no Anexo B ao artigo
IIl, resultantes do fato de um ou vá1':08 países incluídos no Anexo A ou
no B, (a) não terem, assinado o
Acôrdo, (b) ou não terem depositado
seu Instrumento de aceitação, ou (c)
se terem retirado do presente ACÔ1'~
do, em virtude das disposições dos
parágrafos 5, 6 OU 7 do artigo XXII,
ou <,d) terem sido excluídos do presente Acôrüo, em virtude do artigo
XIX, ou (e) de ter o Conselho declarado, em conformidade com o artigo XIX que êsses países não tenham preenchido o total OU parte

de suas quantidades garantidas, consoante as deliberações do presente
Acõrdo, o Conselho deverá, sem prejuizo do direito reconhecido a qualquer pais, pelo parágrafo 6 do artigo
XXII,
de retirar-Se do presente
Acôrdo, ajustar as quantidades garantidas restantes de tal maneira
que o total especificado em um Anexo seja igual ao total do outro Anexo.
2, Salvo decisão em contrário do
Conselho, formulada pela maioria de
dois têrcos dos votos dos países exportadores e de dois -têrços dos votos
dos países ímportadores, o ajuste previsto pelo presente artigo Se efetuará pela redução pro rata das quantidades garantidas no Anexo A ou no
Anexo B, conforme fôr o casa, até
o montante necessário para que o
total estipulado em um Anexo seja
igual ao total do outro Anexo.
3. Para efetuar o ajuste previsto
pelo presente artigo, o Conselho terá
sempre em mente que, de maneira
geral, é desejável manter o total das
compras garantidas e das vendas garanttãas ao nível mais elevado poso
sível.
Artigo -

X.

Aíuste em casos de colheita insuji-.
ciente, ou de necessidade de salvaguardar a balança de pagamentos ou
as reservas monetárias.

1 - Qualquer país exportador ou
qualquer país importador a quem
uma colheita insuficiente, no caso de
país exportador, ou a necessidade de
salvaguardar seu balanço de pagamentos Ou suas reservas monetárias,
no caso de país importador, o impeça
de cumprir suas obrigações em virtude dó presente Acôrdo, em relação
a determinado ano agrícola, deverá
tão logo que possível expor ao Conselho sua situação e pedir-lhe uma isenção total ou parcial de suas obrigações para com o referido ano agrícola. Qualquer pedido apresentado
ao Conselho em conformidade com- o
presente parágrafo será examinado
sem demora.
2 - Se o pedido de isenção tôr
motivado por uma colheita insuficiente, o Conselho, antes de se pronunciar sôbre o pedido de isenção, estudará a situação dos abastecimentos
do pais que lhe tiver pedido.
3 - Se o pedido de isenção fôr
motivado pela balança de pagamentos
ou pelas reservas monetárias, o Con-
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selho inquirirá e levará em conta não
sómente todos os elementos que êle
julgar importantes, como tambem o
parecer do g'undo Monetário Internacional, na medida em que a questão interessar a um pais membro do
Fundo sôbre a .ixístêncía e a extenSãD d~ necessidade à qual se refere
o parágrafo 1 do presente artigo.
4 - Para se pronunciar sôbre um
pedido de isenção apresentado, em
virtude do presente artigo, o Conselho
aplicará o principio segundo o quaJ
o país interessado efetuará, na medida de suas possibilidades, as vendas
necessárias ao cumprimento de suas
obrigações em virtude do presente
Aoôrdo, se fôr exportador e efetuará.
compras necessárias ao cumprimento
de suas obrigações, em virtude do
presente Acôrdo, se fôr importador.
5 - O Conselho decidirá se o pedido apresentado pelo país é fundado.
Se êle julgar que o pedido é fundado, deverá decidir em que medida
e em que condições o país que apresentou o pedido será liberado de suas
quantidades garantidas pelo referido
ano agrícola. O Conselho informará
o país que apresentou o pedido de sua
decisão.
6 - Se o Conselho decidir que o
pais, que lhe apresentou o pedido,
sej a liberado do total ou de parte de
sua quantidade garantida pelo referido ano agrícola, será aplicado o seguinte processo:
a) - O Conselho convidará os outros países importadores se o país que
lhe apresentou o pedido é pais importador, ou os outros países exportadores, se o país em aprêco é
país exportador, a fim de que aumentem as suas quantidades garantidas para o referido ano agrícola até
o montante da quantidade garantida
de que o país acima mencionado foi
isento. Todo acréscimo das quantidades garantidas, nos têrmoa da presente alínea, deve ser-aprovado pelo Cons-elho.
b) Se o montante da quantidade
de qUe o pais importador está isento
não puder ser compensado, consoante
o processo previsto na alínea (a) do
presente parágrafo, o Conselho con ..
vidará Os países exportadores, se o
referido país fôr importador e os paí..
ees importadores, se o mesmo fôr exportador, a aceitarem uma redução
de suas quantidades garantidas para
o ano agrícola em aprêco até o montante da quantidade garantida de que
está isento o país que apresentou o
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pedido, ressalvados os ajustes efetuados, em virtude da alínea a) do presente parágrafo.
C) Se o montante das ofertas recebidas pelo Conselho dos países exportadores e importadores que visam aumentar suas quantidades garantidas,
em virtude da alínea a) do pr-esente
parágrafo, ou reduzi-Ias, em virtude
da alínea b) do presente parágrafo,
ultrapassar o montante da quantidade garantida de que está isento o;
país que apresentou o pedido, aS
quantidades garantidas dos acima
mencionados países serão, salvo decisão em contrário do Conselho, acrescidas ou reduzidas, segundo o caso,
numa base pro rata, desde que o
acréscimo OU a redução da quantidade
garantida de qualquer dêsses países
não execeda à de sua oferta.
d) Se o montante da quantidade
garantida de que está isento o pais
que apresentou o pedido ao Conselho
não puder ser compensada inteiramente, consoante a maneira prevista
nas alíneas a) e b) do presente
parágrafo, o Conselho poderá reduzir
as quantidades garantidas para o referido ano agrícola que figuram no
Anexo A ao artigo III se o país
acima mencionado fôr um país axportador, ou que .figuram no Anexo
B do artigo UI, se o mesmo pata
fôr um país importador, do montante necessário, para que o total de
um Anexo seja igual ao do outro Anexo. A menos que os países exportadores, no caso de uma redução no
Anexo B ou os países importadores,
no caso de uma redução no Anexo, A,
decidam de outra maneira, a redução será efetuada nusna base pro
rata) levando-se em conta qualquer
redução feita, em virtude da alínea
b) do presente parágrafo.
Artigo XI
Aiunte das Quantidades Garantidas
por Consentimento Mútuo-.

1 - QU3!ndo Iôr solicitado pelos
países exportadores e importadores
cujas quantidades garantidas foram
modificadas por êsse fato, o Conselho poderá aprovar os acréscimos das
quantidades garantidas em um dos
Anexos do artigo UI para o período
restante de validade do Acôrdo, ao
mesmo tempo que Os acréscimos e
equivalentes das quantidades garantidas em outro Anexo para aquêle pedado.
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2 - O pais exportador poderá transferir parte da sua quantidade garantída a outro pais exportador e um
país importador, - poderá transferir
parte de sua quantidade garantida

a outro pais importador pelo período
de um ou' de vários anos agrícolas, sob
reserva da aprovação do Conselho
pela maioria dos votos dos países exportadores e pela maioria de votos dos
países importadores.
3 - A quantidade garantida de
qualquer pais que venha a aderir aopresente Acõrtto, em virtude do artago XXI, será compensada por meio
de ajustes correspondentes de acréscimos ou de reduções das quantidades
garantidas de um ou de vários países
que figuram nos Anexos A ou B ao
artigo In. Os referidos ajustes não
serão aprovados a não ser que cada
país exportador ou importador, cuja
quantidade garantida fôr modificada,
tiver consentido.
Artigo XII
Compras Suplementares
de Necessidades Críticas.

em

Caso

A fim de satisfazer as necessidades
críticas que surgirem ou ameacem a
surgir em seu território, o país ímportador poderá solicitar do Conselho
o apoio para obter suprimentos de trigo, em adição às suas compras garantidas. Após o exame dêsse pedido,
o Conselho", desde que reconheça que
uma crise não pode ser resolvida de
outra maneira, poderá reduzir numa
classe pro rata as qualidades garantidas de outros países importadores
a fim de fornecer a quantidade de
trigo que êle julgar necessário para.
remediar a crise oriunda dessas necessidades críticas. A maioria de dois
têrcos dos votos dos países exportadores e de dois têrços dos países im w
portadores é necessária para a decisão de tôda redução das compras
garantidas, redução efetuada em virtude do presente parágrafo.
QUARTA PARTE
A~I\UNISTRAÇÂO

Artigo XIII
O Conselho

A - Ato constitutivo
1. O Conselho Internacional do
Trigo, criado em virtude do .Acôrdo
Internacional do Trigo, aberto à as-

.sinatura em Washington, a 23 de
março de 1943, continua a funcionar
com a finalidade de administrar o
presente Acôrdo,
2. Todo. pais exportador e todo
país importador é m-embro votante do Conselho e pode ser representado nas reuniões por um delegado
por suplentes e conselheiros.
'
3. Tôda organização Intergovemamental que o conselho tenha decídído convidar poderá delegar um 1'epresentante que assistirá às reuniões
to referido Conselho sem ter direito
de voto.
4. O conselho eleg-erá um Presiw
dente e um Vice-pr-esidente para
cada ano agrícola.
B - poderes e funções do conselho
5. O conselho estabelecerá o seu

regufamento Interno.

6. O conselho conservará os regístros _necessários à aplicação das
dlSposlçoes. do presente Acôrdo, e pOderá reulllr. a documentação que êíe
julgar necessário.
7. a) O conselho poderá estudar
qualquer aspecto de situação mundial do trigo e pod-erá patrocinar intercâmbíc de informações e consultas
íntergovernamentais a ésse respeito.
~ Conselho P?derá realizar negociacoes que considere desejáveis com a
Orgamzação para Alimentação e
Agricultura da ONU e com outras
organizações intergovernamentais e
também com governos que não participam do pl'€SeAnte Acôrdo e que tenham um ínterêsse substancial no comércio ~nternadGnal do trigo, para
c~operaçao em qualquer dessas atívídades .
b) ' Os

países exportadores e os
importadores
reservam-se
c0!Upl~ta liberdade de ação na deter~l:naça? e admlnistraçâc de suas poIítícas Internas agrfcclas e de preços.
8.. O conselho publicará um relatÓrIO anual ~ poderá publicar qual':'
quer outra ínformaçâo relativa
a
questões atinentes ao, presente Acôrdo
9. O conselho terá os poderes ê
exercerá. as funções que ãle julgar
necess~l'las. J?ara garantir a execução
das dísposlções do presente Acôrdo.
. 10. O Conselho poderá por maioria de dois _terços dos votos dos países exportadores e de dois têrços dos
votos dos países importadores, delegar o exercício d-e qüaísquer de seus
poderes OU,funções. O conselho POM
derá, e~ qualquer época, revogar tal
delegação de poderes pela maioria
de dois têrços dos' votos expressos.
Tôda decisão adotada, em virtude dos

países
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poderes ou das
funções delegados
elo conselho, em conformidade com
~s disposições do presente parágrafo,
está sujeita à reunião do oonsenio.
a pedido de todo país exportador ou
importador, pedido êese feito dentro
do prazo prescrito pelo mesmo Conselho. Tôda decisão a cujo respeito
não foi feito nenhum pedido para
revisão
dentro do prazo previsto,
obrigará a todos os países exportadores e importadores.
c - votação
Sob reserva das disposições
das alíneas b) e c) do presente parágrafo, os países importadores terão
direito a 1.000 I votos, 05- quais serão
distribuídos entre os mesmos, atendendo-se à proporção existente entre as suas compras garantidas por
ano agrícola evao total das compras
garantidas pelo referido ano agrfcola. os países exportadores terão
igualmente direito a 1.000 votos que
serão distribuídos entre os mesmos,
atendendo-se à proporção existente
entre as suas vendas garantidas por
ano agrícola e ao total das vendas
garantidas pelo mesmo ano agrícola.
b) Se um país importador ou exportador não estiver representado
por um delegado em qualquer sessão do conselho e não tiver autorizado outro país a votar em seu nome
em conformidade com o § 16 do pre~
sente .artigo, o total dos votos que
os. países exportadores puderem expnrmr, será ajustado a um número
~gual ao total dos votos que os. países
II?.pOl'ta.dor~s puderem exprimir, e serao redístríbuídos entre os países exportadores em proporção às suas ven ..
das garantidas.
q) N-enhum país exportador ou importador deverá ter menos de um
voto; não haverá voto fracionado.
12. O conselho deverá redistribuir
os votos, em conformidade com as
disposições do§ 11 do presente artigo, sempre .que houver uma modificação nas compras garantidas e nas
vendas garantidas para o ano agrícola em curso.
13. Se um pai·s exportador ou importador é suspenso do seu direito
de voto, em virtude do § 5 do artigo XVII, ou perde seu direito de
voto, em virtude do § "7 do artigo
XIX, o conselho deverá redistribuir
o.s votos coI!I0 se aquêle país não
tivesse quantidade garantida para o
ano agr Iccla em curso.
11. a)
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14. Será_ feita abstração de qualquer redução em sua quantidade garantdda aceita por um país exportador
ou Importador, em virtude do § 6 (b)
do artigo X e de qualquer transferêncía de parte da quantidade garan tida de um pais por um ano agrfcola sõmente em virtude' do § 2 do
artigo XI, com o objetivo de redis..
tríbuír os votos, em conformidade
com êste artigo.
.
.15..A!! decisões do conselho, salvo
dísposíções ~m contrário do presente
Acordo, serao tomadas pela maioria
do total dos votos dados.
1~. Todo pais exportador pode autorizar um outro país exportador e
todo. o país importador pode autorlzar um outro pais importador a representar seus Interêsses e a exercer
seu direito de voto em uma ou várias reuniões do conselho. uma prova de uma tal autorização que s-eja
satisfatória para o conselho, deverá
ser apresentada .ao mesmo conselho.
A

D - gessôes
17. O conselho se reunirá pelo menos uma vez durante cada metade
do ano agrícola e em qualquer outra
data que o presidente possa fixar.
18. O presidente convocará uma
sessão do oonsenic se assim Iôr solicitado por (a) cinco países ou (b)
u~ .ou mais países que detenham um
mmimo de dez por cento do conjunto
dos. votos, ou (C) pelo comitê Bxe-

cutivo.

E - O quorum
19. Em tôda reunião do oonsetho,
a presença dos delegados que possuem, antes de haver qualquer ajuste dos votos, em virtude do § 11 (b)
do presente artigo, a maioria dos votos deti~o~ pelos países exportadores
e ~ ma~(ll"Ia dos votos detidos pelos
países Importadores, é considerada
necessária para se constituir o quorum.
F - sede
20. A sede do conselho será em
Londres, a não s~r· que o conselho
decida em contrário por maioria dos
votos dad?s .pelos países exportadores
e por maioria dos votos dados pelos
países importadores.

G. - Capacidade jurídica
21. O Conselho terá, em territ6!iO de qualquer pais exportador· ou
Importador, a capacidade jurídica ne-
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cessária ao exercício das funções que
o presente Acôrdo lhe confere.
H. - Decisões
Cada pais exportador ou 4Uportador se compromete a se consíderar como obrigado por tôdas as decisões tomadas pelo Conselho, em vírtude das disposições do presente
Acõrdo .
Artigo XIV
22.

1.

O Comité Executivo
O Conselho estabelecerá um Co-

mité Executivo. O referido Comité
Executivo é composto de quatro países
exportadores, eleitos anualmente pelos
países exportadores e de no, máximo
oito países importadores, eleitos pelos
países importadores. O Cons~lho nomeará O "Presidente do Comité Executivo e poderá nomear um Vice-Pre,
sidente.
2
O Comitê Executivo e respcnsá v~l peran te o Conselho e funciona
sob a direção geral do mesmo. :í!:le'
exerce os poderes e as funções que
lhe são expressamente delineadas pelo
presente Acôrdo, e os demais poderes
e funções que _o Conselho lhe delegar, em virtude do parágrafo 10 do
~
artigo XIII.
3. Os países exportadores que tem
assento no Comité Executivo terão o
mesmo número total de votos que
os países importadores. 9s votos .dos
países exportadores serao reparfldos
entre os mesmos da maioria que êles
decidirem, desde que nenhum país
exportador detenha mais de quarenta
por cento do total dos votos dos países exportadores. Os votos dos países importadores serão repartidos entre os mesmos da maneira que êles
decidirem, desde que nenhum país importador detenha mais de quarenta
por cento do total dos votos dos países importadores.
4. O Conselho fixará o regulamento
interno relativo ao processo de votação do Comitê Executivo e poderá estabelecer quaisquer outras cláusulas
que êle julgar próprias para o regulamento interno do Comitê Executivo.
Para ser tomada- em decisão pelo Comité Executivo, exige-se a mesma
maioria de votos que o presente Acôrdo
exige do Conselho quando êste decícidir sôbre questão semelhante.
5. Todo país 'exportador ou todo
país importador que não seja membro
do Comitê Executivo pode participar,
sem direito a voto, na discussão de

qualquer questão perante o Comitê
Executivo sempre que êste julgar que
os interêsses do referido país estão em
jôgo.
Artigo XV
Comitê Consultivo sôbre equivalências
de preço
O Conselho criará um Comité õonsultívo sôbre Equivalências de Preço,

compôsto de representantes de três
países exportadores e de três países
importadores. O Comitê será ouvido
pelo Conselho e pelo Comitê Executivo sôbre as matérias dispostas nos
parágrafos 5, 6 e 8 do artigo VI, e
sôbre outras questões que o Conselho e o Comitê Executivo venham a
encaminhar-lhe. O Presidente do Comitê será nomeado pelo Conselho.
Artigo

~VI

O Secretariado
1. O Conselho terá um Secretariado compôsto de um Secretário e de
pessoal de que os trabalhos do Con-

-selho e de seus Comitês venham a necessitar.
2. O Conselho nomeará o Secretário e fixará suas atribuições.
3.. O pessoal será nomeado de acõrdo com os regulamentos estabelecidos
pelo Conselho.__

Artigo XVII
Disposições financeiras

1.
As despesas das Delegações
acreditadas junto ao Conselho, dos
representantes junto ao Comitê Ex~
cutdvo, e dos representantes no Comitê Consultivo sôbre Equivalências de
Preço serão custeadas pelos seus respectivos Governos. Tôdas as demais
despesas necessárias à administração
do presente Acôrdo, inclusive as de
Secretariado assim como tõda remuneração que o Conselho deci.da pag~r
ao seu Presidente ou ao Více-Presidente, serão custeadas por contribuições anuais dos países exportadores e
importadores. A contribuição de cada
um dêsses países, pera cada ano agrícola, será proporcional à relação entre a sua quantidade garantida e o
total das vendas ou compras garantidas, fixadas ao início dêsse ano
agrícola.
2. _Em sua primeira sessão. após a
entrada em vigor do presente Acôrdo, o Conselho votará seu orçamento
para o período que termina a 31 de
julho de 1957 e fixará a con tríbuição
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que caberá em pagamen to a cada país
exportadOr ou importador.
3,
O Conselho, na primeira sessão, da segunda metade de cada ano
agrícota, votara s~u orçan:ent? para o
ano agrícola segum te e fixará a contribuição' que caberá em. pagamento
a cada país exportador e .ímportador,
para. o dito ano agrícola.
4. A contribuição inicial de cada
país exportador ou importador que
tenha aderido ao juesente Acôrdo, segundo as disposições do artigo XXI,
será fixad-a pelo Conselho, tomandose por base a quantidade garantida
que lhe couber e o período restante
do corrente ano agrícola: contudo, as
contribuicões fixadas para os outros
cxpr.rt.::l dores e importadores. para o
ano agrrcota em curso, não serão alteradas.
5. As contribuições serão exigíveis
logo após sua fixação. Todo país exportador ou Importador que deixar de
pagar sua contrfbuicâo. dentro de um
ano a partir da data de sua fíxacâo,
perderá seu direito de voto, até que
sua contr-lbuíçâo seja paga: mas não
ficará, nem privado dos demais direitos (me lhe confere o presente Acôrdo. nor» desobrtrradn dos deveres que
êste últlmo impõe. Na eventualidade
de algum país exportador ou importa,
dor vir a perder seu direito de voto
nos têrmos do presente parágrafo, I)S
votos respec~ivos serão redístribuídos,
em conformidade com as disposições
do § 13 do artigo XIII.
6. O Conselho publicará, no curso
de cada ano agrícola, uma relacâo autenticada de suas -eceitas e despesas
relativas ao ano agrícola anterior.
7. O Govêrno do pais, em que estiver sediado o Conselho, concederá
isenções do impôsto sôbre OS salártos
pagos pelo mesmo aos seus funcionários: contudo. essa isenção não Se
aplicará aos nacionais do dito país.
8. O Conselho providenciará, antes de sua dissolução, a liquidação do
seu passivo e a redistribuição do seu
ativo e de seus arquivos.
Artigo XVIII
Cooperação com outras Organizações
Intergovernamentais

1. O Conselho tomará tôdes as
providências
julgadas
necessárias
para assegurar a troca de informações e a cooperação com os organísmos competentes das Nações Unidas
e suas agências especializadas e com
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outras
organizações
íntergovernamentais.
2, Se o Conselho verificar
que
certas disposições do presente Aeôrdo são essencialmente incompatíveis
Com as obrtgaçôes que as Nações
Unidas, diretamente ou através no
seus organismos competentes e agênctas especializadas, possam estabelecer, relativamente a ajustes intergovernamentais sôbre produtos de base
tal incompatibilidade será C()I1Si{le-'
rada como um obstáculo ao funcionamento do presente Acôrdo e deverá ser aplicado o processo preceituado nos parágrafos 3, 4 e' 5, do artigo XII.

Artigo XIX
Litiyios e Reclamações

1. Todo Iitígío relativo à interpretação ou aplicação do presente e.côrdo, que nâo fôr resolvido _mediante
D:egocíaçôes, será submetido!, a pedído de uma das partes üttgantes,
ao Conselho, que tomará uma decisão
sôbre o assunto.
2. Nos casos em que 'um litigio tôr
submetido ao Conselho, em virtude
do parágrafo 1 do presente artigo
seja uma maioria de países ou seja
um grupo de países possuidores de
pelo menos 1/3 do total de votos,
poderá requerer ao Conselho, apóa
plena discussão do assunto, a opinião do Comitê Consultivo, mencionada no parágrafo 3 dêste artigo,
sôbre os pontos de litigio, antes de
manifestar sua decisão final.
3. (a) A "não ser que o Conselho
por unanimidade, Se manifeste contrário, o Comitê será compôsto dos
seguintes membros:
(i)
duas pessoas, uma possuidora
de ampla experiência nos assuntos
em litígio e outra de reconhecida
competência em assuntos
jurídicos,
ambas .escolhidas peles países exportadores;
(ii) duas pessoas, com as qualificações acima, escolhidas pelos países
importadores; e
(iü) um Presidente, escolhido por
unanimidade entre as quatro pessoas
nomeadas nas condições expressas
em (i) e (íi) ou,' se não houver acôrdo entre êles, pelo presidente do
Conselho Internacional do Trigo.
"- O)) Serão elegíveis para o Comitê
Consultivo nacionais dos países CUjOS
Governos são partes do presente
Acôrdo; as pessoas escolhidas para o
Comitê agirão segundo seu próprio
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critério sem instruções de qualquer
a-ovêrno.
·t' C
(c) As despesas do Comi e
onsu1ttvo. serão custeadas pe~o Cünsel~o.
4. A opinião do Comitê OOnsu1t.I~O,
bem como os seus
motdvos, sen.~o
apresentadas ao Conselho que, apos
examinar tôdas as intormaçôes de
relevância, resolverá o litígio.
5
'I'ôda reclamação de que
um
paí~ exportador ou impo!tad.?r não
tenha cumprido suas obrígacôea, segundo o presente Acôrdo, deverá, a
pedido da parte queixosa, ser. submetida ao Conselho, que tornará suas
decisões sôbre o assunto.
6. Nenhum pais exportador ou
importador
poderá ser considerado
como tendo infringido o presente
Acôrdo senão pela maioria dos votos dos países exportadores e pela
maioria dos votos dos países importadores. Sempre que se c~ms+,atar
uma infração ao presente acordo por
parte de um país exportador ~u Importador, dever-se-á
específfcar ao
natureza- da. infração e, caso esta
envolva uma falta no que diz respeito
à quantidade garantida dêsse país, 00
extensão dessa falta.
7 O Conselho, caso verifique que
um' país exportador ou importador
infringiu o presente Acôrdo. poderá,
pela maioria dos votos dos países
exportadores e pela maioria dos v~
tos dos países importadores, ou privar êss e país do direito do voto at:é
que o mesmo cumpra as suas obrigações, ou excluí-lo do presente
Acôrdo.
8. Caso um país exportador ou
importador tenha sido privado dos
seus votos, em virtude do presente
artigo, êstes serêo ~ redistribuídos segundo as dísposíçôes do parágrafo
13 do artigo XIII. Se um pais exportador ou importador fôr considerado em falta quanto à totalidade
ou a parte de sua quantidade rraranüda ou fôr excluído do presente acôrdo, as suas quantidades garantidas
restantes serão ajustadas, em conformidade com o artigo IX.
QUINTA PARTE
DISpOSIÇÕES FINAIS

Artigo XX
Assinatura, aceitação e entrada

em vigor
1. O presente Acôrdo ficará aberto
à assinatura dos GOvernos dos países
que figuram nos Anexos A e B do

artigo TIl, na cidade de Washington,
até 13 de maio de 1956, inclusive.
2. O presente Acôrdo deverá ser
objet-o de aceite.cão formal dos Governos signa tanos de acôrdos com os
seus respectivos processos constitncío.,
naís . Sob reserva das disposições do
parágrafo 5 do presente artigo, os Instrumentos de ratíflcaçâo deverão ser
depositados com o Govêrno dos Estados Unidos da América, o mais tardar
até 16 de julho de 1956, entendendose, todavia, que uma notificação por
.parte de qualquer Govêrno signatário
ao Govêrno dos Estades unidos da.
América, até 16 de julho de 1956, maaifestando a intenção de aceitar o
presente Acôrdo, seguida do depósito
de um Instrumento de retificação o
mais tardar até 1 de dezembro de
1956, será considerada como aceitação
em 16 de julho de 1956 para os fins
do presente Artigo.
3. Sob a condição de que os Governos &05 países que figuram no Anexo A do artigo lII, responsáveis pelo
menos por 2/3 das compras garantidas, e de que os Governos dos países
que figuram no Anexo B do artigo
m, responsáveis pelo menos por 2/3
das vendas garantidas, tenham aceito
o presente Acôrdo na data de 16 de
julho de 195-6, as partes Primeira,
Terceira, Quarta e Quinte. do Aoôrdo
entrarão em vigor a 16 de julho de
195B e a Parte Segunda a 1 de agôsto
de 1956,
4. se até 16 de julho de 1956 M
eondiçôes estabelecidas no parágrafo
precedente para a entrada em vigor
do presente Acõrdo não forem obedecidas, os Governos dos países que, até
aquela data, tenham aceito o presente
Acôrdo consoante o parágrafo 2 dêste artigo, poderão decidir, por consentimento geral, que o Acôrdo entrará
em vigor entre êles, ou" alternativamente.vpoderãs, -tomar outra atitude
que, segundo éles, a situação requeira.
5-. Todo Govêrno sígnatârío que
não tenha aceito o presente Acôrdo,
na data de 16 de julho âe 1956, segundo o parágrafo 2 dêsse artigo,
poderá após essa data, obter do Conselho uma prorrogação do prazo de
depósito do Instrumento de ratificação. A Primeira, Terceira, Quarta e
Quinta Partes do presente Acôrdo eutrarão em vigor para êsse Govêrno na
data do depósito de seu Instrumento
de ratificação; a Segunda Parte do
Acôrdc entrará em VIgor a 1 de agôato de 1956 ou na data do depósito de-
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seu Instrumento doe ratificação, se esta
fôr posterior,
.
6. O Govêl'no dos Estados Umd3S
. da Amévtca ~o.tiflca.rá todos ?'S G0V''2.l'nOS sio'natanos de cada assinatura
e de cada ratincaçâo do presente
Acôrdo-

ARTIGO XXI
Adesão

conselhO, poderá, pela maioria
de dois têrços· dos votos express~s
pelos países exportadores e de dOIS
têrços dos votos expressos dos _países
imoortadores aprovar a adesão ao
prêsente Acôrdo de qualquer Govêrno que ainda não seja parte no mesmo e determinar as con.diçõesdes;5a
adesão' ficando entendido, todavia,
que o Conselho não aprovará a adesão de qualquer GOVêl110 em conformidade com o disposto neste Artígo,
sem que stmubtâneamente vote os
reajustamentos das quantidades garantidas nos Anexos A e B do Artigo UI segundo o parágrafo . 3 do
Artigo' XL Essa adesão será realizada mediante o depósito de um Instrumento de adesão junto ao Gcvêrno dos Estados Unidos da América, o
qual, por sua vez, notificará todos
os Governos signatários, e os Governos que tenham aderido ao Acôrdo, de cada uma dessas adesões.
O

ARTIGO XXII
Duração, Emenda, Retirada e

Terminação

1. O presente Acôrdo permanecerá em vigor até 31 de julho de 1959,
inclusive.
2. (a) O
Conselho comunicará,
quando, julgar oportuno, aos países
exportadores e importadores as suas
recomendações referentes à renovação ou à substitui-cão do presente

Acôrdo.

(b) O conselho poderá convidar
qualquer Govêrno que não seja parte neste Acôrdo e que tenha interêsse substancial no comércio Internadona] do trigo para participar de
suas discussões em conexão com a
renovação OU substttuíçâo em aprêço.
3. O Oonselho poderá, pela maioria dos votos dos países exportadores
e pela maioria dos votos dos países
importadores, recomendar aos países
exportadores e aos países importadores, sua emenda ao presente ACÔfQ,O.

L
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4. O Conselho poderá fixar um
prazo dentro do qual cada país exportador e importador deverá notificar o Govêrno dos Estados Unidos
da América se aceita ou não a emenda proposta. A emenda tornar-se-á
efetiva a partir de sua aceitação peIos países exportadores que possuam
dois têrços dos votos dos países exporta dores e pelos países importadores que possuam dois têrços dos votos
dos países importadores.
5. Todo país exportador ou importador que não tiver notificado o
Govêrno dos Estados fluidos da Amérrca da aceitação de uma emenda até
a data em que a mesma se tornar
efetiva, poderá, após ter dado, por
escrito, ao Govêrno dos Estados Unidos da América o aviso prévio de
reth'a'da que o Conselho tenha' a exigir para cada caso, retirar-se do presente Acôrdo no fim do ano agrícola
em curso, mas não estará, por isso,
livre do cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Acôrdo e
não executadas antes do término do
mesmo ano agrícola.
6. Todo país exportador que considerar seus Interêsses gravemente
comprometidos pela não participação
no presente Acôrdo ou pela retirada
do mesmo de um país enumerado no
Anexo A do artigo III, e responsável por mais de 5% das quantidades
garantidas dêsse anexo, ou todo país
importador que considerar seus Interêsses gravemente comprometidos pela não participação no presente Acôrdo ou pela retirada do mesmo de um
país enumerado no Anexo B, do artigo TIl, e responsável por mais de
5 % das quantidades garantidas dêsse
Anexo, poderá retirar-se do presente
Acôrdo, mediante o envio por escrito
de aviso prévio de retirada ao Govêrnn dos Estados Unidos da Amárica, em data anterior a 1.0 de agôsto de 1956.
7. Todo pais exportador ou importador, que considerar sua segurança. nacional ameaçada em conseouênela da abertura de hostilidades poderá retirar-se do presente Acôrdo, após
a expiração de um prazo de 30 dias
a contar da data da comunicação,
por escrito, ao Gcvêrnc dos Estados
Unidos da América,
8. O Govêrno dos Estados Unidos
da América informará todos os Governos signatários, bem como os governos que tenham aderido ao pre-
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sente Acôrdo,. das notificações e dos
avisos prévios recebidos nos têrmos
do presente artigo.
ARTIGO XXIII
Aplicação Territorial
1. Todo Gcvêrno poderá, na ocasião da assinatura, da aceitação ou

adesão ao presente Acôrdo, declarar
que seus direitos e obrigações, nos
têrmos do presente Acôrdo. não se
aplicarão a' todos ou a parte dos territórios ultramarinos de cujas relações exteriores fôr responsável.
2. Excetuados os territórios em relação aDS quais houver sido feita
uma declaração, de acôrdo com o parágrafo 1 do presente artigo, os direitos e obrigações assumidos por
qualquer Govêmo em virtude do presente Acôrdo, apltcar-se-âo a todos
os' territórios de cujas' relações exteriores o dito Governo fôr responsável.
3 _ Após a aceitação ou adesão ao
presente Acôrdo, todo Govêrno poderá, a qualquer tempo e mediante
notificação ao Govêrno dos Estados
Unidos da América, declarar -que os
direitos e obrtgacões assumidos, em
virtude do presente Acõrdo, deverão
Se aplicar a todos 'ou a parte dos territórios em relação aos quais o dito
Govêrno fêz uma declaração, de
acôrdo . com as dtspo.tcões do parágrafo 1 do presente artigo.
4. Mediante notificação de retirada feita ao Govêrno dos Estados
Unidos da Am-érica, todo Govêrno poderá, com relação a todos ou a parte
'dos territórios ultramarinos, 'de cujas
relações extertores êle fôr responsável. proceder a uma retirada, em
separado, do presente Acôrdo
5. O Govêrno dos Estados Unidos
da América informará todos os Governos signatários, bem como os que
tenham aderido ao presente Acôrdo,
rias declarações ou notificações feitas
em virtude do presente Artigo.
Em fé do que, os representantes
abaixo assinados, devidamente .autorizados por seus respectivos Governos, assinaram o presente Acôrdo nas
datas que figuram ao lado de suas
assinaturas.
Os sextos do presente Acôrdo, nas
línguas tnglêsa, francêsa e espanhola. serão igualmente autênticos e devendo o original ser depositado nos
arquivos do Govêrno dos Estados
Unidos da América, o qual transmítixáa todos os Governos signatários

e aos que tenham aderido ao presente Acôrdo cópias certificadas dêsse original
Países Signatários:
Argentina - Austrália - - Austria
- Bélgica - Bolívia - Brasil - Canadá - Ceilão - Oolombía - Costa
Rica - Cuba - Dinamarca - RePública Dominicana - Equador Egito - EI Salvacor - França
Alemanha - Grécia - Guatemala
~ 'Haiti Honduras - India Indonésia Irlanda
Israel
Itália - Japão ~ Jordânía - Coréia - Líbano
Liberta
México ~ Holanda
Nova Zelândia
Nicarágua
Noruega
Panamá _ Peru - Filipinas - Portugal _ Arábia saudita - Espanha Suécia - Suiça' - União Sul-Afrt..
cana - Estados Unidos da América
- Vaticano - Venezuela - IUgoslávia.
CONVENIO INTERNACIONAL
TRIGO, 1956

3L

Los Gobíernos Signatarios del presente Convenio,
Considerando que eí Convento Internacional del Trig-o abierto a la
firma en wãsnínetcn el 23 de '':''1'zo de 1949 fué concertado oon objeto
de solucionar las serias díficultadea
que causan a los productores y consumidores los excedentes gravosos V
las criticas escaseces de trigo,
Considerando ~~ue el Convenlo d-e
1949 tué renovado y revisado en
Wáshíngton el 13 de abril de !:J;i3,
Considerando que es deseable que
el convenio Internacional del 'D'j ~,)
sea renovado. con cíertas modifica ciones, 'por un período adicional, y
Habiendo resuelto concertar con :::se
propósito el presente Conveníc )or
el que se revisa y renueva el Convenio .Internacionaj del Trigo,
Han convenído lo que sígue:
PARTE 1
DISPOSlCIONEg

GENERALES

Articulo I
Objetivos

E1 presente Oonvenio tiene u- ~i
nalídad asegurar abastecímtentoa de
trigo a los países .ímpcrtadcres y
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mercados de trigo. a los países exportadores a precios equítativos y
'estables"
Articulo II
Dejiniciones

1. para ios fines deI presente oonvenio:
"comité Asesor sobre Eq~i~alenclas
de Pr:ecio" signific,a el Oomíté creado
en vírtud de] Artículo XV.

"BusheI" significa 61:> libras oro-rdupois o 27,2155 ... kílogramos.
"Gastos de detención" significa Jos
gastos ocasionados por almacenaje.
ínterés y seguro del trigo en espera
de despacho.
"c. s . f." significa cesto y flet.e.
"Ccnse.lo" significa eI Consejo Inrernacíonal dej Trigo creado por el
Artículo XIII.
"Afta agrícola". significa el período
de tíempo comprendido entre eI 1.0
de agosto y el 31 de julio, _salvo que
a Tos efectos del Artículo VII significa, respecto de la Argentina y Australia, ei período de tiempo comprendido entre eI 10 de dícíembre y
e1 30 .de noviembre y, respecto de los
Estados Unidos de América, el período
comurendido entre el LO de julio y
e1 30 de junto.
"Comité Ejecutlvo" significa el .'0mtté creado cn virtud del Articulo
XIV.

"País exportador" significa, según
el contexto: 1) el Oobíerno de un
país qua tigure en el Anexo B al Artículo In que haya aeaptado el presente Ccnvenio o se haya adher'ídc a
él. siempre que no se haya retirado
d-e] mísmc, o bien 2) el pais mismo
y aquellos terrftoríos en que sean .ipllcables los derechos y las obhgacicnes de su Gobierno en virtud ,ieI
presente- Convenío.
"F. a. q." significa
comercial.

calidad

media

"F .0. b." significa Iibre a bordo
l-te
de barco marítimo y, cuando se
de:

i) trigo de Francia entregado en
uu -puerto deI Rhin, libre a bordo de
embarcación fluvial;
ü) trigo de Suecia, libre a bordo
de barco marítimo.
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"Oantldad g'arantdzade.' slgnttíca,
cuando se l'efi.ere a un país ímpc tadcr. sus compras garantízadas uiara
un afio agrícola y cuando se refíerc
a un pafs exportador. sus ventas garantizadas para un afio agrícola.
"Pai." importador" significa, según
el contexto: i) e] Gobierno de un país
que figure en el A:1'êXO A al Artículo Hf que haya aceptado el presente Convenío o <:(' haya adheridc a.
él. y que no Se haya retirado .lel
mísmo, o bíen li)' e] mismo pats y
aquellos territol'ios en que seanplicables los derechos y las obltgaciones de su Gobíerno en virtud deI
presente Convenlo.

"Gastes de mercado" significa todos los gastos usuales de comerciaJizactón, fletamentr, y despacho.
"Tonelada métrica" o sea. l.000
k i lo g r a mos,
significa
36,743'71
"bushels" .
"Trrso de cosecha anterior" stgnífica trigo del país exportador de que
se trate; consecnado más de dos
meSC3 antes de] comíenzo dcl ano
agrícola en curso.
"Terrítorio" tant-o- si se refiei-e a
un país expoi'tador como a W1 país
importador, significa todo ter-trono
aI oual. de confomudad con lo d.spuesto en el Artículo XXIII, sean
aplicados los derechos y las obligncíones deI Gobíernc de dícho país,
en virtud deI presente Convenio ,
"Trnnsacción" significa,. según el
contexto, toda v-enta de trigo exportado desde un pais exportador. LI que
haya de serlo. para ser importada eu
un pais importador o la cantidad de
ese trigo asi vendida, Ouando en el
presente Ccnvenío se haga referencía
a Una transacción entre un pais BXportador y un pais importador se
tendrá qU8 la referencía compreende
no sólo las transacciones entre el
Gcbíerno de un pais exportador y el
Gobierno de un país importador, sino
también das realizadas entre. COI:1erciantes o entre un comerciante y el
Gobierno de un país exportador o de
un país importador. En esta definición se entendrá que "Gobiemo"
significa e1 Gobierno d'e todo territorio aI cual, de cOnfürmidad ccn ]{)
dispuesto en el Artículü XXITI sea:!
aplicables los del'€chos y las obI!gaciones '. de cualquier Gobiernó - que
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o

se

aojuera a él .
"Can~idad garantizadano cubíerta"
signrrtca- cuando ~ trata de lU1 país
exportador, la diferencia entre las
i:antldades anotadas eu los registros
deI oonsejo, en cumplímíento de lo

dispue",to en el Artículo IV, con cargo
a ese pais durante un ano agrtcola
y sue ventas garantízadas para drene
aÜO agrrcoía y, cuando se trata de

Ul1 país importador. la diferencia en-

tre las cantídadea anotadas en los
a-agistros ci;tl Consejo, en cumpnmíentc de 10 dispuesto en e1 Artdcuío
IV, COl1 cargo a dícho pais, durante
un afio agrícola y aquella parte de
sus compras garantízadas para .ncno
ano agrícola que, según la recna.
tenga derecho a comprar, conforme
a lo díspuesto en el párrafo 9 dei
Artículo lII.
«Trtgo " significa trigo en grano y

de

excepto eu el Artículo VI, harína
trigo.
2. a) Todos los cálculos sobre €I
equivalente en trigo de las compras
garantizadas o de las ventas garantízadas de harína de trigo. se nasarán
en eI porcentaje de extracción l,..:.~...ectficado en el contrato entre el comprador y el vendedor.
b) Si no se especifica dícho porc-entaje, se considerará que, para los
efectos de díchos cálculos y a menos que el Consejo decida otra cosa,
72 unidades de peso de harina de
trigo equívalen a 100 unidades de
peso de trigo en grano.
PARTE 2
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo III
Compras garantizadas Y' ventas
garantizadas

1. Las cantddades de trigo que fi...
guran en cj Anexo A de este Articulo para cada pais importador representan. con sujecton a todo l;;,Umente o dismínucíón que se etectúe
conforme a la Parte 3 del present r
Convenio, las compras garantizadns
de dicho pais para cada uno de los
agrícolas que abarca el presente C')Ilv.enio.
2. Las cantidades de trigo que fi~
gUl'an en eI Anexo B de est~ lU"tfcuIa para cada país exportador re~
prestmtan, con sujeción a todo au-

menta o dismínucíón que se efectúe
conrorme a la Parte 3 del presente
Oonvemo, las ventas garantiaadas de
encho pais para cada uno de los anos
anos agncoías queabarca el presente
Convemo .
3. LaS compras garantíaadaa de
un pais importador representan la.
can tmad máxima d-e trigo qu-e. previa decruccion del total de Las cransacciones registradas por 081 Oonsejo
en cumphmíento de lo díspuesto en
ei Articulo rv COn cargo a dícnea
compras garantazadas,
a) el Consejo podrá requerír que,
Como se díspona en el Articulo V,
dicho pais Importador compre a .oe
países exportadores a precíos en consonancia con los precics mínímos especinoacos en 81 Articulo VI :J deterrnmados conforme al rmsmo. J
b) ej Consejo podrá requerir que,
como Se díspone en el Articulo V, lOS
países exportadores vendan a drene
pais importador a precios eu consouancia oon 100 precíos máximos especmoados en eí Articulo VI o determinados conforme al mísmo,
4.. Las ventas garantizadas ae UD
país exportador representan la cantídad máxima de trigo que, previa.
deducción del total de las transaccícnes registradas por el Consejo en
cumplírmento de los dlspuesto en el
Articulo IV con cargo a ventas garantizadas.
a)
el oonsejo podrá requerrr ao
dicho país exportador. como se díspane en el Articulo V, que venda a
los países importadores a precíos en
consonancía con los precíos .... ximos
especificados en el Articulo VI o teterminados conforme al nusmo, o
b) e1 oonsejc pOdrá requerir,
os
países Importadores, como Se dispone
en el Aruculo V, que compren a dicho país exportador, a precios en
consonancía con los precíos rnímmos
especificados en el Artículo VI o determinados conforme al miamo
5. Si un pais importador encuentra dificuldad para ejercer su dereeho a comprar su cantídad garantizada no cubierta a precios en consonancia con los precios máximos €apecificados en el Artículo VI o determmados conforme aI mismo l si
un país exportador encuentra dif:cultad para ejercel su derecno a vender
su cantidad garantizada no cubIert.a
a preClOs en consonancia oon los
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preciOs mínimos así especifícadcs o
determinados) . podrá recurrtr ..' procedimi.ento establectdo en el A..r ti-

culo V.

6. Los país-es exportadores no .c-an
ob1igados a vender trigo algunc en
vu-tud dcl preeenta Oonvenío, ~ -ncnos que se íes reqmera para ello Sf·
gún lo rííspuesto en. el Articulo IJ'. a
precios en cons.0,nanc13 con tos pr"?,~lO.s
máximos especmcados en el Art L..ulo
VI o d'eterminRdo.s conforcne ar mísmo. Los países importadores no están oulígadcs a comprar trigo atgun.i
en va-tud del presente Convemo. r;

menos que se Ies requíera :ara eljo
s-egún lo dtspuesto en el Artículo V.
a precícs EU consonancia con los mínimos especificados en el Ar-re-no
VI o determ'mados conforme aI .1(8-

mo.

7. La oantidad "de harmn de trtgo
que en su case haya de surmmstrar el país exportador y aceptar el

país importador con cargo a S115 respectivas cantrdades garantízadas se
determínara en cada transacción. '::-;:;.-~
sujeción a las dísposicíones .el Artículo V, per acuerdo entre e1 \"8n1::'dor y el comprador.
8. Los países exportadores y ;{J~
países importadores podrán cub f li-

brementc sus cantidades garantiaaoas
por conductcs comerciales privados o
por ou-os mectios . Nínguna d.spcsi dón
del presente Convamo podrá ser tomada como base para que un eO
merclame pretenda eludír el .c.mphnuento de leyes o reglamcntcs a
los cuales j.uedà estar sujeto ,
9. El oonsejc podrá. a su arbttríc
exigir que ningún país Importador
compre y que ningún país exportado!
venda, en virtude del presente Convento, más dei 90% de su canudad,
garantizada para un afio agrícola, antes del 28 de Iebrero de dicho ano
agrícola.
M

ANEXO A AL ARTICULO III
Compras garantizadas para cada ano agr1cola

I
p A I S E S

II

Toneladas

métricas

Equivalente

en "bushela'

I

...

Alemama

Arabía Saudita

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

.. , .. ...

Austrra

'"

1.5D0.000

55.115.565

100.000

3.674.371

lÜü.OOO.

3.674.371

450.000

16.534.669

.

110.0QO

4.041.808

.. 1

200.000

7 .348. 74~

175.000

6.430.149

15.000

551.155

I
I
·1
I

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

I

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

Bélgica

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

Bolívia

.....

Brasil

Ceilân

'

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

-I

I

• • • , • • • • • • , • I

I
Cludad deI Vaticano

..............I
I
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'I'oneíada.s

Equivalente

PAISES
métricas

....... ,

Colomnia

!

em "bushels"

7G.O"OO

2.572.060

60.000

2.204.623

I

I

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

Corea
C03ta Rica

.

I
I

:

1

40.000

I
Cuba,

I,

".

I
I

1.469.743

I

7.422.229

202.000

I

!

Dinamarca
--~--

__. _ - - -

Egipto

1. 837 .135

!,

.. i

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

I

.I

I

1. 337.185

I

-------~

I
I

E"l Salvado:'

50.000

I
., '1

l<'Wpinas . .

I

I

I _.._ - - - - - - - - , - .._ - - - - - .. 1

-------_.

50.000

-----------~-----

3'00.000

I
I

11.023.113

._._-_I.._ - 25.000
I
918.593
I

125.000

i

4.592.964

I

165.000

6.062.712

3CO.00O

11.023113

40.000

1. 469.748

60000

2.204623

25.000

918.593

200.000

7 348.742

14{).OCO

5.144.119

I

I

.. . . .I
Guatemala .

. . . . ..

I
I
I

I
Hai ti . . .

.
fnctia • •

..

I
I

..II
.i
I
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PAISES

I

.[

Toneladas

Equivalente

métricas

en "bushels"

. 150.. OCO

5,511.557

225. GDO

8 267 335

I
I

Israel .

[

I
I,

_ _ _ _ o

.. :
I

lGO.OOO

)

Japou

1.0DO.OUO

••• 1

3.674371

i

I

36.743.710

I
I
--------_._._-_._------10.000

i

-----_...

,

I,

367437

I

_~-------------

I

.1

rs.ooc

I
----_._--------------

I

i

2.755.773

[

2.000

73.487

IDO.OOO

3.674.371

10,000

367.437

l8'8.000

6,613.868

1

[

.. !

.......

I
[

I
I
···1

I

Nueva Zelandia

..... ",., ..

I

.1

160.01}O

I

Países BljOS

,,·.,

1
1

700.000

I

\

Panamá,

30.000

!

-------~--I

Peru. ,
Portugal

!,
I

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

República Dominicana

,

\

I

200.000

\
I
I

5.878.994

[

25.720.597

I
I
I

1.102.311

I

7.348.742

,I

5.878.994

I
I
I

160.000

I

I
30.000

I1
I

1.102.311

ATOS

DO

.l;'Ull.J:<lt ,CilWSL:U.J.:,LVU

Toneladas
PAíSES

Surza

mét-Icas

!

. . . . . . • . . . . . . . . . ••. •••• ••I

190.000

I
Untou Sudatrrcana

1

I
I

Venezuela

1

I

Equivalentes

',

',

em "bushels'

I

6.981.395
...

_---~--

150.000

5.511.557

170.000

6.246.431

100.000

3'.674.371

8.244.000

302.915.145

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

Yogoesravla

ANEXO B AL

ARTICULO TIl

ventas garantizadas para cada ano agrícola

!
I

I

PAlSES

I

i

métricas

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

400.000

I
Argentina

I
Austraha
Ca,nadá

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

823.471

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

2.800.395

......I

3.595134

.........

I

Estados Unidos

Francía
Buecía

da América

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

... 1

I

"

I
I

I

I

I

II
II

I

em "bushels'
14.697.484

30.257.380

102.896.902

132.098.561

450.000

II

16.534.669

175.000

II

6.430.149

I

\

Equivalen·t:es

'Doneladas

8.244.000

I

I
I

302.915.145
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Articulo IV

,Registro de tromeacciones con cargo
a las cantidades garantizadas
1. EI oonsejo llevará para cada
afio agrtcola un registro de las transaccir;nes en trigo y de sus tracctunes que formem parte de las oanbiàa.'1e." garantazadas que üguran en
los Anexos A y B deI Artículo lII.
2. gn los registros dei Consej., se"
anotará, cou cargo a las eantidades
grtrf.ntiz8da,' de los países respectivos para cada afio agrícola, toda
transa,ccién o fraccíón de ella, de trigo en grano, entre un país exportador y un país importador;
a) síempre que 1) sea a .m precio
no superior ai máximo ní inferior aI
mínimo especificados en el Articulo
VI o determinados con arreglo a él,
.71 m , el país exportador y el país
importador no hayan convenído que
no se registre oon cargo a sus cantidades garantízadas: y
b) hasta el limite en que i) tanto
el pais exportador como el país ímportador interesados tengan carrtídados garantlzadas no cubíertas para
dicho afio agrícola, y Ü) cl. período
de carga especificado en la transacción esté compreendido dentro de
ese afio agrícola.
3, Una transacctón o fracción de
ella para compra-venta do trigo po.,
drá ser anotada en los registros del
Consejo. con cargo a lascantidades
garant'zadaa de] país exportador y
del país importador lnteresados, en
los términos que especifica este Mtfculo, aun cuando la
transacción
haya sido registrada antes de que
uno o los dos países nayan deposítados sus instrumentos de' aceptacíón
del presente Convenío.
4, Si un contrato comercial o un
eonverrío entre gobiernos para la compra-venta de hartna de trtgo contiene
una declaración al efecto o si el país
exportador y e] país importador interesados comunican al Oonseio que
constderan e] precío de dicha harinn
eu consonancía con los precios especificado.s en el Artículo VI o determinados conarreglo a êl. el equivalente de trigo en graDo de dicha
har;na, con sujeci6n a las condicio_
nes que se prescriban en los incisos
a) li) y b) deI párrafo 2 de ese Artículo, será' registrado por el Consejo
COD cargo a las cantidades garantizadas de dlch08 paises. Si el contrat()
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comercial o e] convento entre las êobiernos no contiene una declaración
de la naturaleza antes indicada y
el pais exportador y el pais importador tnteresados no cons-deran que
el precto de la harma está en consonancta con los prectos especificados
en el Articulo VI o determinados conforme al mismo. cualquíera de dlchos
países podrá pedir al Çonsejo que
decida la cuestión, a menos que hayan
conventdo en flue el equivalente de
trtgo en grano de dicha hartna no
sea reg.stradn por el Consejo. con
cargo a sus cantidades garantázadas .
Si el Consejo, después de examinar
esa petición. decide que er precio de
la. harina está en consonancia con
los precíos especificados en el Artículo VI o determinados con arreglo
a él. el equivalente de trigo en grano
de dtcha harina se registrará con
cargo a las cantédades garantízadas
de] país exportador y deI país importador Interesados, con sujeclón a,
las condiciones que se establecen en
el inciso b) del párrafo 2 de este
Artículo. Si el Consejo, después de
examinar esa petición, decide que ei
precío de la hartna no está en consonancía con 105 precios especificados en el Artículo VI o determinados con arreglo a él. no se reg'strarâ
eI equivalente de trigo en grano de
dícha harfna ,
5. Slempre que se observen las con- ~
diciones establecfdas en los pár rafos
2 6 4 de este Articulo, con excención
de las del inciso b) ii) del pãrraro a,
el Conseio podrá autorizar que las
transaccíones sean registradas con
cargo a las cantidades garantizadas
para un afio agrícola a) si el período
de carga especificado. en la transacción es de un plazo razonable que
no exceda de un mes. el cual será
decidido por el Oonsejo. antés del
principio o después del final de dicho
afio agrícola y b) si asl lo acuerdan
el país exportador y el país 'mportacor ínteresados.
6. Durante el período de tdempo
en que la navegacíón entre
FOl't
William/Port Arthur y los puertos
canadienses deI Atlántico queda mterrumpida, una transacc~ón o una
parte de ella podrá ser inMrita en
los registros deI Consejo, no obstante
lo dispuesto en e] párrafo 4 deI Ar~
tículo VI, con cargo a la cantidad
garantizada deI país exportador y del
pais importador interesados. si se refiere a:
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cíón o de una traccíón de ella en los
registros del COTIsej{) con cargo a sue
cantidades gar antlzadas, e] Consejo
precederá .... examinar e1 caso y, si decide que la tmpugnacíón es fundada.
b) trigo de los Estados Unidos da
reetíficará .us registros en consecuenAmérica que, de no mediar condiciones ajenas a la voluntad del comeraela.
dor y del vendedor, sena transporI) Si un país exportador o un país
importador estima probable que la
tado por via lacustre y por ferrocarcantldad 'atai de trigo ya registrada
t-il hasta los puertos estudoun-denscs
por e] Consejo CO!] cargo a sua candeI Atlântico. y que no pudicndo ser
tddade garantízada para eI afio aga-t;
transportado eu esa forma, lo sea
cola ell curso no va a ser cargada en
unicamente por ferrocarc-i! hasta los
puertos estadounidenses der Atlántíco, . eI transcurso de dicho afio agrícola.
podrá ped'ir aI Consejo que haga las
stempre que el comprador Y e1 V2nreducciones correspondientes en las
dedor se pongan de acuerdo sobre cl
cantídades registradas. El Consejo
pago de los gastos suplementarias de
examinará- e] case v, si decide QUe la
transporte
petlclón está justificada, rectifícará
7. EI Oonsejo. de conrorrnidnõ con
las díepos'cicnes siguientes. estable-. . sus reetstros -n consecuencía.
g) Toda canttdad de trigo compra;
cerá eI reglamento 'para la notifida por un .rais importador a uu país
cación y registro de las transacctones
exrxn-tador y que Se revenda a otro
cue seen parte de las canüdades gnpaís ímoortador poderá ser inscrtt.a,
rantlzadas:
por acuerdo entre lo.,; países importaa) Toda transacción o n'acción de
dores mteresados. con cnr«- ~ las
transacción entre un país exportador
cotntn-as -rsu-antisadas no eubtertas c:el
n:::ís lmuorta-sor a] cual pSP ta-leo hava
y un pais importador, qUe reúna 18.,s
s'üo revendido en últ'eno j·'>l·rnino.
condiciones estipuladas en los párratos 2, 3 Ü 4 de este Artículo para forsiemnre coe se ereetúe la reducctón
mal' parte de las cantida des carantico-vssnondtente en 18 cantldad tnscr-ita con :cargo a 1:1s compras earanzadas de dlchcs países, será" notifí ,
tl.él:'v"1::J" ~",1 m-tmer na is inln:Il'~:'lc1or.
cada aI oonsejo pCT uno o por amh) Fl rtonseio. serrH~nRlmeY1tp o con
bos países. dentro del prazr, y con
Ia ner-tcrücidad rme establezca en 8U
los detalles que prescriba el Consejo
en su regfamento ,
.
rerrlamento. 0"1:"ia1'1. a todos los nat":"'.<; r",,"nm'trlnGrA." V n tortos toe oerses
b) Toda transacción o fracción de
i'Y'"t1,',-rri":'l"'Dr"'" 1P18 t-elaeión de la" canella que se 'iotiflque en cumplímlento
t.ir1q"'f'<; itl."'~l'it:;ls f"n S11.<: reelst.ros con
de 10 dispuestc en el inciso a) se íns,
carsro :'l h,,,, can tidades 0"8nlD t i7"1 n a ,o; .
cribírá en los registros del Oonsejo
i) Citando hava ouedado cubierta
con cargo J. las canttdades garantila cant.ídad e':1.rnnfi7:1r1:1 de 1111 nats
zadas deI pais exportador y deI país
pV>"\""~q~n" I) rlf' UTI
t)8Í<: tmnortàdorimportador entre los cuales se haga
"'<11""1 "n <1nn 8fjl·i".""lq "lqno, p] "tonsela transaccíón .
ir) lo notW"~'l1':í ir-rne-fia tarn ente n torlos 10<: n:;lísps pXT'!whHlores y a t"Odos
c) EI ardeu en que las transacció_
lo'" T1"'''"'''' t,.,-,nf)rt,"ldnrp,<::
Des y las fracciones de el1as hayan
R. (;rln:'l ":'liS ,<>xnrwt;;lr10r v f':'lrlq na~s
de ser registradas por el Consejo, C'Oll
imn"".hrlnr ::11 ('uhri1' ::;11 c8.-nth'lnn gacargo a las c~mtidades garantizadas,
]':'l.nt;7!'1ch. -1{)rlr:'i ITOél:fll' rI" 1111 m:'l1'J:!en
~erá fijado por el Consejo en su rerir.> t.nl."'r::Jnr:h nlJp e1 Con,<::e;o detergIamento.
TY1hHl1-'Í nq1'::\ rli<'h() nafs t.eni"ndo en
d) EI 0onsejo dentro deI plazo. (me
('llf'nt,::l
"'11
rnnt.irlqde garantizada y
establezca en su reglamento, notifiotro'" hdol'es
cará a cada país exportador y a cada
país impOrtador la anotación que efecArticula V
túe en sus registros de toda transacEiercicio de derechos
ción o fracción de' ella.s con cargo a
sus cantidades garantizadas.
1. a) Todo nais imnortador aUe encuentre dificultarl Dara C0mnr:'Il' SU
e) Se dentro deI plazo que el Concant,idRd .garnnti7:1àa no cubiert.a duse}o establezca en su reglamento, el
ra.nte nn '-fio 8QTícoJa a prE"rio.c; en
pais importador ,o eI país exportador
con:oonqncia con 1M precios m8xirnos
i"nteresadas impugna por cualquier
especifica dos en eI Artículo VI, o der9.z6n la ....notación de una transaca)
trigo canadíense transportado
úmcamente por ferrocarrü desde Fort
William/Port Arthur hasta los. pue-tes eanadíenses del Atlántíco, o a
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terminados con arregto a. el. podrá pe-dir la ayuda del oonsero para ercctuar esas compras.
...
b) rienrro de los tres dl~ siguientes al recibo de una petícíón hecha
en virwd del inciso a), eJ oecrctan?
del õonsejo notlficará a aquellos palses expürt.adore~ que t;e~lgan cantídades garantizada~ no eubtertas durante
el afio agrl{·,)la corresponoIe!1t.e e! total de la oJantldad garantízada no
cubierta del país importador que haya
pedido la ayuda rtel oonsejo y les instará a que lhe ofrezcan trtgo en venta a precios qUE estén .en consom:.~
cia eon los precíos máxímoa específicados en el Arttculo VI o determinados con arrealo a él.
.
..
c) Si dentro de los 20 dtas sigtn-ntes a la notífícación que haga el Secretário de) Consejo en vírtud del inciso bl no na sido ofrecída en venta la toralidad de la canttdac carantízada no cubierta de] país importador
ínt.eresadc, o aquella parte del . total
que el oonsejo estime razonable en
el momento de ser presentada la petición e] Ccnselo decídírá, tan pronto co~o sea posible;
i\ tas cantidades y también, si es
requerido -ara ello.
in la cantidad y el grado de] trigo
en grana . de la hartna. de trigo, o
de ambos, que se píde a todos o a algunos de los países exportadores que
ofrezcan en venta al pais importador
ínteresado, trigo o harína que habrán de ser cargados durante e] afio
agrícola correspondiente, o dentro de
un plazo subslguíenta que e] Consejo
podrá- üjer. sm que exceda de un

mes.

E1 oonsejo decidirá respecto de los
puntos i) . - ii), después de reclblr
seguridades, si hubieran sido pedidas,
de' que el troigo eu grana ü la harina
de trigo vau a ser destinados aI consumo deI ,lais importador o para su
comercio normal o tradicional; y aI
adoptar su decisián, el Consejo deberá tener ",demá,. en cuenta toda circunstancia que los países exportadores' o los países impürtadore3 aleguen,
en particular:
Ui) eJ vo.Iumen y la proporción normales y tradicionales de importaciones de harina de trigo y de trigo en
grano y la calid'a,d y grado de dichos
producoos importados por e] país importador, y
iv) la proporción de la cantídad
garantizada de cada país exportador
ya vendida en el momento de hacerse
la petición.
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d) 'Todo pais exportador requerido
por decisión de] Oonsejo tornada en
vír-turí d\~ lo díspuesto en el mcíso c),
para que orfrezca em yenta cantídades
de trigo en grana o de hartna de trig-o, o de ambos, al pais importador,
deberá, aentro de] plazo de 30 dias
co n ta.dos desde la fecha "de la decí.,
sion, orreuer en venta metias cantídadez a! pais importador tnteresado. debíendo el trigo o la. narina ser cargados durante et período senalado en
el inciso c) a precíos en consonancia
COlJ
los precios máximos expecíficados en eí Articulo VI o determinados
conforme a él y, salvo que los países
tnteresadcs convengnn otra cosa en
las mísmas condiciones respecto a la
moneda en que naya de hacerse eI
pago que las qUE: de una manera general rijan entre ellos en dícho __10menta.
e) En caso de desacuerdo entre un
país exportador y un país importador
sobre la rebaja que deba hacerse en
el precío del trigo por diferencia de
calidad o .obre la cantidad o el pre- 'cio de la harlna de trigo que deba
Incluirse en determinada transaceíón
que se este negociando en cumplfmiento de una decíaiónvdel ocnsejo
tomada, en vlrturt deI inciso c), o sobre la relacíón entre e1 precio de dicha barína ue trigo y los precíos máximos deI trigo en grano especificados
eu el Artículo VI o determinados oon
arreglo a él, o sobre las condiciones
en que Se compren y vendan el trigo
en grano o la harina de trigo, o am,
tos. el asunto será elevado aI Consejo para que decida.
2. a) Todo país exportador que encuentre díflcultad para vender su cantídad garantízada no cubierta para un
afio agrícola a precios que estén en
cDllsonancia con los precios mínimos
especificados en el Artículo VI, o determinados {'on arreglo a éL podrá pedir la ayuda de} Consejo para efetuar
esas ventaS.
b) Dentro de los tres dias siguÍentes aI recibo de una petición hecha.
en virtud deI inciso a), el secretario
deI Consejo notificará a aquellos países importadores que tengan cantidades garantizadal'l no cubierlas para
el afio agrícola correspondiente, el total de la cantidact garantizada no
,cubierta deI país expürtador que haya
pedido la . yuda deI Consejo y les invitará a que ofrezcan comprar]e trigo a precios que estén en consünancia con' los precios mínimos especifi-
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aadcs en el Artículo VI o determinados cou arreglc a éi.
.
.'

e) Si dentro de los 20 dias siguientes a la notificación que. haga el i?e:::retaTio del oonsejo en virtud del inciso b) no ha si~o comprada la tÜ-

talidad de la cantldad

garant.lz~da

no

cubierta deI. pais exportador ínteresado, o aquella parte del total que el
Consejo estamo razonable en .~I. momento de presentarse la petícíón, el
CDDsejo decidirá, tan pronto como sea
posible:
i) las cantidades Y también, si es
requerido 'cara ello,
iD la calídad Y el gra~o de trigo en
gr2tno
de uaríne de trigo,
de ambos, que Se pide a todos o a algunos
de Ios países importadores que orrezcan comprar al país exportador inte;
resado, trigo o hartna que _habrán de
ser cargados durante el ano agrícola
correspondiente, o dentro. de un pl~
zo posterior que e1 Consejc podrá Íljar, sín que exceda ~e. .un mes.
AI ndcptar su .:decIsIon respectc a
los puntos ü Y 11), el Consejo deberã tener en ouenta toda:::ircunstanela que los países exportadores Y los
países importadores alegu~n, en particular, por lo que se refiere a cada
país importador;
iii) e1 volumen Y la proporcíón nqrmales Y tradicionales de importaoíones de harina de trigo en grano y la
calidad y grado de dichos productos
importados ;;ar dtchos- países; y
iv) la proporclón de su cantídad
ya comprada en la fecha en que la
petici6n se hava presentado.
'
d) . Todo pais importador requerido
por decisi6n del Consejo. tomada en
virtud de! inciso c), para que ofrezca
la compra de cantidades de trigo - en
grana o de harina de trigo. o de emjios del país exportador deberá. dentro' deI plazo de 30 dias contados desde la fecha de la deciaíón. ofr-ecer la
compra de dichae cantidades aJ país
exportador interesado, y el triglJ o la
harina habrán de ser cargados durante el período sefialado en el. inci_
so c) a precios qU~ esté"!1. en conso_
nancia con los pre;::lOs mlDlmos esp,:"cificadDS en e] ArtIculo VI o dp.tel'mInad-os con arreglo a él, y salvo que
los países intel'esados convengan atra
cosa, en las mismas condiciones 1'83pecto a la' moneda eU que haya de hacel'se e1 pago que las que de una manera g-eneraJ rijan entre e110s en dicho momento.
e) En cas·:) de d.e.s-a·cu-erdo entr-e uu
país ex,portador y un pais importador

°

°

sobre la rebaja que deba hacerse en
e1 precle dei trigo por diferencia de
candad o sobre la cantírtad o el pr-ecio ce la hartna de trigo que deoa
Incluirse en determinada transaocíon
que se esté negociando en cumphsntcnto de- una deeisícn del Consejo, wmada en vírtud deI inciso c) o sobre
la relacíón entre el precío de dícha
harina de tri:;o y los precíos minímos:
deI trigo en grano específtcados en el
Articulo VI o determinados coe arreg10 a é1 o sobre las condiciones en
que se compren y vendan eI trigo en
grana a la harma de trigo, o ambos,
el asunto será elevado al Consej., para
que decida.
3. Para los efectos de este Articulo,
Port Churchill no se co-nsiderará corno
puerto de embarque.
Artículo VI
PreciOs
1. a) Los precios básicos mínimo y

máximo durante la vígencía det presente convent., serán los siguíentes:
Mínimo $ 1,50

Máximo s 2.00.
en moneda canadiense po-r "bushel",
a la partdad del dólar canadlense, determinada para los fines del Fendo
Monetário Internacional en ' 1.0 de
marzo de 1949, para eJ trigo n.c 1 Manítoba Norther-n a granel,. almacenado
en Fort William/Port Arthur, Los
precíos básicos mínimo y máximo y
sus equivalentes que s-e tndícan a contínuacicn, no incluyen los gastos de
detención y de mercado que se convengam entre eí comprador y el vendedor,
b) Los gastos de detención convenidos entre el comprador y el vendedor sólo podran ser carga-dosa cuente
del comprador después de la fecha
conventda en el contrato de venta ele]
trigo. Los precios máximos eqUivalentes deI trigo a g-ranel serán:
a) para
el trig,o n.o 1. Manitoha
Northern en alma·cén Vancouver. eJ
preci'Ü máximo del trigo n.O 1 Mani~
tn-ha N·)rthern agraneI en a1macén
Fort William/Port Arthur que se
especifica en el párrafo 1 de este Articulo;
b) para el tl'ig,o n.O
1. Manito'ba
Northern f. o. b. POl't Churchill Manitoba, el pr-ecio equivalente aI de c.
y f. en el país de destino deI pre,cio
máximo deI trigo nO -1 Manitoba Northern a granel en almacén Fort Wil-
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liam/port Arthur que se especifica
en el párrafo 1 de este Articulo, utrlizando para su cómput-, lQS costas corrientes de transporte y los tipos de
cambio existentes;
c) para el trIgo argentino en almacén puertos marítimos, el precío máxímo del trigo n." 1 Manítoba Northem a granel en almacén Fort Wiljíaen/Port Arthur que se especifica
en el párrafo 1 de este Articulo convertido en moneda argentina aI tipo
de cambio existente, nacíendo la 1'ebaja por diferencia decalidad que se
acuerôe entre el país exportador y el
país importador Interesados:
d) para e1 trigo australiano f. a. q.
en almacén puertes marttlmos, el precio máximo de] trigô n. o 1 Manitaba
Northern a granel en almacén F'1rt
William/Port Arbhur que se especifica
en e1 párrafo 1 de este Articulo, convertido eu moneda australiana al tipo
de cambio existente. haciendo la 1'ebata por diferencia de
calidad que
puedan convenir el pais exportador
y el país importador Interesados:
e) para e1 trigo trances segun muest-a o descrbpcíón f. o. b. colocado
en puertos marítimos franceses o fTontera francesa (segun el caso)
i) si el país de destino tiene Costa
marítima, el preclo c. y. f. en el pais
de destino deI trigo TI.o 1 Manitoba
N crthern en a1macén Fcrt William &
Port Arthur al. precio máximo que se
especifica en el párrafo 1 de este Articulo, menos el cesto deI transporte
desde la costa francesa hasta la costa
de] pais de destino.
ii) si e] país de destino no tdene
costa marf tíma, e1 precío de la frontora francesa igual aI precío determinado como en i) respecto de una entre;
ga de trigo realizada en Hamburgo
utilizando para el cómput-, los costas
corrtentes de transporte y los tipos de
cambio existentes y haciendo la rebaja
por diferencia de calldad que puedan
convenír el país exporta-dor y e1 país
importador interessados;
j) para e1 trigo sueco segun muestra
o descrípclón f. o. b . puertos suecos
compreendidos entre Estocolmo y Gotemburgo. ambos inclusive, el precio
equivalente al precio c. y f. en el
país de destino deI precio máximo
deI trigo 'N. Manitoba Northem a
gra:le1 en 'almacén Fort William &
Port Arthur que se especifica en el
párrafo 1 de este Artículo, utilizandose para el cÓo:nputo los castos corrientes de transpOrte y los tipos de

cambio existentes y haciendo la rebaja por diferencia de calidad que
puedan convenír eI pais exportador
y el país importador interesados:
g) para el trigo N. 1 Hard Winter
f. O, b puertos deI GOlfo de México'
y del Atlântico de los Estados Unid'oB
de América, el precío equivalente al
preoi., c. y f. en e1 pais de destino
del precio -máximo dBI tl'ig{) -'N, 1 Manítoba Northern a granel en almacén
jrorf William & Port Arthur -cue se.
especifica en el párrafo 1 de este Articulo, utilízandose para el cómputo
Ias cestos corri entes de transporte 'y
los ttpos de cambio existentes y hacíendo la rebaja por diferencia de
calidad que puedan convenír el pais
exportador y el país importador interesados;
h) para el trigo N. 1 Sorft White
o para eí trigo N. Hard Wínter en
almacén puerbos del Pacifico de los
Estados Unidos de América, el precíc
máximo deI trigo N. 1 Manitoba Northern a granel en almacén Fort Wílliam & Port Arthur que se específica
en el párrafo de este Articulo, utilizando para el cômputo el tipo de cambio existente y hacíendo la rebaja por
diferencia de calldad que puedan convenir el pais exportador y el país Importador interessados.
3. E1 precio mínimo equivalente úel
trigo a granel para:
a) el trigo N. 1 Manitoba f. o. b.
Vancouver.
b) e1 trigo N. 1 Mamtoba Northern
f. o. b. Port Churchill, Manítoba ,

c) el trigo argentino f. o. b. Argentina,
d)

ei trigo f. a. q., f.

tralía,

O,

b . Aus-

e)
e1 trigo francês segun muestra
o decrbpcton f. o. b.
puertcs franceses,
f) el trigo sueco segun muestra o
descrrpcíon f. O, b. puer-toa suecos
compreendidas entre Estocolm-o Y Gotemburgo ambos inclusive,

g) el trigo N.
1 Hard Winter f. o.
b. puertos deI Golfo de México o deI
Atlântico de los Eshdos Unidos de
América, y
h) el trigo N. 1 Soft White o e1
trigo N. 1 Hard Winter f. o. b. puertos
deI pacifico de los Estados Unidos
de América, serán respectivamente,
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los precíos f. a. b . Vancouver, port
Onurcnnl, Argentina, A li S t r a 11 a,
jerancia, pueruos suecos compTena.l~
dos entre Estocolmo Y Gotemburgo,
ambos inclusive, puertos de! Goíto
de México y dej Acíàntíco de tos Estados Unidos de Amenca, Y puertos
del Pacífico de 108 Estados Unícos de
América equivalentes a los precios
c. y. 1.' en el Reino Unido de Grau
Bret.afia y Irtanda del Norte de lOS
precíos míniznos del trigo N. 1 Mani-

las tarifas de transporte, los tipos de
cambio y las primas ° descuentes
vigentes a la sazón, el Oomíte Ejecutívo examinará cí asunto s, eu CDDsurta con el Comité Asesor
sobre
ârquívalencias de Precio. podi-a erec-

tuar loS ajustes que considere

opor~

tun.,s.
7, AI fijar ros preoíos equivalentes

minjmo y máximo con arreglo a los
párrafos 2, 3, 5 ó 6, no se erectuará
u.ngún ajuste por diferencias de catova Northern a granel en almacén hdad que haga que el precto equivalente mínimo o máximo del trig»
Port w.Ihaen/Port Arthur que se esde cualquíer
espeoíficacíón, tipo
peottican en e1 párrafc 1 de este Arcrase,
o grado, se fije a un nível más-ticulo, utilizando para el computo
los cestos corrientes de transporte y, elevado que el precíc básico mínimo
o máximo, respectivamente, esperalos tipos de cambio existentes y hat.cauo en el párrafo 1,
ciendo la rebaia por diferencia .ue
calídad que puedan convenir el pais
8, Si se produjera un desacuerdo
exportador y el país importador m-' sobre el monto de la prima o el descuento que deben aplicarse a efectos
teresados .
4. Durante el período 'de tíempo en
de los párrafos 5 y 6 de este Artícu.o
prespec.n a una especttícacíón cualque
la
navegación entre
Fort
'wíjliam/Port Arthur y los puertoe
quíera de trigo descrita en los ca-racanadienses deI Arlántacc queua mfos 2 Ó 3_ de este Articulo, o adopterrumpida,
los precíos equivalentes tada en vrrtud del párrafo 5 de este
máximo y míníano se fijarán basán- Articulo, el
Comité Ejecutivo,
en
dose únícamente en el transporte del consulta con el Comité Asesor sobre
trigo por via lacustre y terrocarrrl
Equivalencías de Precío, decidirá el
desde
Fort
wülíam/Port
Artnur
asunt., a petie'ón del país exportador
hasta los puertos canadienses de in- o del país importador Interesados ,
viemo.
9, Todas las deníslnnes que adapte
5. El Comité Ejecutivo. en conComité Ejecutivo en virtud de los
sulta con el Comité Asesor sobre el
pá-raros 5, 6 Y 8' de este Artículo
Equívalencías de Preo:o, podrá njar
las equívalenctas de precics minimo serán oblígatorlas para todos los
pa~es exportadores y para. todos los
y máximo del trigo en lugares no indicados más arriba y tambíén podrá países importadores, aunque, si algun., de ellcs considera que alguna
adaptar cualquíera otra
específíéadichas decísícnes 1e prejudica
ción, tipo, crase o grado de trigo d.s- de
podrá pedir el Oonsejo que la revise ~
tínra de las descritas en los párrafos
2 y 3 y determinar IM equivalencias
Artículo VII
de precíos mínimo y máximo siempre que para cualquier otro trigo
Existencias
cuya equivaleneín de precio no hay
A fin de asegurar al abasteclmiensido fijada todavia los precios máto de tr~go a los países Importadores,
x~fl.l0 y mínimo se' determinem provisíonalmente de acuerdo ceri los cada pais exportador se esforzará en
precíos mínimo y máximo de la es- mantener, al fín de eu afio agrícola,
pecificación, tipo, c1are o grado de existencias de trigo .procedentes de
trigo que se describe en este Articulo cosechas anteriores eu cantidades
suficientes para asegurar que podrá.
o la que sea adaptada
posteriorcubrir durante el afio - agrícola 5imente por el Comité Ejecutiva en
guiente sus ventas garantizadas en
consulta con el Comité Asesor sobre
virtud deI presente Convenio.
Equivalencias de Precio, que más se
parezca a e.se ot:ro trigo, con la adi2. En el caso de qUe un país exción de una prima adecuada
con portador sufra las consecuencias de
la dedución deI descuento cor1'es- una cosecha insuficiente, el Consejo,
pondiente.
antes de relevarle, según lo dispuesto
_ 6, Si un pa!!; exportador o un pais
en , el ,Artículo X, de alguna de sus
lIDportador senala aI Comité EjecutioblIgaClones, tendrá especialmente en
vo que una equivalencia de· precio cuenta los esfuerzos realizados por
esta,blecida de conformidad con los
dicho país para mantener las exispárrafos 2, 3 ó 5 de este Artículo há
tt::ncias adecuadas que requiere el
dejad o de ser equitativa a causa de
parrafo 1 de este Articulo.
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3, Par!, evitar compras. desproporcionadas de trigo a principias y a
fines de un afio agrícola que pud~e.ran
ser perjudíctales para la estabílízaeíón de precíos que persígue eI presente Oonvenío y dificultar eI cumpürníento de las obligaciones de todos los países tanto exportadores
collllO importadores, los países importadores se esforzarán por mantener
en todo momento existencías adeenadas ,
4. En eI caso de que un país importador, invocando lo díspuesto en
eI Artículo XII, recurra aI Consejo,
éste, antes de decidir en su favor,
tendrá especialmente en cuenta los
esfuerzos - realizados por dicho pais
para mantener las exlstencías adeouadas que exige el párrafo 3 de este
Articulo.
Artlculo VIII

tntormaetôn. que há de suministrarse
al Oonseío

Los países exportadores y los países
importadores notificarán aI Oonsejo,
dentro del prazo que éste prescriba,
cuenta ínformacíón pueda pedir en
relacíón con la adminístracíón del
presente Convenío .
PARTE 3
AJUSTE DE LAS CANTIDADES
GARANTIZADAS

Artículo IX

Aiustes en caso de no participación
o de retirada de países
1. En el caso de que se produzca
aíguna diferencia entre el total de
las Compras garantízadàs en el
Anexo A al Artículo lU y el total
de las ventas garantizadas en el
Anexa B ai Artículo lII, porque algunos de los países enumerados en
cualquiera de díchos Anexos a)
no
suscribiera el presente oonvémo: b)
no depositara su instrumento de
aceptación: c) se retirara en virtud de lo díspueste, en loS párratos
5. 6 Ó 7 del

Articulo XXII;

fuera expulsado según

lo

d)

estableci-

do en eI Artículo XIX, o e) determinara. el Consejo, en apllcacíón de
lo díspuest-, en el Artículo XIX,. que
está en falta respect-, a la totalídad
(J
parte de su cantidad garantizada
en el presente Oonvenín, el Oonsejn,
em perjuíclo del derecho de todo
pais de retírarse del presente OQn-

EXECUTIVO

venio con sujeeíón al párrafo 6 del
Articulo XXII, ajustará las cantídades garantízadas restantes de manera que el total de un AneXo sea
igual al deI otro.
2. A menos que eI Consejo decida
de otra manera Por una mayoria de
dos tercíes de los votos emitidos por
los países exportadores y de, dos
terclos de los emitidos por loS países
importadores, el ajuste que prevê
este Artículo se hará reducíend-, a
prorrata las cantídades garantizadas
en el Anexo A y en el Anexo B, según el caso, en la cantídad necesaria para que el total de un Anexo sea
igual al deI otro.
3,
AI hacer los ajustes que dtapane este Artículo, el Consejo tendrá en cuenta que en general eS deseable mantener el total de las
compras garantizadas y el de las
ventas garantizadas al nível más alto
posíble,

Articulo X
Ajustes en caso de insujiciencia de
ccsectui y de necesidad de salvaguardar la balanza de pagos o las

reservas monetárias.
1. Cualquíer país exportador y
importador, que por causa de una
cosecha insuficiente, en el caso de
un país exportador, o de la necesídad
de salvaguardar su balanza de pagos
y sus reservas monetarias, en el caso
de nu país importador, tema verse
ímposibiütad., de cumplír, en e1
curso de um afio agrícola dado, las
obligaciones del ' presente Convenlo,
lo notificará tan pronto Como sea
posíble aI Consejo, Y le pedirá que
le considere relevado de la totalídad 'o de parte de SUB obligaciones
para dicho afio agrícola. EI Oonseja atenderá stn demora toda petición que Ie ruera hecha al amparo
de este párrafo .
2. Si la petdcíón se relaciona con
una cosecha insuficiente, el Oonselo, el considerar la petdción del país
para que se releve de sus obligaciones, examinará la situacíón de sus
abastecímíentoa.
3. Si la cuestíón se relaciona con
la balanza de pagos e con las reservae monetárias, el Consejo pedirá, y la tendrá en cuenta junto con
todos los factorea "que considere
oportunos, la oplnión deI Fondo
Monetarí-, Internacional sobre la
existencia y la magnitud de la necesídad a que se. renere el pã:na~9
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1 de este Articulo, Si la cuesti6n se
reflete a un país que sea míembro
del Fondo.
4. AI examinar la peticíón de un
país de que se le releve de SUB obligacíones en virtud de este Articulo.
el Cons-ejo se ajustará al principio
de que dicho país deberá, hasta el
máximo factible, efectuar ventas sr
se trata de un país exportador Y
compras se se trata de un país knportador, para haeer frente a las
obligacíones contraídas en virtud del
presente Oonvenío .
5. El Consejo decidirá si son
fundados los alegatos del pais petlcíonarto . Si estima que lo son. decidirá hasta quê punt-, y qué condiciones será relevado del compromiso de su cantldad garannzada
para el afio agrícola de que se trate.
E1 Consejo comunicará su decísiôn
a dicho país.
6. Si el Consejo decide que el
país peticionário sea relevado de la
totaüdad o de parte de la canüdad garantizada para el afio· agrícola ccrrespondiente, se aplicará ci
.síguíente nrocedímíento :
.
a) El Consejo invitará a los demás países importadores, si el país
peticionaria lo ruera, o a los demás países exportadores, si el país
peticíonari., lo rue-a, a que aumenten sus cantídades garantdzadas Data el afio agrícola en cuestíon
hasta completar la cantidad garantdzada de que se releva aI -pais petictonario . Todo aumento en las
oantâdades garanttzadas,
efectuado
en vírtud de este inciso, requerfrá la
aprobación del Consejo .

Si la cantidao de que se releva
a un país peticionaria Do se -puede
compensar. plenamente en la forma
establecída en el tnots-, a) de este
párrafo. eI Consejo tnvitará a los
países exportadores, si eI país peticionaria Iuese un país Im portador,
o a 10.'3 países ímpcrtadcres. si eI
país ·peticionaria tuese un país exPortador, a aceptar una reducclón de
sus cantidades garantizadas , para el
aüo agrícola de que se trate, hasta
completar la cantidad garantízada
de que se releva aI país petícionario, después de tener en cuenta los
ajust-es efectuados en virtud del
ínciSO a) de este párrafo .
c) Si e1 total de las ofertas que
l'eciba el Consejo de los países exportadores y de los paIses ímPortadores para aumentar sus cantidades
garantízadM en virtud de] inciso a)
ete este párrato o para reducirkls en
b)

virtud del inciso b) del mismo, excedíere de la cantidad garantízada
de que se haya relevado aI país peticionaria. y sa.lvo que el Oonsejo
d'ecida otra cosa, sus cantídades
garantizadas se aumentarán o se
reducírán, según el caso, a prorrata.
siempre que el eument-, o la reducción de la cantídad garantízada
de cualquiera de díchos países no
rebase su oferta.
d) Si la cantidad garantizada de
que se haya relevado aí país petlclonario no se puede compensar
plenamente cn la forma que Se ínttca en los Incisos a) y b). de este
párrafo, el Consejo reducírá, para
el afio agrícola dê que se trate,
las cantldaôes garantizadas en eI
Anexo A al Artículo III, si eI país
peticionaria es un país exportador,
o en el Anexo B €L dicho Artículo, si
el país peticíonari., es un país importador. en la cantidad necesarfa
para el total de un Anex-, sea igual
al total del atro. . A menos que los .
países exportadores, en el caso de
una reduccíón en el AneXo B. o que
los países importadores, en el caso
que una reducctón en Anexo A,
acuerden otra cosa, ·la reducción se
hará a prorrata teniendx en cuenta
toda reduccíón ya efectuada en virtud del inciso b) de este párrafo .
Articulo XI
Aiustes d-e las, cantidades eoranitzadas pormutuo consentimiento

1. Cuand-, lo pídan el país exportador y el pais impnrtadnr "cuyaa
cantídades garantizadas vayan a
ajustarse en esta forma, el Consejo
podrá aprnbar aumentos en las
cantidades garantizadas en un Anexo
a) Artículo III para el resto del o~
riodo de üemr», que abarca eI presente Convenío, jun't{, con aumentos
equivalentes en las cantidades aarantázadaa para el mism-, período de
tiempo en el otro Anexo.
Z.
Un país exportador podrá
transferir parte de su cantidad garantizada a otro país exportador. y
un país Importador podrá transferir
parte de su cantddade garantizada a
otro país importador para uno o
más {l,fios agrícolas. previa aprobaci6n deI Consejo por mayoria de los
votos emitidos por los· países exportadores Y Por maioria de los
votos emitidos por los países 'tmPortagore§.

ATOl. DO FODER. EXmcUTIVO

3.
La cantídad garantízada de
cuaIquier país que se adhíera al presente Convenio, según lo díspuesto
en el Artículo XXI,' deberá ser compensada por los ajustes correspondientes, mediante aumento o dísmínución de las oantídades garantízadas de uno o más países en lás Anexos A y B al Artículo III. Dichos
ajustes· no quedarán aprobados míentras no se obtenga eI consentimíento de cada país exportador o
importador cuya oantídad garantizada see de W..} modo modificada.
Artículo XII
Compras cuiicionales en caso de necesidad crítica

Para atender a una necessidad crítica que se presente o amenace presantarse en su terrttor!o, uu país importador podrá recurrir al C..m sejo en
petíción de ayuda para conseguir
abastecimientos de trigo por enclma
de sus compras garantdzadas , AI considerar dicha petíción, el Consejo podráreducir a prorrata las cantidades
garantízadas de los demás países importadores, a fin de proporcionar la
oantídad de trigo que juzgue necesaria para remediar la situacíón imprevista creada por tal necesidad critica
sicmpre que considere que dícna si~
tuación no puede remediarse de nínguna otra manera . Se precisarán dos
,tercios de los votos emitidos por los
países exportadores y dos tercios de
los vetos emitidos por los países ímp~rtadores para efectuar, de conformidad con este párrafo, _cualquíer reducoíón en las cantidades garantizadas .
PARTE 4

ADMINT;STRACróN
Artículo XIII

El Conseio
A. Constitucióti
1. EI Oonsejo In ternacíonal

del

Trigo, creado por el Convemo Internacional del Trigo abíerto a la firma
en wáshíngton el 23 de marzo de
1949, continuará en funciones para la
admínistracíón del presente Oonve-

mo.

2. Cada país exportador y cada
pais importador será míembro del
Consejo con derecho a voto y podrá
estar representado en sus reunfones

po- un delegado, suplentes y asesores.
3. Cada una de las organízacíones
intergubernamentales que el Consejo
decida invitar pedra designar un representante sin voto para que asísta
a las reuniones del oonsejo.
_4. EI oonsejo elegírá para cada
ano agrícola un Presidente y un Vicepreaídente..
B. Poderes y funciones

5. El Oonsejo establecerá su reglamento.
6. EI Oonsejo Ilevará los registros
que requíeran las dísposíciones deI
presente Convenio, pudlendo llevar
otros adicíonales si lo juzga convemente.
7. a) EI Consejo podrá estudíar
cualquier -aspecto de la sítuación trtguera mundial y podrá patrocinar inter~mbios de información y oonsult~s íntergubernamentajes que se reIíeran a el1!1.

E~

Consejo pcdrá adop-

tal' la~ dísposícíones que considere
convemente para. la colaboracíón en
cualquiera de estas actávidades con
ta Organízacíón de las Naciones Unidas.. para la Agricul tura y la Alimentacíón y con otras organízaciones intergubernamentales, asi como también con gobiernos que, sín ser partes deI presente Convemo, tengan interés substancial en el comercio internacional del trigo.
b i Los paises exportadores € ím~ortadores se reservan su completa
IIbertad de acción en la determmación y adminístraoíón de sn política
nacional agrícola y de preclos.
8. El Oonsejo publicará un informe a~lUal y podrá publicar cualquíer
otra información relativa a cuestíones compreendidas en la esfera dei
presen te Con vcnío.
9. EI oonsejo tendrá todos aquellos poderes Y desempenará todas
aq~ellas funciones que estime necesanes para Ilevar a la práctíca las
dtsposicíones de este oonvc»;o.
.10 -. ~1 Oonsejo podrá delegar eI
eJerclCI? de cualquíez-a de sus poderes
o. Iuncíones, por mayoría de dos terCIO.S de los votos emitidos por los
paases exportadores y de dos tercios
~e los votos emitidos por los países
u;nportadores. EI Oonsejo. por mayona de vo~s emitidos, podrá revocar
e!1 cualquíer momento esa delegacíón . Toda decisión adoptada en virtud de funciones o poderes delegados
por el Consejo según ío díspuesto en
e~te párrafo, e-stará sujeta a la revisíón deI consejo ª_-.petipió~ de çUl3,l.,
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quíer país exportador o de cualquier
pais jmporte.dor, presentada dentro
del plazo que el oonsejo determine.
Toda decísión respecto de la cual no
se pida Ia revísión en el plazc determinado, .oblígará a todos los países,
tanto a los exportadores como a los
importadores.
C. Votación
11. a) Con sujecíón a lo dispuesto

en I'JS incisos b) y c) de este párrafo,
los países importadores tendrán 1.000
votos que se diatrfbuirán entre ellos
er la proporcíón que sus respectivas
compras garantizadas para elo afio
agrícola en curso guarden con la totalidad de las compras garantizadas
para dicho afio agrícola. 1IJS países
exportadores tendrán tambíén 1.000
votos que se distríbuírán entre ellos
en la proporción que sus respectivas
ventas garantízadas para el afio
agrícola en curso guarden oon la totalidad de las ventas garantízadas
para dichc afio agrícola.
t» Si en una reunión del Conaejo
un pais importador o un país exportador no, estuvieran representados por
un delegado acreditado y no hubieran autorizado a otro país, de conformídad con el párrafo 16 de este
Articulo, para ejercer su derecho de
voto, el total de los votos de los países exportadores se ajustará a una
cifra igual al total de los votos de
los países importadores en esa reuníón, redístribuyéndose los votos entre los países exportadores en proporci6n a sue ventas garantizadaà.
c) Ningún pais. exportador o ímportador, tendrá menos de un voto
'y no habrá fracciones de vcto .
12. Cuando se efectúe un cambio
en las compras o ventas gararrtízadas
para eI afio agrícola en curso, el Consejo redístribuirá los votos de acuerdo
con las dispostcíones deI párrafo 11
de este Artículo.
13. Si un país exportador o un
país importador píerde sus votos en
virtude de lo ctspuesto en el párrafo
5 del Articulo XVI! c se le priva de
ellos de confcrrmdad conlo drspueeto
en el párrafo 7 de] Artículo XIX, el
Consejo rediatribulrá los votos como
si dicho país no tuvlera cantddad garantizada durante el afio agrícola en
curso.
14. Para la redistribución de votos
realizada en vtrtud de este Articulo,'
no se tendrá en cuenta nmguna re-

\lvcción de la ""nt!<;lacl garanüzada

aceptada por un país exportador o
por un país importador en. virtud del
párrafo f b) del Articulo X, ui ninguna transferencia de parte de la
cantidad garantizada de un país para
un solo afio agrícola, realizada' con[arme aI párrafo 2 del Articulo XI.
15. EI Consejo adoptará sus decísíones por mayoría de los votos emitidos, excepto en los casos en que se
disponga otra 0JSa en el presente
Oonvenío.
16. Todo país exportador podrá
autorizar a otro pais exportador,
y todo país Importador podrá autorizar a otro país importador, para que
represente sus intereses y ejerza sus
derechos de voto en cualquíer sesíón
o sesiones deI oonsejo. Deberá presentar-se aI Consejo prueba eensrectorta de dícha autorízación .
D. Reuruones
17. EI Oonsejo se reunirá aI menos una vez por semestre en cada
afio agrícola, y siempre que el Presidente 10 decida.
18. El Presidente convocará a una
reunión deI Consejo si así lo píden
a) cinco países, b) uno o más países
que reúnan no menos deI 10% de la
totalidad de los votos, o c) el Comité
E!ecutivo.
E. Qu6rum
19. Para constituir qu6rum en
cualquier reuníón del Consejo será

necesaria la presencia de delegados
con mayoría de votos de los países
exportadores y OJn mayorta de votos
de los países importadores, antes de
haberse efectuado cualquier ajuste
votos en aplícacíón del párrafo 11 b)
de este Artículo.
F. Sede
20. La sede del oonsejc será Londres, a no ser que el Oonsejc disponga
ot-a cosa por mayoría de votos emitidos por los países exportadores y
por mayoría de votos emitidos por
los países importadores.
G. Capacidad 'legal
21. EI Oonsejo tendrá, en el tcrrttono de cada país exportador y en
::-1 de cada pais importador, la capacidad legal necesaria para eI ejerctcio de las funciones que Ie competen
em virtude deI presente Convenío .

H. Decisiones

22, Cada pais exportador y cada
país rnpor~~ºr se compromete a

i3
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aceptar como obligatoria boda' decísión que el Oonsejo adopte en vírtud
de las dísposícíones del presente Convenío .
Articulo XIV
Comité Eiecutivo

1. EI Consejo constituirá un Comité Ejecutivo. LJS míembros del
Comité Ejecutivo .serán no más. de
cuatro países exportadores elegidos
anualme:J.te por los países exportadores y no más de ocho países importadores elegidos anualmente por los paíees importadores. EI consejo nombrará el Presidente del Comité Ejecutivo y podrá nombrar un Vicepresídente.
2. EI Comité Ejecutivo será responsable ante cj Consejo y desempenará sus funciones bajo su dírección
general. Tendrá los 'poderes y funciones que expresamente Ie han sido
asignados en vírtud del presente Oonvenío y los que el Oonsejc pueda deIegarle de conformidad con el párrafo
10 deI Artículo XIII.
3. Los paises exportadores representados en el Comité Ejecutivo tendrán el mísmo número total de votos
que los países importadores. Los votos de los países exportadores se dividirán entre eIlos según acuerden,
siempre que ningúnvpafs exportador
tenga más del 40% de la totalídad
de los votos de los países exportadores. Los votos de los paises Importadores se dividrán entre eüos según
acuerden, stempre que .nmgún pais
Importador tanga más del 40% de la
totalidad de los votos de los países
Importadores.
4. "El õonsejo establecerá el reglamente para la votacíón en ci Comité
Ejecutivo, pudiendo. tomar las otras
medidas acerca del regiamente del
Comité Ejecu~ivo, que [uzgue apropiadas. Las decísiones del Comité
Ejecutdvo requerlrán la mísma mayoría de votos que prescrfbe el presente
Oonvenío para las decísionea del OonSEj< en asuntos de la rmsma índole.
5. Todo pais exportador o todo pais
Importador, aunque no sea miembro
del Comité Ejecutivo, podrá participar, sin derecho a voto, en el examen
de cualquier asunto que trate el Comité, siempre que éste considere que
están afectados los íntereses de dicho

país.

Articulo XV
Comité Asesor sobre Equivalencias de

Precio
El Consejo creará un Comité Asesor
sobre Equívalencias de Precío integrado por representantes de, no más
de tres países exportadores y de no
más de tres países importadores. Dieho Comité asesorará al Coneejo y al
Comité Ejecutivo en las materias a
que se refieren los párraros 5, 6 Y 8
del Articulo VI y en aquellos otros
asuntos que- el Consejo o el Comité
Ejecutivo le remita.. El Presidente del
Comité será nombrado por el Oonsejo.
Articulo XVI
Secretaria
1. EI Consejo dispondrá de una
Secretaria integrada por, un Secretario y por el personal necesarlo para
desempenar el traoajc del õonsejo y
el de sus comités.
2. EI Oonsejc nomhrará aI Secretario y determinará sus obligacíonea.
3. EI personal será nombrado de
conformldad con las normas que establezca eI Consejo.

Articulo XVII
Disposiciones

ttnamaerae

1. L:Js gastos de las delegacíonea
de cada país ante el Consejo, aaí
como los de los representantes' tanto
en el Comité Ejecutivo como en el
Comité Asesor sobre Equivalencía de
Preclo, serán eurragados por sus respectivos gobíernos , Los demás gastos
que sean necesarios para la admíriístracíón dej presente Oonvenío, incluídos los de Secretaria y cualquíer remuneración que el. oonsejo acuerde
abonar a su Presidente o a su Vicepresidente, serán sufragados con las
contrlbuciones anualea de los países
exportadores y de los países importadores. La contrlbución de cada país
para cada afio agrícola se fijará en
la proporción que guarde su cantidad
garantizada con el total de ventas o
de compras garantizadas al principio
del ano agrícola.
2. Una vez entrado en vigor el presente Convenío, el õonsejo aprobar
en su primera reuníón su presupuesta pata el período que terminará eI
31 de julio de 1957 y njará la contríbucíón que ha de pagar cada pais
exportador y cada pais importador.
á
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3. El oonsero, en una reunlón del
segundo semestre de cada afio agrícola, aprobará el presupuesto para el
afio agrícola síguiente y fijará la
contribución que pagará en dicho períodc cada país exportador Y' cada
pais importador.
4. La eon trtbucíón inicial de todo
pais exportador y de todo país importador que se adhiera a este Oonvenio según lo díspuesto eu el Articulo XXI,. será fijada por el Consejo
temendo en cuenta la cantídad garantízada que tenga asignada ese
pais y el período restante deI 'afio
agrícola en curso, pero no se modifioarán las ccntríbuciones ya fijadas a
los demás países exportadores y a los
demás países importadores para dícho
afio agrícola.
'
5. Las contribuciones serán pagaderas desde el momento en que sean
rijadas ,
Todo pais

.

exportador o todo país
importador que deje de pagar su
eontrfbución durante un ano a partil' de la fecha en que rue ríjacta,
perderá su derecho 'de voto hasta
que pague la ccntr.bucíón, pero no
se 1e privará de ningún otro dereoho, ni Se le relevará de las oblíga-'
clones contraídasen virtud del presente convcoio. En caso de que un
país exportador o un país importador píerda el derecho de voto en
virtud de este párrafo, SUS votos se
redístrfbuírán como se dispone en
el párrafo 13 deI Artículo XIII.
6. Cada afio agrícola, el oonsejo
publicará un estado certificado de
sua íngresos y gastos durante el afio
agrícola anterior.
7. El gobierno dd país donde
radica la sede del Oonsejo otcrgará
exenc.ón de. ímpuestos a los sueldos
que el Consejo abone a 5U personal,
pero dicho exencíón no Se aplicará
necesariamente a 105 nacíonales de
aquel país.
8. EI Ccnsejo, antes de su dísoIucíón, procederá a la líquidacíón
de su pasivo y decidirá cl destino que
habrá Que dar a su archívo y a
sue bienes.
Artículo ~VIII
Ccoperacíon: con otrae orçanizacíones intergubernameniales
1 .. EI Consejo podrá tomar las
diSIXJsiciones necessartas para celebrar consultas y conseguir la cooperacíón de los órganos competentes de las N aciones Unidas y de sua

organismos especializados, así como
de otras organízacíones íntergubernamentales .
2. Si el oonsejo estima que alguria dísposíción deí presente Oonvemo es materialmente Incompatible con los requisitos que las Nac.ones Unidas, sus órganos competentes y los organismos especializados
pudíerarn establecer en materfa de
acuerdos intergubernamentales sobre prcductos básicos, ese mcompatíbilídad será considerada como una
circunstencía que entorpece el fun-'
cíonamíento del presente Convenio,
y en ese caso se aplicará el precedmtento que se establece en los
párrafos 3, 4 Y 5 deI Artículo XXII.
Artículo XIX
Controoersias y reciamacioncs
1. Toda controvérsia sobre la interpretación o sobre la aplicacíón
de este Convenio, que no se resuelva mediante _.negocíaclones, será
elevada ante el oonsejo. a petícíón
de cualquer país que sea parte en
el conflícto, para que decida.
2. Cuandovuna ccntroversla haya
sido remitida aI Oonsejo. según se

díspone en el párrafo 1 de este Articulo. una mayoria de países, o un
número de países que reúnan no
menos de uu tercio del total de votos, podrá, después de dscutír a
fondo el asunto, pedir at Oonsejo
que, antes de adoptar una decísión,
pida la opínión de la Comisión asesora a que, se reflere et párrafo 3
de este Articulo sobre las cnestíones objeto de la controversía .
3. a) Excepto en los casos en
que el Oonsejc dísponga otra cosa
por unanímídad, la Oomisíón esesara constará de:
"
1)
dos personas, una con amplia
expertencía en asuntos de la mísma
naturaleza que el que es objeto de la
controversta y otra que tenga _expertencia e ídoneídad jurídicas, ambas nombradas por los países exportadores;
íi)
dos personas de las mismas
cualídades, nombradas por los países importadores; y
iii) un
presidente elegido por
unanirmdad por las cuatro personas nombradas en virtud de 10 'díspuesto en los Inc'sos i) y - ii) o, en
caso de que no Ileguen a un acuerdo, por el Presidente del oonsejo
Internacional deI Trigo.

$$
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t» Para integrar la oomísiõn esesora podrán ser designados ~acia
nales de países cuyos gooíernos
sean parte eu' el presente Oonvenio,
y las personas designadas para dicha Oomisíón asesora acturan a titulo .personal, sín recíbír ínstruccíones de níngún goblernc,
c)
Los gastos de la Oomísíón esesara serán sufragados por el Consejo.
. ..
4. El dlctamen de la Oomísíón
asesora y las razones en que se funde serán sometddos al Consejo, el
cual, después de examinar toda la
información pertinente, dirimirá la
controversia.
"
5. Toda reclamacíón eu que se
alegue que uu pais exportador o
un país importador ha dejado de
cumplír oblígaciones contraídas en
vírtud de] presente Oonven.o. será
remitida al Consejo a petición dei
país que formule la r'eclamacíón,
para que aquél decida la -cuestdón .
6. No se decidirá que un pais
exportador o un país importador ha
infringido el presente Convento," si
no es par mayoría de votos de los
países exportadores y por maycría
de votos de los países importadores.
En toda declaracíón de que un pais
exportador o un país importador ha
intringfdo el presente convento se
específícará la naturaleza de la infracción y, si la infracción supone
que dícho país está en falta regpecto de su cantddad garantízada, la
cuantía de eaa falta.
7. 'Si el Oonsejo nega a la conclusíón de que un país exportador
o un país importador há cometido
una Intraccíón del presente Convenio podrá, por mayorfa - de votos de
los países exportadores y por mayoria de votos de los países importadores, privar al pais de que se
trate de eu derecho -de voto, hasta
que cumpla sus obligacíones, o expulsarle dei convento.
8. Si un país exportador o un
'país importador es privado de sus
votos' en virtud de este Artículo, los
votos serán redistríbuídos de conformidad con lo díspuesto eu el
párrafr, 13 deI Artículo XIII. Sí se
Ilega a la conclusíón de que un país
exportador o un país importador está
en falta respecto de la tctaltdad
o de una parte de su cantddad garantdzada, o se Ie expulsa de este Oon.venío, las cantídades g arantízadaa
restantes serán ajustadas según lo
dispuesto en el Artículo IX.

PARTE 5
DISPOCIONES FINALEs

Artículo XX
Firma, aceptacióti y entrada en vigor
1.

El presente convento quedará

abíerbo a la firma de los Gobíernos

de los países enumerados eu los Anexos A y B al Artículo m, en Wásníngton, hasta el 18 de mayc de 195$
inclusive.
2. E1 presente Oonvemo estará sujeto fi. la a'ceptación de los Gobíernos
sígnatartos de c-onformidad con sus
respectivos precedfmientos coneãtucíonales. Con sujeción a las disposíclones deI párrafo 5 de este Artículo,
los instrumentos de aceptación se deposítarán en poder del Gobíerno de
los E-stados unidos de América no
má-s tarde dei 16 de jUlio de 1956;
no obstante, una notífícacíón presentada hasta el 16 de julio de 195-6 al
Gobíerno de los Estados Unidos de
América por cualquier goblerno signatario, de que tiene el propósito de
aceptar e1 presente Oonvemo, seguida del depósito de un instrumento
de aceptación no más tarde. del 1.0
de dícíembre de 1956, será considerada, a los ercctos de este Artículo,
corno aceptación del presente Oonvenío en 16 de julio de 1956.
3. A condíclón de que los gubíernos de un número de países de los
enumerados en el Anexo A deI Articulo !II, que representen no menos 'de los dos tercios de Ias compras
garanttzadas, y de que los gobíernos
de un número de países de los enumerados en ei Anexo B deI Artículo
rtt, que representen no menos de
los dos lerdos de las ventas garantízadas, hayan 'aceptado e1 presente
convento en fecha 16 de julio de
1956, las partes, 1, 3, 4 Y 5 deI presente Convenío, entrarán en vigor
e1 1-6 de julio de 1956, y la Parte 2
e] 1.0 de. agosto de 1956 para aquellos gobiernos que hayan aceptado el
Oonvenlo .
4. Si en lü de julio de 1956 no se
han cumprido las condiciones establecídas en el párrafo precedente pare.
que este Convemo entre en vigor,
los gobíernos 'de aqueüos países que
con amteriorídad a esa fecha hayan
aceptado este Oonvenío, como se dispene en el párrafo 2 de este Artículo,
podrãn decidir de común. acuerdo que
el mísmo entrará en vigor entre ellos
u optar por tomar oualesquíera otras
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medidas que a sua juícío requiera Ia
sítuacíón .

5.- Todo gobíerno sígnatarto que no
haye aceptado el presente Conve-

nío en 16 de julio de 1956, como se
dlspone eu el párrafo 2 de este Artículo, nodrá obtener deI, consejo una
prórroga del prazo. despúes de aquelle.

fecha, para. depositar su instrumento
de . aceptac1ón. Las Partes, 1, 3, 4
y 5 deI presente. Oonvenío entrarán
en vigor, para dicho gobierno, en la
fechai en que deposite Sll instrumento
de aceptación, y la Parte 2 81 1.0 de
agosto de 1956 o eu la fecha del de-

pósitc de Sl1 instrumento de aceptacíón se ésta es posterior.

6.' El Gobrerno de los Estados Unidos de América notificará cada firma

y cada aceptación cor presente iconcento a todos los gobíernos slgnaterios.
Artfculo XXI
Adhesión

El Oonselo, por dos _tercios de los
votos emitidos por los países exportadores Y dos tcrcíos de los votos
emitidos por los paéses importadores,
pcdrá aprobar la adhesión al presente Convenio de cualquier gobiemo
que no sea aún parte en él y fijalTá
las condiciones para la adhesíón: el
oonseío no poôrá, sm embargo, aprobar la a·dhesión de ningún gobíerno
en virtud de este Artículo a menos
que, aI mísmo tiempo, apruebe. los
ajustes de las canüdades garantdzadasen los Anexos A y B al Artículo
II! doe conformídad con el párrafo
3 deI Artículo XI. La adhesión se nevará a erecto depositando -un Insnumen to de adhesíón en poder deI
Gobierno de los E:?t.ado~ Unidos, de
América, el cual notífícará c~da aIQ~e
sion a todos los gobíernos signatarros
leI oonvenío y adherídos a er.
Artículo XXII

Duraci6n, enanietuias, retirada 1/
terminacum
1. Este õonvenio permanecerá en
vigor hasta el 31 de julio de 1959
jnelusíve2. a) El oonsejo. en Ia fecha que

juzgue oportuno, comumcarâ a los
países exportadores y a los países
recomendacíones
importadores sus
respecto a la renovacíón o 3:. la sustitución del presente. OO::1V€nIO.
b) El Consejo podrá ínvítar a todo
gobierno que no see, parte en el
pl'e.sente Convenio, pero que ~eng1Q

tntereses importantes en
ínternacíonal de trigo, a f,,--- ..-_
en sus debates sobre la renovacíón o
la sustltuclón deI Convenlo .
3. EI COI16ejo, por maycria de los
votos de los países exportadores y
por mayorla de los votos de los países importadores, podrá recomendar :
8, los países exportadores y a los
países importadores una! enmíenda
al presente Corrvenio ,
4. El Oonsejo podrã fijar el prazo
dentro del cual cada país exportador
y cada país importador 'deberá notificar al Gobíerno de los Este.ccs
Unidos de América si aceptar o lia la
enmienda. La enmíenda entrará en
vigor una vez aceptada por los países exportadores que reúnan dos tercios de los votos de los países exporta dores y por los países importadores que reúnan dos tercíos de
los votos de los países Importadores.
5. Todo país exportador o todo
país importador que no haya notificado al Gobierno. de 'los Estados
Unidos de América la aceptacíón de
una erunlenda en 13.lfecha en que
entre en vigor podrá retirar-se deI
presente Convento, después de trensmitlr por, escrito al Gobierno de ll/s
Estados Unidos de América el aviso
de retirada que el Consejo exija en
cada caso, aI finalizar el afio agrícola! en curso, pera no por e110 quedará relevado de nmguna de 186
oblígacíones contraídas en vírtud del
presente Convenío y que no haya
curnplido al finalizar el afio agrícola.
6. Todo país exportador que consider-e que sus íntereses resultan gravemente perjudicados por la no partlcipacíón en el presente Oonvemo o
por la retirada de cualquíer país que,
figurando en el Anexo A del Artículo
lII, represente más del 5% de las
cantidades garantázadas en dícho
Anexo, o todo país importador que
considere que sus íntereses resultan
gravemente perjudicados por la no
particlpaclón en el presente oonvemo
o por la retirada de cualquier país que;
figurando en el Anexo B del Artículo
II!, represente más del 5% de las
cantidades garantízadas de dicho
Anexo, pcdrá rctrrerse del presente
Convenío notifícándolo por escrito al
Gobierno de los Estados unidos de
Américe antes del 1.0 de agosto de
1956.
7. Todo país exportador o rodo país
importador que considere en peligro
su segurtdad nacional por una ruptura de hostilidade.!!, podrã. retlrarae
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del presente Convenio nottjicándclo
por escrito a.l oontemo de los Estados Unidos de América, co» treínta
dias de antícípación.
.8, El Gobierno de los Estados UnIdos de - América comunícará a todos
los gonlernos slgnatarios y a todos
I(JS gobierIÍ<Jsadheridos cualquíera
notmcicacíón y aviso que reclba en
virtud de este Articulo,

firmado este Oonvenío en los fechas
que apareoen frente a sus firmas.
Los textos de este Convenío en los
idiomas espafíol, francés e inglés serán todos igualmente auténtícos, quedando eI original depositado en los
archtvos deI Gobierno de los Estados
Unidos de América quier, transmitirá
copias certificadas del mismo a cada
uno de los Gobíernos sígnatarios y
de los gobíemos adherfdoa.

Articulo XXIII
Aplicación territorial

1. Todo gobierno, en el momento
de suscriblr, de aceptar, o de adherlrse at presente Convenío, podrá declacar que los derechos y oblígaciones que contrae en vírtud del Convento no tendrán aplicacíón en todos
o eu alguncs de sus terrttorlos de ultramar euya representacíón internacional ostente.
2. Con excepción de los terrltorlos
respecto de los cuales se haya hecho
una decfaracíón de conformidad con
lo díspuesto en el párrafo I de este
Artículo, tos derechcs y oblígacíonea
de todo gobíerno dertvados del presente õonvemo se aplicarán a todos
los terrttortos cuya representacíón in.,
ternacíonal ostente dicho gobíerno .
3. Todo gobierno, en cualquíer momento después de la aceptación .o de
la adhesión aI presente Oonvenio, podrá declarar, mediante noüücaoíón
a'I Gobierno de los _ Estados unidos
de América, que sus derechos y obligacíones derivados del Convenio se
aplícarán en todos o en algunos de
los terrttonos respecto de los cuales
haya hecho una declaración de conformldad con lo dispueato en el párrafo 1 de este Artículo.
4, Todo gocderno, nctífícándolo al
Gobierno de los Estados Unidos de
América, podrá retira'!' del presente
Oonvenío, por separado, todos o alguno de los terrttoríos de ultramar
cuya representación internacional ostente.
5. EI Gobiemo de los Estados Unidos de América comunicará a todos
los gobiernos slgnatarfoe y e. todos
los gobíernosvadheridos las 'declaraclones y notíncacíones que se efectúen ccn arregIo a 10 díspuesto en
este Artículo,
En fe de lo cuaI los Inrrascrttos,
debídamente autor'ízados a este efecto
por sua respectívoa Gobíernos, nan

DECRETO N,' 43.5D2 DE 7
DE ABRIL DE 1958
Outorga concessão à Superintendência das Emprêsas Incorporadas co
Patrimônio Nacional 'lxJ,ra instalar uma estação radiOdi/usOI a.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n.s I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Superintendência
das ~prêsas Incorporadas ao ~a
trunômo Nacional e tendo em Vista
o disposto no artigo 5.°, n.v XII, da
mesma Constituição decreta:
Art. 1.° -Fica outorgada conccssáo
à Supertntendêncía das Emprêaas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, nos têrmos d'o artigo 11, do Decreto n." 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a título precário, na cidade de Brasília. sem direito de exclusívidade, uma estação
de ondas curtas, para operar com a
Rádio Nacional, na execução de serviço de radiodifusão.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obed-ecerá às
cláusulas que com êste baixam, rurmcadas pelo Ministro de Estado dos
Negocies da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data ca
publicação dêate decreto no "Díá.nc
Oficia)", sob pena de ficar sem efeito, desde logo. o mesmo decreto.
Art. 2." Revogam-se as disposições
em con trárto.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 19:i8;
137,° da Independência e 70. da RBpÚ0

blíca ,
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Lúcio Meira.
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DECRETO N.o 43.503 DE 7
DE ABRIL DE 1958
Outorga concessão à 3uperint enrjen-_
, cia das Braprésae Inccr-poraüas aO
Patrimônio Nacional par'!1 aaszclar wma estação radiodijusora.·

o Presidente da República usando
da atribuição que 'lhe confere' o artigo
87, n.« I da Oonstrtuição, atendendo
ao que {-€quer,eu a Supermtendêncía
das Empresas Incorporadas a-o Pa-.
trnnõnío Nacional e tendo em vista
dISPOSto no artig-o 5:', n.c XIl, da
mesma Oonstltuíção decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Superintendência d'as Banprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
nos têrmos do art. 11 do Decreto
n.v 24.655, de 11 de julho de 1934,
para estabelecer, na cidade de Brasília, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas médias. destinada a operar com a Rádio Nadanaí na execução do serviço de radiodifusão.
Parágrafo único O contrato deC-Jl-:
rente desta concessão obed-ec-era as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da viação e Otn-as PÚbUChS,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no "Diário
Oficial". sob pena de ficar sem ef-eito, desde logo. o mesmo 'decrete.
Art. 2.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de .Ianelro, 7 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N,? 43.504 DE 1958

DE

7

DE ABRIL

Outorga concessão à Rádio Bela Vista
Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

O Presidente da . República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Bela Vista Limitada; e tendo em vista o disposto no art. 5.°, n.c XII, da mesma
Constituição, decreta:
'

Art. 1. o Fica outorgada concessão
à Rádio Bela Vista Limitada. nos têrmos do art. 11 do Decreto n.c 24.655,
de 11 de julho de 1934, para estabelecer, na Cidade de Uberlândía, Estado
de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, -rubrreadas pelo Ministro de Estado dos Ne. gócíos da Viação e Obras Públicas, e
'deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no "Diário Oficial", sob pena de ficar sem efeito,
desde logo. o mesmo decreto.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio- de Janeiro, 7 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70,° da República.
JU~CELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N,o 43.505
ABRIL DE

DE

8

DE

1958

Transfere sem' aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas ESpeciais ce Extranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra; que menctona, e dá outras providên_cias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista.
do Ministério da Guerra. abaixo indicadas:
I - Uma (1) função de Trabalhador Braçal, referência 20. ocupada por
Altamir JOSé Moreira, da Tabela Numérrcn Especial de Extranumeráriomensalista da extinta Coudelarfa de
Monte Belo, para idêntica tabela do
Estabelecimento de Subsistência da
4.(\ Regiã-o Militar;
1I- - Uma (1) função de Trabalhador Braçal. referência 18. ocupada por
Aristides dos Santos. da Tabela Numérica Especial de Extranumerário.
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nensalista do Campo de Instrução de
:yericinó" para idêntica tabela da L.a
:Jircunscrição de Recrutamento; e
I!I - Uma (1) função de Servente
r".z.ferência 18.
ocupada
por Jorge
Tranqueira Rosa da Tabela Numérica
gspecial de Extranumerário-mensaltsta da V" õírcunscriçâo de Recrutamento, para idêntica tab-ela do Cam-po de Instrução de Geríclnó .
Art. 25' 1t,<jtedecreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
rR'2>públioa.

·DECRETO N.o 43.507 . ABRIL DE 1958

DE

3

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junção da Tabela Numeríca Especial de Bxtranumerório-mensaustà
da Faorica . de Bonsucesso, para
idêntica tabela da l.a Circunscrição
de Recrutamento, ambas do Ministério da Guerra, e dá outras providências.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai cígc
87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica transferida, com o respectivo ocupante, Edegar da Silva
Dias, uma função de Artífice, referência 19, da Tabela NUmérica Espe-cial de Extranumerário-mensalista
JUSCELINO KUBI'ISCHEK.
da Fábrica
Bonsucesso, para .idêntica tabela da L'' Circunscrição de
R enrique iou.
Recrutamento, ambas do Mtnistérto
da Guerra.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
DECRETO N.O 43.505 - DE 8 DE
vigor na data de sua publicação.
ABRIL DE 1958
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Transfere função da Tabela Numêrica
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1958;
Especial de Bxtrcnumerària-menealista da Ccnuielariti de Saicã para" 137.° da Independência e 70.° da República.
idêntica tabela do Estabelecimento
de Subsistência da 3. a Região MiliJUSCELINO KUBITSCHEK.
tar, ambas do Ministério da Guerra.

de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o" artigo' 87, item r, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica transferida "com o respectivo ocupante, Júlio víscuo Penha,
uma função de Capataz. referêncta
20, da TaJ:;01a Numérica Especial de
gxtranumerário-rnensalísta da OoudeIaría de Saícâ para idêntica tabela do
Estabelecimento de Subsistência da
S." Região Militar, ambas do Ministério da Guerra.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na dat~ da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 8 de abril" de
1958; 137.oda rndependênciae 10.(0 da
República.
JUSCEUNO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

Henrique Lott.

DECRETO N.O 43.508
ABRIL' DE 1958

DE

3

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União e aceitar doação de lotes de
terreno, destinados ao Ministério da
Guerra, que jazem cuuuiéos brcUleiros, na cidade de Três Corações.
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar
a doação que fazem os cidadãos brasileiros Oasímíro Avelar Filho !:' sua
espõsa, Oraída Lemos Avelar. Haroldo Rezende e sua espôsa, "zaura
Krauss Rezende, Tufik Elias Alem e
sua espôsa, Dalva ouve Alem e an-
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tôni., Badue Elias Alem e sua espôsa,
Maria Bertaminí Gomes Alem de 15
(quinze) lotes de -terreno, do lotea-

mento Jardim. Santa Teresa, de sua
propriedade, na cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, sendo
na quadra XXVI
(vinte seis) os
lotes 11 (onze), 12 (doze), 13 ltr·}7.e)
e 14 (quatorze). na quadra XXIX
(vinte e nove), os lotes 2 (dois), 3
(três), 4 (quatro) e 5 (cinco), TIa qua-

dra XXXIV' (trinta e quatro). os lo-

tes 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze)

e 14 (quatorze) e na quadra XXXV

(trinta e cinco) os' lotes 1 (um>, 17
(dezessete) e 18 (dezoito), de aoõrdo
com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da
Guerra, sob o TI.O 17.705-55 - Gabi-

nete M. G.
Art. 2.° Os imóveis em aprêço ,c:e
destinam ao Ministério da Guerra.
para construção de résídêncías para
militares da Guarnição de Três Corações.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua ounlícacão. revogadas as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.

em

JUSCELINO

KUBITSCHE'3:.

Henrique Lott.
José Maria Alkmim,

DECRETO N.o 43.509
ABRIL DE 1958

DE 3 DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função de -roneta Numérica ~spe
cial de Extranumerario-mensaUsta
do Ministério da Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 item I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferlda, com o
respectivo ocupante, Afonso Araújo
Lopes, uma função de Trabalhador,
referência 20, da Tabela 'qnmeríca
Especial de Extranumerário-mensalista do Serviço de Transporte, do
Departamento de .e.dmtmstração, pa-

EXECUTIVO

ra idêntica Tabela do Departamento
Nacional de Endemias Rurais, ambas do Ministério da Saúde.
Art. 2.'1 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as' disposições
em contrárlo.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 19·58;
137.° da Independência e 70.° da República:
JUSCELINO

KUBrISCHE'k.

Mauricio de Medeiros.

DECRETO N."· 43.510 ABRIL DE 19-58

DE

9 DE

Abre, ao Ministério da Fazenda, o
créâiio especial de ......•........
Cr$ 400.000.000,00, para o fim que
especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 1.° da
Lei n.v 3.284, de 14 de outubro do
corrente ano, e tendo ouvido o Tribunal de Contai> nos: têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade pública, .decreta:
Art. 1.0 É aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de •••
Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos mlIhões de cruzeiros) para a construção
de uma refinaria de petróleo, com a
capacidade inicial de cinco mil barris
diários, na cidade de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso.
Art. 2." De conformidade com o
art. 28 da Lei n.c 2.004, de 3 de OU~
tubro de 1953, a construção da refinaria de petróleo ficará a cargo da
Petróleo Brasileiro S.A. tzetrobras)
à qual incumbirá sua direção e admínistracão,
'.
Art. 3,0 este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

José Maria Alkmím
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DECRETO

N.o 43.511 -

DE

g

DE

ABRIL DE 1958
Cria funções na Parte Suplementar
da Tabela lJnica de Extranumerário-mensalista
do Ministério doa
Educação e Cultura, e dá outras
providências .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artio-o 87 item I, da. Coustituição e
te~do em vista o, disposto nos artigos 3.°, 5.° e 9.°, § 4,° da Lei número 2.712, de 21 de janeiro de 1955,

decreta:
Art. 1.0 Picam criadas, na P:l,rW
Suplementar da Tabela única de Extranumerário-mensaliGta do Mímstério da Educação e Cultura, as seguiutes funções:

96. Assistente de ensino,
27;

referência

1. Armazenista, referência 19;
1, Almoxarife, referência 26;
2. Auxiliar AdmbiBtrativo, referência 28;
1, Auxiliar Administrativo,
cia 27;

referên-

3. Servente, referência 19;
8. servente, referência 18;
3. Técnico
ela 27;

referên-

Especializado,

1. zelador, referência 19; e
1. Zelador de Biotério, referência 21.

'Parágrafo único. As funções previstas neste artigo destinam-se ao
aproveitamento do pessoal docente B
admímstratívo da Escola Paulista de
Medicina, nos têrmos do art. 3.~ da
Lei n.v 2. 712; de 21 de janeiro de
1956.
Art. 2.° Serão expedidas pelo Ministro de IDstado da Educação e Cultura as portarias decorrentes do aproveitamento a que S€ refere o artigo
anterior, cujos efeitos prevalecerão a
partir de 28 de dezembro de 1956.
Art. 3.° ~te decreto entrará em
vigor na datô: de sua publicação, revogadas as disposlcôes em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de abril de 195-8;
137.° da Independência e 70.0 dá
República .
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

3. Auxiliar Administ.rativQ, referên-

cia 28;
L Auxiliar Administrativo, referênera 25;
L Auxiliar
cía 25;

de

Biblioteca, referên-

de Biblioteca, reterencia 20;
1. Escrevente-dactilógrafo, referência 23;
3. Escr even te -dactilógrafo, referênela 21;
referên4. E.screvente-dactilógrafo,
cia 19;
2. Escrevente-dactilógrafo, reterênela 18;
1. Fotógrafo, referência 19;
2. Guarda, referência 20;
6· Monitor, referência 18;
2. Laboratorlsta, referência 21;
7. Laboratorista, referência 19;
13. Laboratoríste, referência 1~;

1. Auxiliar

DECRE.TO N.O 43.512

DE 9

DE

ABRIL DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa)
junção de referência: única da Tabela lJnicade Extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público para
idêntica Tabela - Parte Suplementar - do Ministério da Guerra e
dá ou-Ip·us prcmâéncias,
-'

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constítutçâo,
decreta:
Art. 1.0 Fíea transferido, Com o
respectivo ocupante, Sebastião Muniz
da Silveira, uma função de referência
única de Revisor, referência 25. da
Tabela única de Extranumeráríomensalista, Parte permanente, do
Departamento Admintstraclvo do Serviço Público, para Idêntica 'I'abela,
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Parte suplementar, do Ministério da
Guerra.
Art. 2.° A despesa COm a execução
do disposto neste decreto será aten-

dida pela dotação orçamentária própria.

Art. 3,° O presente d-ecreto entrará

em

vigor na data da sua publicação.

Ant. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de
1958; 137.° da Independência e 7J.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHECK.

Henrique

zsu.

DECRETO N.? 43.513 -

DE

9

DE

. ABRIL DE 1958

Outorga à comisomnía Mista de Energia Elétricâ de Parana.vaí, S. A.,
com sede na cidade de Paromaaxii;
Estado do paraná, concessão para
distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei

n.v 2.281, de 5 de junho de 1940, combinado com o art. 3.° do Decreto-lei
n.v 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:

rio, se a conccssionárta não satísfízer
às seguintes 'condtcôes:
I - Submeter à aprovação do Ministério da Agricultura, em três (3)
vias, dentro \lo prazo de cento e oitenta (180) días, a contar da data da
publicação dêste Decreto, ~ os estudos,
projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de distribuição.
II _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IH - Requerer à . Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a
averbação do registro do referido
contrato no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (60) aias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafof único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agri-

cultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrtoa serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas ,
Art. 5.° Findo o prazo da concessão,
deverá a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a .partdr da data do registro,
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de contas.
Art. 7.0 Revogam-se as dlsposlções
em contrário.

Art. 1.0 ::É outorgada à Companhia
Mista de Energia Elétrica de Paranavaí, S. A., com sede na cidade de
Paranavaí, Estado do Paraná, concessão para distribuir energia elétrica
na sede do município, ficando autorizada a montar uma usina geradora
termo-elétrica e a construir o sistema
de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência - e as características técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficará
Rio de Janeiro, 9 de abril de
sujeita às disposições do Decreto . 1958; 137.° da Independência e 7-;).0
ri.v 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
'da República..
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
JUSCELINO KUBITSCHECK.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independentemente de -ato declaratóMário Meneghetti.
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DECRETO N.? 43.514 ABRIL DE 1958

DE 9 DE

Declara públicas, de uso coml.l/'!/-', do
domínio (o Estado da nonio, as
águas do rio "São Jose";
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe C~Ill~e:se I)
art. 87, inciso I, da oonstítuícao. ~
nos têrmos do art. 5.° do Decreto-leI
_n.o 2.2{n: de 5· de junho de 1940, e

Considerando que o edital de .clas-

aifícaçâo do curso dágua pub~ICado
no Diário Oficial de ,29 de maio de

1957 não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela, classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas,
de US{) comum, do domínio do Estado
da Bahia as' águas do i-ío denominado "Sã~ José" em tôda a sua extensão, que nasce e percorre o município 'de Lençóis,. li11?-i~a êste com
o do Andaraí e é dributárlo pela margem direita do santo Antônio.
ArL 2.° 1tste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de
1958; 137.° da Independência e 7'J.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.' 43.515
ABRIL DE

DE

9

DE

1958

Autoriza a Companhia paulista de
Fôrça e Luz a construir uma linha

de transmissão.

o Presidente da Repúblloa, usando
da. atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nOS têrmos do Decreto-lei n.e 2.059,
de 5 de março: de 1940:
Considerando que, pela Resolução
n.v 1.401, de 9 de janeiro de 1958, a

medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica auotrlzada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir uma linha de transmissão de
energia elétrica, entre a subestação
da cidade de Olímpla e a localidade
de Barretos, ambas no Estado de São
Paulo, sob tensão de -66 KV, corn
extensão aproximada de 44 quílômetTQS e mais numa subestação abaixar
dera de tensão de 66 KV para 12-2 ;KV,
ria Iocahdad., de Barretos,
naquele
Estado.
§ 1.0 Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministéri u da Agriculcultura serão. fixadas as demais caracterfetleas . técnicas das obras, por
êste Decreto autorizadas. -§ 2.° As obras destinam-se a reforçar os atuais serviços prestados
pela concessionária às localidades de
Olimpia e Barretos, no Estado de São
Paulo. .
.
Art. 2.° Caducará a presente autorização, independente de ato de':'
claratório, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de .éguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) 'dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
II Iniciar e concluir as obras
nos. prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere êste artigo poderão
ser prorrogados pelo Ministro da Agrlcultura
Al'L 3.° O presente decreto .entrará
em vigor na data da sua pub-licação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de abril de
1958; 137.° da Independência e 7J.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Menephetti,
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DECRETO N.O 43.516
ABRIL DE

DE 9 DE

1958

neciaro públicas, ae USo cOmum, do
aomínso da União, as ágUo.s do

braço dágua "Marinho".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, íncíso l, da Constituição, e
nos dêrmoa do art. 5.° do necretolei n.v 2.281, de 5 de junho d'e ll34U,
e
Considerando que o edital de elassifícação do braço dágua publicado no
Diário Oficial de 16 de agõsto de
1957 não suscitou qualquer contestação OU reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Eletrtoa
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. l.~ São declar-adas públicas.
de uso comum do domínio da União,
as águas do braço dágua "Marinho",
que limita em seu percurso os municípios de Espírito Santo e õariacica.
no Estado do Espírito Santo, e liga
o cursa Jucu à Baía de Vitória.
Art. 2,° ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

não suscitou qualquer contestação OU
reclamação;
COnsiderando que o Conselho Na;
cional de Aguas e Energia Elétrica.
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas de
uso comum do domínio da União, as
dágua denominado
águas do curso
"Tormenta" em tôda a sua extensão
que nasce e limita em seu- percurso os
munícípíos de Guaraniaçu e Cascavel
no Estado do Paraná e é tributário
pela margem direita do Iguaçu.
Art. 2.° sste Decreto entra em vlgor na data de SUa publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137.a da Independência e 70,° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 43.518 DE 1958

DE

9

DE ABRIL

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e LUZ Sociedade Anônima, a
construir uma linha de transmissão.

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, inciso I, da constituição, e
1105 termos do Decreto.Ieí n.» 2.059,
de 5 de março de lS4:l,

Mário. Meneghetu.

DECRETO N.o 43.517 ABRIL DE 1958

DE 9 DE

Declara públicas. de USo comum, do
domínio da União, as águas do Rio
"Tormenta" .

Considerando que pela ReSOlução
n.v 1.4(13, a medida foi Julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
~guas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz, Socíedade Anônima, a construir uma linh-a.
de transmissão de energia elétrica,
entre a nova subestação de Ribeirão
Preto. procedendo nesta os melhoramentos que necessitar, e a sede do
município de Sertãozínho, no Estado
de São Paulo, com 32 qutlômetrxs de
extensão, sob tensão de 66 KV e maís
uma subestação abaíxadora de tensão de 66 KV para 13,2 KV, também
na referida Iocaüdade de Sertãozi-

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I. da Constdtuíçâo, e n0.5
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei número 2.281. de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado Do
Diário Olicial ele 26 de agôstc de 19~7 , nno.
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§ 1° Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministério da Agricultura serão fixadas as demais carac.
terís'ucas técnicas das obras autorizadas por êste Decreto.
§ 2.° Destinam-se essas obras a reforçar Os atuais serviços prestados
pela eoncesslonárla à localiC!-.act-e de
Sertãozinho, no Estado de Sa'Ü Pau-

lo.
Art. 2. ° caducará a presente auto.rização, independente de _ ato declaratório se a concessíonárta não cumprir ad seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produ.
cão Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) c.ías,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
II Inicial' e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pel,]
Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere êste artigo poderão
ser prorrogados pelo Mínlstro- da
Agricultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário ..
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137°. da Independência e 70. ° da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

N.O 43.519 ABRIL DE 1958

DECRETO

DE

9

DE

outorga à Prefeitura Munioipal
de
Dionísio Cerqueira, Estado de santa
Catarina. concessão para distribuir
enerçie elétrica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I. da Oonstdtuição. e
nos têrmos do artigo 10 do Decretolei n.s 2.281, de 5 de junho de 1940.
combinado com o art. 3.° do Decretolei u.c 3 763. de 25 de outubro éle
1941. decreta:
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Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Dionísio Cerqueíra Es~
tado de Santa Oatarina concessão
para distribuir energia elétrica
no
mumcípí-, do mesmo nome. ficando
autorizada a montar uma usina geradora termoelétrica e a construir o
sistema d~ distribuição.
Parágrafo único, Em portaria do
lVlinistro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as car acterísticàs técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficarásujeita às disposições do Decreto número 41 019 de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços- de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independentement., de ato declaratório. se a concessionária não satisfizer
às seguintes condições:
I - Submeter- à aprovação Ministro da Agricultura. em três (3)
vias. dentro do prazo d». cento e oitenta <l8(})· dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto. os estudes.
projetos e orçamentos relativos à uslna. e ao sistema de distrlbuíçãn.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo dp trinta (30) dias contad-os da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.

do

III - Requer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da . Produção Mineral do Ministério da Agricultura. mediante o arquivamento de
certddâo comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas. dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados p810
Ministro da Agricultura,
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas .
Art. 5.° Findo o prazo de 'concessãD
deverá a concessionária requerer ali
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Govêmo Federal que a mesma s~ja
renovada. na forma que. no. respectivo
contrato. deverá estar prevIsta.
Art. 6.° A pres·eutp concessão vi-gorará pelo prazo de trinta (30) ~no,s.
contados a partir da data do r~glstlo

do respectivo contrato pelo 'j'rtbunal
de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 d? abrilode 1953.
137.0 da Independência e 70. da ne,
pública.
JUSCELIN9

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.521 -

DE 9 DE

ABRIL DE 1958

Declara públicas, de Uso comum, do
domínio do Estado de GOiás, as
águas do rio "Monjolinho", "Caiapó" e "Ccuaqió", respectivamente
nos seus trechos superior, médio e
inferior.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmoa do artigo 5.0 do Decretolei n.e 2.231, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua punlicado no
Diário Oficial de 27 de junho de 1957
não suscitou qualquer contestacâc ou

reclamação;
DECRETO N.o 43.520

DE

9

DE

ABRIL DE 1958

Dá nova redação ao art. 1.0 do Decreto n. o 39.115. de 2 de maio de

1956.

J

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87. inciso L da Constituição;
Considerando que
pela Resolução
n.c 1.4.05 a medida foi julgada convenlente pelo Conselh<? Nacional de
.águas e Energia ElétrIca, decreta:
Art, 1.0 O art. 1.0 do Decreto número 39 115 de 2 de maio de 1956.
passa a ter
seguinte redação:

a

"Art. 1.0 Pica autorizada
a
Companhia Brasileira ~e Energ:a
Elétrica a ampliar a usina termoelétrica d; Pôrto da Ponte no
município de São Gonçalo. Estado
do Rio de Janeiro. mediante 3instalação de uma segunda unidade geradora termoelétrica de
22.000 kw.
e dos equipamentos
complementares" .
Art. 2.0 aste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958.
137.0 da Independência e 7().0 da Rc~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Considerando que o Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica
opinou pela classificação c-onstante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 Sàc declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
Goiás, as águas do rio denominado
«Monjoltnhov "Caia pá" e "Caia pá" ,
respectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior, que nasce
no limite dos municípios de Santa
Cruz de Goiás e Palmelo, percorre o
de Pires do Rio e é tributário pela
margem direita do Corumbá.
Art. 2.° ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1953.
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.522

DE

9

DE

ABRIL DE 1958

Autoriza Amando Dias Leite a construir uma linha de transmissão entre a localidade de Jeceaba e a Usina do Salto, da Companhia Fôrça
e Luz de Conselheiro Lataiete, no·
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciSo I, da constituição, e
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nos têrmos dos Decretos-Iel número
852 de 11 de novembro de 1938, e
3.763 de 25 de outu~ro de 1941,
considerando que pela Resolução
n.v 1. 236, de' 18 de dezembro de 195f;
a medida foi julgada conveniente,
pelo Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, decreta:
~ Art. 1.0 Fica autorizado Amando
Dlas Leite, a construir uma linha de
transmissão trifásica, em circuito singelo, partindo da lo-calidade de .jeceaba, até a Usina do Salto, da Companhia Fôrça e Luz de Conselheiro Lafaiete, ambas situadas no Estado de
Minas Gerais.
§ 1.0 As características da linha de
transmíssâc serão fixadas, quando da
aprovação pelo Mínistro da Agricultura, do projeto da obra, a ser apresentado.
§ 2,° A linha de transmissão, destina-se a suprir inicialmente com
50 KVA a Usina' São Geraldo S. A.,
de Amando Dias Leite, concessionário
de Jeceaba.
Art. 2.° Caducará a presente autorização, independente de qualquer ato
declaratório, se o concessionário não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Pro
duçâo Mineral, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, 00 estudos, projetos e orçamentos das obras,
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura,
parágrafo único. Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Ars. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de SUa publicação,
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70 da República.
H

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário ôâeneqhetti.

DECRETO N.O 43.523 ABRIL

DE 9 DE

DE 1958

Outorga a São Paulo Light S. A. Serviços de Eletricidade, autorização
de estudos para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica do
rio Grande, no trecho compreendido entre a Usina Histroelétricà de
Marlbondo da Companhia Paulista
de Fôrça e Luz e um ponto situado
a 12 ícnt a jusante da foz do rio Canoas.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 inciso I, da Constituição, e nos têrmos dos artigos 9.° e 10 do Decreto-lei n.v 852, de 11 de novembro de
1938, decreta:
Art, 1.0 FiCa outorgada a São Paulo Light S. A, - Serviços de Eletricidade, nOS têrmos dos artigos 9° e lQ
do Decreto-lei n." 852, de 11 de novembro de 1938, com Os direitos e
obrigações nêle previstos, autortzaçâo
de estudos. pelo prazo de dois (2)
anos, para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de desníveis existentes no trecho do rio Grande, compreendido entre a usina Hidroelétrtca de Martbondo. da Companhia Paulista de Fôrça e Luz, e um
ponto situado 12 km a jusante da foz
do rio Canoas, abrangendo os municípíos de Frutal, Conceição de Alagoas, Uberaba, Conquista e Sacramento, no Estado de Minas Gerais, e
Os de Guarací, Barretos, Guaíra, Miguelópoüs. Igarapava, Pedregulho . e
Rifaina no Estado de São Paulo.
Art. 2,° Durante o prazo a que se
refere o artigo anterior, a permissionária para êsses estudos poderá requerer para si, concessão do mencionado aproveitamento, instruindo seu
requerimento com OS documentos es,·
pecralmente citados no artigo 158 do
código de Águas, obedecidas nos projetos as prescrições de ordem técmca,
que forem determinadas pela DIVisão
de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
. Art. 3.° Findo o prazo a que se refere o artigo 1.0, contado da data da
publicação dêste decreto, e conseqüentemente extinta a presente autorização de estudos, a permissionária não poderá pleitear a sua renovação, e todos os estudos, projetos e orçamentos realizados, ainda que ín-
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completos, deverão ser encaminhados
à Divisão de águas.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sUa publicação

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70,0 da República.
JUSCELINO

Art. 5.° Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril. de. 1958,
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

KUBITSCHE....T<

Mário Iâeneqhetti.

DECRETO N.Q 43.524 ABRIL DE 1958

DE

DECRETO N.o 43.525
ABRIL DE 1958

9

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
'I'eresópolis para o Gouêrno do Estado do Rio de .Jtmeiro a concessáo
para a produção e fornecimento de

. energia elétrica ao distrito sede do
município de Teresópolis,
do Rio de Janeiro.

DE

9

Dl'!;

Retifica as características da linha de
transmissão) cuia autorização para
construir tci conferida à Eletro
QUimica Brasileira S. A.) pelo Decreto n.o 36.539. de 3 de dezembro
de' 1954. e dá outras providências .

Estaào

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

O Presidente da República, usando
la atribuição que lhe confere o art.
17, inciso I, da Oonstdtuíçâo. e nos
êrmos do
art. 150 do Código de
!iguas (Decreto n.c 24.643, de lO de

87, inciso I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 As características da Linha

iulhn de 1934);
Considerando que pela Resolução
1.° 1.354, de 26 de setembro de 1957,
) conselho Nacional de Águas e
Energta Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações da
Prefeitura Municipal de 'I'eresópolís
para. o Govêrno do Estado do Rio de
Janeiro, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para o
Govêrno do Estado do Rio de Janeiro a concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica no
distrito sede do município de 'I'eresópotís. TIo Estado do Rio de oj anetro,
de que era titular por manifesto,. a
Prefeitura Municipal de 'I'eresópclis,
respeitados os termos do acôrdo celebrado entre os mesmos, em 4 de janeiro de 1957, ressalvada a sua cláusula 9.a.
Art. 2.° Caducará o presente título,
independente de a to declaratório. se
o concessionário não assinar o contrato' disciplinar da concessão. dentro
do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da .Agricultura.
Art. 4." :t!:ste Decreto entra em vigor
na. data da sua publicação.

de tranamíssão entre a usina de Brecha, no munícípío de Guaracíaba e o
estabelecimento Industríat da EletroQuímica Brastleíra S. A., em Saramenha município de Ouro Preto. ambos 'no Estado de Minas Gerais, cuja
autorização para construir foi dada à
referida sociedade pelo Decreto· n.o
36.539, de 3 de dezembro de 1954, de
acôrdo com a modificação do projeto aprovado pela Divisão de éguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Mímstérto da Agrrcultura, passam a ser as seguintes:
Potência -

27. 5110 KW

Tensão -

6'6 KV
Prequência - 60 ciclos
Extensão aproximada - 71,5 km.
AJ."t. 2.° Caducará o presente tituio independentemente de ato declaratório. se a interessada não tmctar
e concluir as obras nos prazos que
forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
.
Art. 3.(1 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art, 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de a-bril de 195·8,
137.° da Independência e 70.c da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Mcneghetti.
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DEORETO N.o 43.526
ABRIL DE

DE

9

DE

1958

Outorga concessão à Prefeitura Municipal de Pimenta, Estado de Minas Gerais, para o aproveitamento
de energia hidráulica de um desnível denominado "Cachoeira dos
Monjolos", no rio da Fábrica) na
sede do mnmscmío, e restringe a aona de concessão da Prefeitura Municipal de 'Pumünj.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçãc que lhe confere ovart,
87, . inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 15·i) do Código de Águas,
(Decreto n.v 24.643 de 10 de julho de
1934), decreta:

Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Pimenta á concessão
para o aproveitamento da energia tndráulíca da cachoeira dcs Monjolos,
no rio da Fábrica, munícíplo de Pimenta, Estado de Minas Gerais.
§ 1.0 O Ministro d-a Agricultura, no
ato da aprovaçâe dos projetos, fixará a altura da queda a aproveitar, a
descarga da derrvaçâo e a potência.
S 2.° O aproveitamento destina-se tl

produção, transmissão 2 alstrmuícâo
de energia elétrica para servlcos públicos, de utilidade pública e para comércio de energia no município de
Pimenta, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Fica restrmgrda a zona de

concessão do Mumeípío de Pturnhy.

na parte do território desmembrado,
que passou a constituir o município
de Pímenta, criado pela Lei Estadual
n.v 336 de 27 de dezembro de 194a.
Art. 3.? Caducara o presente Decreto, independentemente de ato declaratório, se a concessíonárfa não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mínístro da Agricultura' em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto do aproveitamento hidráulico, observadas as prescrições estabelecidas pela Divisão de
Águas. do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Míntstérto da
Agricultura.
TI - Assinar . .o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trtnta (30) dias, contados da ouulícação
do despacho da aprovação, pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
S€ refere êste artigo poderão ser pror-

rogados por ato do Ministro da Agrtcultura.
Art. 4.° A concessionária flca obrigada a construir e manter, nas proxsmídades do aproveitamento onde e
desde quando fÔ1; determmado pela
Divisão de Aguas, as instalações necessárias às observações rtuvíométrtcas e medições de descarga do curso
d'água que vai utilizar, de eco-do com'
as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 Findo o prazo da concessão, rodos OS bens e instalações que
no momento, existirem em função exclusiva. e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado de Minas Gerais, em ccnformtdada com o estipulado nos artigos
165 e 165 do Código de Águas.
§ 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêmn Pederal que a concessão seja renovada, desde que faça
a prova de que o Estado de Minas
Gerais, não se opõe à utílízaçâo dos
bens objeto da reversão.
§. 2.° A ccncessíoaána deverá entrar com o pedido a que se refere o
'parágrafo anterior. até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão. entendendo-se, se o
não fizer, que nãooretende a renovagão.

"

Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (~()) anos,
contado, da data da publicação dêste
Decreto.
Art. 7.? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9de abril de 1958,
137.° da Jndapendêncla e 70.° da Republica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.G 43.527 ABRIL DE 1958

DE

9

DE

Transfere à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. a concessão para
distribuir energia elétrica no município de Coriiisburço, Estado ae
B'Unas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuíçáo que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 d.o Côdigo de

Águas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
julho de 1~34);

ATOS DO PODER EXECUTIVO

7ú

considerando que pela Resolução
n." 1.421, a medida foi julgada conveniente pejo Conselho Nacional de

Aguas e En-ergia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
centrais Elétricas de Minas Gerais
Soe. 'Anônima, a concessão para distribuição de energia elétrica, no mun1Gipio ue Oordisburgo, Estado de Mi-

nas Gerais, de que era titular a Prefeitura Municipal.

parágrafo único. Fica autorizada a
Prefeitura Municipal de Oordísburgo
a retirar suas instalações de produ-

ção, transmissão e distribuição de
energia elétrica, em coordenação com
os trabalhos das novas instalações a
serem montadas pela Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
Art. 2.° Caducará a presente transferência de concessão, independente
de ato declaratóriO, se a concessionária não cumprir as seguintes condições:

I - Apresentar à Divisão de .águas,
do Departamento Nacional .da Produção Mineral, do Mínístérlo da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
os estudos, projetos e orçamentos das
obras a executar, bem como o programa de substttuíçâo progressiva das
instalações existentes.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrosados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3 o Fica a ooncessíonárfa sujeita às demais disposições contidas
no D8creto· n." 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de .raner-o, 9 de abril de 1958;
137 ° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KtTBITSCHEK

nOS têrmos do Decreto n,« 2.D59, de
5 de março de 1940;
Considerando que a medida foi julgada conveniente pela Resolução número 1.410 do Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta;
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Fôrca e Luz Norte Fluminense
a ampliar suas ínstalaçôes, mediante
a montagem de um grupo Diesel-elétrico, em sua usina térmica localizada em Pádua, no Estado do Rio de
Janeiro.
§ 1.0 As características do grupo
gerador de energia elétrica serão fixadas oportunamente pelo Ministro
da Agricultura, por ocasião da aprovação do projeto,
§ 2.° A ampliação destina-se ao
fornecimento de energia elétrica, ao
sistema da concessíonárfa..
Art. 2.° Caducará a presente autorizaçâe independente de ato declaratório. se a interessada não cumprfr as seguintes condições:
I - Apresentar à Djvísão de Águas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação déste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras de ampliação.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura .
parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. g.c O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° ReVOgam-se 8S dlsposiçôes
em oontrárlo .
Rio de Janeiro. 9 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da R2pública.
JVSCEr.1NO

KUEIJ:SCHEK

Mário Meneghetti

Mórío Iâeneonetti

DECRETO N." 43.528 ABRIL DE 1958

DE

9

DE

Autoriza a COmpanhia Fôrça e Luz
Norte Fluminense a ampliar suas
instalações.'

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

tigo 87, inciso I, da constituição, e

DEORETO N.? 43.529 ABRIL DE 1958

DE

9

DE

Autoriza o Departamento de Ãguas
e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais a construir uma linha
de transmissão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

7l
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nos termos do Decreto n.c 2.059, de
5 de março de 1940;
c'onsiderando que a medida foi julgada conveniente pela Resolução número 1.413, de 4 de fevereiro de
1958, do Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Departamento doe Águas e Energia Elétrica
do Estado de Minas Gerais a construir uma linha de transmissão ligando as localidades de Igarapé e
Bicas, do Município de Mateus Leme
do mesmo Estado à SUa atual linha
da Usina Betim à Colônia Santa
Izabel ,
§ 1/' Por ocasião da aprovação do

projeto pelo Ministro da Agrtoultura
serão fixadas as características técnicas da linha de transmissão.
§ 2.° A referida linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
energia elétrica à prefeitura Municipal de Mateus Leme, para distribuiçâo nas localidades de Igarapé e Bicas, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Caducará a presente autorízação, independente de ato declaratório, se o concessionário não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agrícultura, dentro de noventa C9G) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos. projetos e orçamentos.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos cue forem fixados pelo
Ministro dá Agricultura.
parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo l\,1Iinistro da Agricultura.

Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições
em contrárro .
Rio de Janeiro, 9 .de abril de 1958;
137,° da Independência e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário lvlenegheUi

DECRETO N." 43,530 -

DE 9 DE

ABRIL DE 1958
Autoriza ao Departamento àe Aguas
e Energia Elétrica do Estado de
Minas Gerais a construir uma linha
de transmissão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso X, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.n59 de 5
de março de 1940;
Oonst-íetando que pela Resolução
n.v 1.399 a medida foi - julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de Minas Gerais a construir uma linha de transmissão entre
a usina "Pai Joaquim" e o município
de Conquista, passando pela "Usina
dos Macacos" e pelo munictnto de
"Sacramento", no referido Estado.
§ 1.9 Por ocasião da aprovacâc do
projeto, serão fixadas, as caraoterísticas técnicas da linha de transmissão, pelo Ministro da Agrtcult-rra..
§ 2. 9 A referida linha de transmtssão se destina ao suprimento de energta elétrica às cidades de Sacramento
e Conquista.
Art. 2. 9 Caducará a presente autorização, independente de ato dcclaratórto, se o ccncessíonârto não CUll1pru- as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de .ãguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro do noventa ~90) dias,
a contar da data da publícacão dêste
Decreto. os estudos, projetos e orçamentos.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão 1:õN prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3.') O presente Decreto entra
em vigor na data da sua nubüeacão.
Art. 4. Revogam-se as di~!),).,;ições
em contrária.
Rio de Janeiro, 9 de abrtt de 1958,
137.Q da Independência e 70: 1 da R<3pública.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N." 43.531

DE

9

DE

ABRIL DE 1958

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica a

"Socieâaâe Iruiustruü Policena Mascarenhas Limitada".

o Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo
87, inciso X, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo LI' do
Decreto-lei n.v 938, de 8 de dezembrQ
de 1938, e o que requereu a "Socie-

dade Industrial Policena
nhas Limitada", decreta:

Mascare-

Art. 1.9 E' concedida à Sociedade
Industrial Policena Mascarenhas Limitada, com sede no município de
Aracaí, Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como emprêsa de energia elétrica, de acôrdo
com o Decreto-lei n.v 938, de 8 de
dezembro de 1938. combinado com o
Decreto-lei n.c 2.627, de 26 de setem-

bro de 1940, ficando a mesma obriga-

da para os seus objetivos, a satisfazer
integralmente as exigências do CÔ-

digo de Aguas (Decreto n.v 24.64_3,
10 de julho de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob
pena de revogação do presente ato.
Art. 2.'.' O presente Decreto entra.
em vigor na data da sua publicacâo .
Art. 3.'.' Revogam -se -as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 9 de abril de 1958,
Independência e 70.'.' da Re137.
pública.
de

EXECUTIVO

verúente pelo Conselho Nacional de
águas e Bmergía Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas as características do grupo Dlesel-elétrrco,
constantes do artigo l.0 do Decreto
D.O 37. lJ34, de 15 de março de 1.955,
que passam a ser doe 750 HP/630 k'/.;'
Parágrafo único. As demais característíeas técnicas da ampliação serão
fixadas pelo Ministério da Agricultura. por ocasião da aprovação doa
projetos.
Art . 2.° Deverá a Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, apresentar à Divisão
de Aguas, do Departamento N ",,,10nal da Produção Mineral, do
ínisténo da. Agricultura, dentro de cento
e vinte (120) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os es..
tudos, projetos e orçamentos.
Art. 3.° Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Art. 4.° Os prazos a que se referem
os artigos 2.° e 3.° poderão ser prorrogados pelo Mninístro da Agricultura.
Art. 5.° O presente Decreto entra
em vigor na data de SUa publicação.
Art. 6.° Revogam-se as .dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137'.° da Independência e 7Q.0 da República.
JUSCELINO KüBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

Qda

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N.? <!:3.532 ABRIL DE

DECRETO N.? 43.533,ABRIL DE

Mário Meneghetti
DE 9 DE

1958

MOdifica o Decreto n,o 37.034, de 15
de março de 1955 (Diário onoo: de
29 de agâsto de 1957) e dá outras
providências .

O _Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o aí-tigo 87, incisa I. da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 10 e 11 (to
Decreto-lei n.e 2.281, de 5 de jHnho de
194.'0 combinados com os artigos 1.
e 2,° do Decreto-lei n.c 2.059, de 5
de março de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n.c 1. 418· fOi a medida julgada con.

DE

9

DE

1958

Transfere do Estado de Minas Gemls para a "Centrais Elétricas de
.Minas Gerais S. A. (CEMIG)" a
concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica
da cachoeira do Anil. existente' no
rio Jacare. distrito de São pr.:»:
cisco de Clineira, mumicipio de Oliveira) Estado' de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuíçác que lhe confere o .'Jrtigo 87, inciso I, da Constttuíção. e
nos tênues do artágo 150 do Código ele
Águas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Fica transferida __ .. a a

"Centrais Eléta-ícas de Minas Gerais
S. A. (GEMIG)" a concessão para o

aproveitamento progressivo da -enerpia
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hidráulica da cachoeira do AniL

L.

tente no rio Jacaré, Distrito de São
Francisco de Oliveira, município de
Oliveira, Estado de Minas Gerais,
de que era titular o. Estado de Minas Gerais, de conformidade
1 o
Decreto n.c 25.630 de 6 de outubro
de 1948. /

Art. 2.° Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório. <:;e
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da cooessão, dentro
do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica, serão fixadas e
trienalmente. revistas pelo Ministério
da Agriculutra.
Art. 4.° Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as dísposiçoes
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de ~j8.
137.° da Independência e 7Q.o da 'Re~
pública.
JUSCELIND KU!3-SCHEK.

Mário J/leneghetti.

§ 2.° - A linha de transmissâc se
destine ao fornecimento de energia
elétrica ao distrito de Nazareno.
Art. 2.° Caducará a presente autorízaçâo, independente de quelquer ato
declaratório, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições: .

I - Apresentar à Divisão de Aguas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a conta'!' da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projeto e orçamento respectivos.
II - Iniciar e concluir as obras nos.
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os Pl'aZOS a que se
refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publlcaçâo.
Art. 4.° Revogam-se as dísposiçôes.:
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,.
137.0 da Independência e 70.0 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.534 ABRIL DE 1953

DE 9 DI:

Autoriza a centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. (CEMIG), a COnStruir uma linha de transmissão entre a usina de ltutinga, no rio
Grande e a cidade de Nazareno,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere c
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos (la Decretc-Iei n.v 2,ÜS9,
de 5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
n.c 1.408 de 23 de janeiro de 1958,
a medida roi. julgada conveniente 'leia
Conselho Nacional de Águas e Energia Eletríca, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a «Oentraís
mõtocee de Minas Gerais S. A."
(cEMIG), do Estado de Minas Gerais, 8J construir uma linha de transmissão entre a, Usina de Itutinga 0 a
localidade de Nazareno no município de São João del Rei, Estado de
Minas Gerais.
§ 1.0 Por ocasião da aprovação do
projeto pelo Ministério da Agricultura serão fixadas as caracteristàcas
técnicas da referida linha,

DECRETO N,o 43.535

DE 9 DE

ABmL DE 1958

Transfere da Prefeitura Municipal de
Luumci para a centrais Elétricas de
Goiás S. A. a concessão pera a produção e fornecimento de energia;
elétrica no distrito da sede, município de ltapaci, Estado de Gciàs,

o Presidente da República. usando da atrtbuiçâo que lhe confere o'
art. 87, inciso I, da Oonstdtuiçâo, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Fica transferida tiara a
C-entrais gfétrtcas de Goiás S. A. a
concessão pata a produção e fornecimento de energia elétrica no distrito da sede, município de Itapaci,
Estado de Goiás de que era titular
a Prefeitura Municipal de Itapact,
doe conformidade com o Decreto numei-o 35.459, de 6 de maio de 1964.
Art. 2.° Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, sea concessíonárfa não assinar o contrato discíplinar da concessão, dentro do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
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Art. 3.° As tarifas d-e f.ornecimento

de energia elétrica serâo fi~ad8..? e
tri.enalmente ravtstas pelo Mtntsterio
da Agriculturc,.

Art. 4.0 satc Decr-eto entra em vigor

na data da sua publicação.

Art. 5.0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137.0 da In6ependênciaJ e 71>.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário nfenegheUi

DEORETO N.» 43.53ü ABRIL DE 1958

DE

9

DE

Outorga à Centrais Elétricas de Mi-

nas Gerais S .A.

concessâo para

distribuiÇâo de energia elétrica no
município de São João deZ Rei, Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

O PresidEnte da R'epúçUca,usando

da a.tribuiçào que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5. o do Decreto-lei
n." 852, de 11 de novembro de, 1938,
decreta:
Art. 1. o E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A concessão para distriJ:::uição de energia
elétríca no município de São João
dd Rei. Estado de Minas Gerais. de

que era titular, por manifesto. a respectiva Prefeitura.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de São João del R!Bi fica aurtorizada a retirar. parceladamente.
~_S jnstalacões qUe constituem o atual
sistema de distribuição de energia
elétrica no município. à medida que
centrais Eletricas de Minas GErais
sociedade Anônima fôr construindo
as novas tnstatacôes.
Art. 2. o A presente concessão ficará sujeít.a às disposições do Decreto n." 4-1.019. de 2ü de fevereiro de
Hl'57 que regulamenta os serviços doe
el1el:gia elétrica.
Art. 3. o Caducará o presente título indeuendent-emente de ato declaxa'tório, .se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I _ submeter à aprovação do Mimstrc da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitente (30) dias a contar da data da
publicação dêste decreto, os estudos,

projetos e orçamentos relativos ao
SIstema de distribuição.
II - Assinar o contrato dlscipltna.r da cnncE?são dentro do prazo d'e
t:mta (30) dlas,. contados da publica~ao do. despacho da aprovação, da
lesp'ectlva mínuta, pêlo Ministro da
Agrtcultura .
IH - Requerer à Divisão de Asuas
d_o DeI?artamento Nacional da P1·~du
çao MIneral. do Ministério da Agri~
cul\~r~. mediante o arquivamento da
e-erdda? c-omprobatória, a averbacão
do. registro do referido contrato -no
Tribunal de . Contas. dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e conoiuir as obras
n~s . prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
. Parágrafo único, Os prazos rede-

r~d2s

neste artigo poderão ser pror-

rogados por ato do Ministro da Ag-ri-

cultura.
'"
Art. 4. 0 As tarifas do fornecimento de energia elétc-íoa serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
_Art. 5, c Findo o prazo da COllOêSsso. deverá a concessionárla requerer
~o Govêrno Federal que a mesma seja t:el1ovada. na forma que. no r88p~'Ctlvo contrato, deverá estar preVista.
Art., 6,° A presente concessão vigorara pelo prazo de trinta (30)
an.o:5. contados a partir da data do
re~lstro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Arr , 7. o Revogam-se, as disposições
em contrário,
"
Rio de Janeiro. 9 de abril de 1958
J.37. 0 da Intíependêncíe
República.

e

70,0 da"

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário

Iâeneçhetti,

DECRETO N.? 43.537 ABRIL DE

Autor!zÇt. a Compa.nhia
ElelnCl~ade,

DE

9

DE

1958

paulista de

socwdade anônima

a

c~nstrutr uma linha de transJôs-

sao.

, O

Pl:esi~t;.nte

da República. usando

d.a atribuição qUe lhe confere o ar.tIgO ~7,

inciso I. da Constituição, e
nos termos do Decreto-rei n." 2.059
de 5 de março de 1940, decreta:
•

l?-rt. 1. o. Fica a1J:.to.ri4~a a Companhia Paulista de Eletricidade. socíe-
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dade anônima, a construir uma linha
de transmissão de energia elétrica
etre a subestação de Araraquara. no
Estado de São Paulo, da Companhia
Paulista de Fôrça lê Luz, e a sua
atual linha de interligação com a
Usina do Ohtbarro .
§ 1. o Por ocasião da aprovação do
projeto pelo Ministério da Agricultura serã fixadas as características
técnicas da linha de transmissão.
§ 2. o A referida linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
energia elétrica à Companhia Paulista de Eletricidade S. I'
Art. 2. 0 Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório. se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I _ Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Pro-dução Min-eral. do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)'
dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos' e orçamentos.
II Iniciar e concluir as ohras
nos. prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único, OIs prazos aos
quais se refere êste artigo poderão
ser prorrogados pelo Ministro da
Agricultura.
Art. 3. o O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se es disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de -1958.
137. o da Independência e 70. o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário taeneonetu.

DECRETO N.? 43.538 -

DE 9 DE

[,BRIL DE 1958

-Trometere da Btrusrésa Fôrça e Lacz
de Espera Feliz Limitada para a
Prefeitura Municipal de B;spera Feliz a concessão para a produção e
tomecimenuç de energia elétrica no
município do mesmo nome, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e 1105
têrmos do artigo 150 do· Código de

Águas (Decreto n.« 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. V Fica transferida para <1
Prefeitura Municipal de Espera Feliz

a concessão para 'a produção e fornecímento de energia elétrica na séde
do munícípío de Espera Feliz, Estado
de Minas Gerais, de que era titular
par mandfesto a Emprêsa Fôrça e
Luz de Espera Feliz Limitada.
Art. 2.° Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, 82
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas pelo
Ministério da Agricultura e trienalmente revistas,
Art. 4.° :f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de '1958,
137.° da Independência e 7(),O da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Nório NIeneghetti.

DECRETO N·o 43.539

DE 9 DE

ABRIL DE 1958

outorga a Companhia Huircelétrice
São Patrício, Estado de Goiás, concessão para distribuir enerçiaÓelétríca,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da constituição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
n.v 2.281, de 5 d-e junho de 1940,
combinado com o artigo 3.° do Deereto-lei n.v 3.763, de 25 de outubro
de 1941. decreta:
Art. 1.0 E' outorgada a Companhia
Hidroelétrlca São Patrício, Estado de
Goiás, concessão para distribuir energia ,elétrica nas sedes dos munícímos
Goíanésia, Rubiataba e Carmo do
Rio v-erde ficando autorizada a construir linha de transmissão e sistema,
de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agt-ículture, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto n.s
41.019, de 26 de fevereiro de 193'1,
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que regulamenta os serviços de energia elétrica.

Art. 3.0 Caducará o presente tnuio,
independente de ato declaratórío, se
a concessíonárfa não satisfizer as reguíntes condições:
I - Submeter à aprovação do -Mlnístro da Agricultura, em três (;J)
vias, denero do prazo de cento e oItenta (I80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, OS estudos, projetos e orçamentos relateV'oS à usina e ao sistema de dtstrtbuíção .

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo dE
trinta (30) dias, contados da puulícação

do -despacho da aprovação da

respectiva minuta, pelo Ministro da
Agrícultma.
IH - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produ-

Ç8_'0 Mineral, do Ministério da Agrtcultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido .eontrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras
n08 prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
parágrafo 'Único. Os prazos rcrertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato. do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica S'81'8.0 fixadas e ~'e~
vistas trlenalmarrte pela referida Divisão de Aguas .
Art. 5.° Findo o prazo da concessão,
deverá 0, concessíonárra requerer ao
"Govêrno Federal que a mesma seja
renovada. na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6.° A presente concessão vígnrará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do regtstro do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as díspostcôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1958,
137.° da Independência e '70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário MenegheMi.

DECRETO N.o 43. 54(l ABnIL DE 1958

DE

9

DE

Declara de utilidade pública uma área
de terra atravessada pela linha de
transmissão entre a subestação de
Guatatxirà e a cidade de Rinção, no
Estado de São Paulo, cuja autorização para construção foi conferida à
Companhia Paulista de Fôrça e Luz,
Sociedade Anônima, pelo Decreto
n;" 38.428, de 27 de âeeembrc de
19'55, e constitui em favor da referuia Comsumtuá a servidão necessária à manutenção e conservação da
mencionada linha de transmissão,
na área consiãertuia.

O Presidente da RepÚbHoa~usando'
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da Oonstitulçâo, e tendo
em vista o que díspôe o "Decreto-lei
n." 3 365, de 21 de junho de 19'41, de.creta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública a área de terra de propriedade atribuída a Joaquim Duarte Pinto Ferraz, atravessada pela linha de
transmissão da Companhia Paulista.
de Fôrça e Luz Sociedade Anônima,
entre a subestação de Guatapará e a
cidade de Rincã-o, cuja construção foi
autortza.da pelo Decreto n.c 33.426, de27 de dezembro de 1955, figurada nas
Iôlhas 6 e 7 da planta BX-D-7 135,
aprovada pelo Ministro da Agricultura,
com a superf'ícíe de oitenta e oíco mil
quatrocentos metros q u a d ra dos
(88.40:Qom2) .

Art. 2.° E'constituída em favor da
Companhia' Paulista de Fôr-ça e Luz
SOciedade Anônima, na qualidade de
conccssicnáría de servícos de energta
elétrica, a servidão necessária à manutencâo e conservação da linha de
transmissão referida no artigo anterlor. ficando o proprietário da área em
referência Impedido de praticar dentro
da mesma quaisquer atos que perturbem o bom funcionamento da linha,

entre êles o de verguér :construções e
fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo único.
A Companhia
Paulista de Pôrca e Luz Sociedade
Anônima, fica autorizada a promover
no caso de embargo oposto pelo proprietário ao ex-ercício da servidão, as

medidas judiciais necessárias ao seu
reconhecimento inclusive a utilizar-se
do processo de desapropriacâo nos têrdo artigo 40 do Decreto-lei número 3.3-e5. de Zl de junho de 194·l.
A!'t. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4.°. Revogam-se as disposições
em c{)n trárío .
Rio de Junelro, 9 de abrtl de 19'58,
13To da Independência e 70,° da IV2pública.
JUSCELIN'O KUBITSCHEK,

J1iário l'Ileneghetti

DECRETO N,? 43.541 -

DBI0 DE

ABRIL DE 1958

A[i;era

a

lotação do MinistiTio
Agricultura.

da

O presidente da República, usando
da atrtbuição que Iha confere o
art . 87, número I, da Constituição,
decreta:
~ Art.
1.0 Fica alterada a lotação
muméríca do Ministério da Agrfcul-tura, aprovada pelo Decreto núme1'0 37.'583, de 11 de julho de 1955,
para efeito de S'81' transferido um
cargo de Técnica Agl'ic.olr:-, com o
respectivo ocupante, Prancísco Tancredo TQrres, da lotaçâ-, permanente
da Escola Agrotécníca "João Coimbra", da Superintendência do Ensino Agrícola e V-eterinário, para. Igual
lotacâo da Escola' d-e Agronomia do
Nordeste, da mesma Superintendência.
Art . 2, o fiste decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçâo .
Arb , 3.° Revogam-se as díspostçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, em' 10 de abril de
1958; 137.o da Independência e 70. °
da República,
JUSCELINo KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 43.542 ABRIL

DE 1958

DE

10 DE

Cria a Estação Florestal de Experi~
mentação de üoaiarã - Ceará ..
O Presidente da República, usando
da atribuição QU'8 lhe confere c artigo 87, inciso I, da Constituição,

Decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Estação
Florestal d e Experimentação doe
Ubajará, no Município de igual nome,
no Estado-do Ceará, em terras e bcnfeitortas de antigo Hôrto Florestal,

I
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transferido, em 1943, para Saltinho, DO
Estado de Pernambuco.
Art. 2,° O Estabelecimento ora criado. terá como finalidade principal- o
estudo e a experimentação dos modernos processos de silvicultura, rcrcrentes à região florfstdoa em que está
situado. abrangendo os Estados (ia
Ceará e Piauí.
Art. 3,° Os trabalhos de. experimentação a serem executados serão programados e orientados pela seção de
pesquisas do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. a que ficará
subordinada a -nova Estação Florestal de Experimentação.
Art.· 4,° Tôdas as despesas de pessoal e material referentes à execução
do presente Decreto, correrão à conta.
dos recursos globais "próprtos do Serviço Florestal e do Hôrto Florestal de
Sobrar, a que ficará administrativamente subordinada
a Jãstaçâo, ora
criada, enquanto não possuir recueSOs próprios para sua manutenção;
Ar~. 5,0 gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçnetti.
DECRETO N.o 43.543 DE 10 DE
ABRIL DE 1958
Autoriza a EmpTêsa Elét1·ica B1'agantina a ampliar suas instalações.
O presidente da República, usan-"
do da atribuição que lhe c o TI fere o artigo 87, inciso l, da Constituição e nos têrmos do Decreto número 2.059, de 5 de março .de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n.? 1. 417 o
Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica reconheceu
a conveniência da medida.
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Emprêsa Elétrica Bragantdna a ampliar
suas instalações, mediante a montageen de um grupo termoelétríoo de
1.000 kVA, na localidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo,
& 1.° As oaracteríatícas do grupo
gerador de energia
elétríca.. acima
mencionado, serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura,
por ocasião da aprovação do projeto.
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§ 2.° A ampliação destina-se à melhoria do fornecimento de energía elétrtca ao sistema da concessionária.
Art. 2.° Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
às seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Ag~:i
cultura. dentro de noventa (9{l) dias,
a contar da data da publícaçâ-, dêstc
Decreto. Os estudos, projetos e orçamentos da obra.
II - Irncar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. OR prazos a que
se refere o presente artigo poderão ser
prorrogados par ato do Ministro du
Agricultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor lia data de sua publicaçã-o.
Art. 4.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
~
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70.° da Repúbl'oa.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Má?'io Mcneghetti.

DECRETo N.? 43.544 ABRIL

DE

DE 10

DE

1958.

Declara de utilidade pública diversas
áreas de terra, necessárias à construção da linha de transmissâo de
que trata o Decreto n.o 42.88.2, de
26 de dezembro de 1957, e autoriza
a Central Elétrica de Furnas S. A.
a promover as servidões necessárias sôbre elas ou a desapropriação
das mesmas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87. inciso I, da Constituição,
tendo em vista o disposto no Decretolei n.c 3.365, de 21 de junho' de 1941,
e o requerido pela interessada, decreta:

Art. 1.0 São declaradas de utilidade
pública as seguintes. áreas de terra
situadas nos municípios de Ibírací.
·CáEsia. Passos e Alpínópolis, no Estado de Minas Gerais, destinadas à
passagem da linha de transmissão de
que trata o Decreto n.v 42.882, de 26
de dezembro de 1957, linha essa que
se destina à transmissão de energia
elétrica da usina de Peixotcs, de propriedade da Companhia Paulista de

EXECUTIVO

Fôrça e Luz, para o local das obras
da usina hidrelétrica de Furnas e que
futuramente será utilizada na interligação das duas usinas, e com as
características especificadas. nos projetos aprovados pelo Ministério da
Agrrcultura no processo D. Ag. 51
de 1958.
MUNlciPIO DE IBIRACÍ

1.

Area de 435.000m2 (quatrocen-

tos e trinta e cinco mil metros quadrados) de propriedade atribuída à
Companhia Paulista de Fôrça e Luz.
2. Area de 158.000m2 (cento e crn-"
qüenta e oito mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a José Andrade Ointra.
3. Ama de 17.0JOm2 (dezessete mil
metros quadradas) de propríeddae
atribuída à Companhia Paulista de
Fôrça e Luz.
4. Area de 137.50.Qm2 (cento e
trinta e sete mil e quinhentos metros
quadrados) de propriedade atribuída
a. José Lauríndo Ferreira.
5. Área de 62. 500m2 (sessenta e
dois mil e quinhentos metros quadrados) de propriedade atribuída a
Anselmo Del Faro.
6. Area de 112.500m2 (cento e doze
mil e quinhentos metros quadrados)
de propriedade atribuída a Vicente
Meireles.
7. Área de 114.500m2 (oento e quatorze mil e quinhentos metros quadrados) de propriedade atribuída a
José Andrade Cintra.
8. Area de 153.000m2 (cento e cinqüenta e três mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a João Pires

de Moraes.
MUN!ciPIO DE CÁSSIA

9. Área de 212.000m2 (duzentos e
doze mil metros quadrados) de propriedade atribuída a João Pinto da
Cruz.
10. Area de 33.000m2 (trinta e três
mil metros quadrados) de propriedade atribuída a João Borges.
11. Area de 63.0GOm2 (sessenta mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Adernar de Couto Rosa.
12. Area de 35. OO{)m2 (trinta e
cinco mil" metros quadrados) de pro.
prledade atribuída a Estevão Rodrigues Pinto.
13. Área de fiO.ODDm2 (sessenta mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a João Borges.
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14. Area de 69.000m2 (sessenta e
nove mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Sílvina Alves de
Oliveira.
15. Area de 4. OOOm2 (quatro mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Antônio Lmo da Cunha.
16. Arca de 34.000m2 (trmta e
quatro mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Silvina Alves de
Oliveira.
. .
17. ANa de 32.(}O{)m2 ctrlnta e d?IS
mil metros quadrados) de proprl~
dade atribuída a Expedito de Oliveira Costa.
.
18. Area de 11. 5-:Klm2 (onze rrsil e
quinhentos metro~ quadraAdo.s) . de
monriedade atribuída a AntOnIO LIDo
da Cunha.
.
19. Area de 17.5(}(}m2 (dezessete mil
e quinhentos metros quadrados: de
proprieda~e atríuuída a Pedro Valéria de Oliveira.
20. Area de 7. OOOm2 (sete mil meires quadrados) de propriedade atrtbuída a Acácia Lino Teodoro.
.
21 Area de l~. OOOm2 (quatorze mil
metl:os quadrados) de propriedade
atribuída a Acácio Rodriaues Pereira.
22. Area de 14.500 m2 (quatorze
mil e quinhentos metros quadrados)
de propriedade atribuída a. José QUlríno Madalena.
23. Area de lü.50D ma (dez mil e
quinhentos metros quadrados) de
propriedade atribuída a José Dias
Pereira.
24. Arca de 34.000 m2 (trmta e
quatro mil metros quadrados) de
prGp~"edade atrrbutda a Herdeiras de
.joaculm Linn da Cunha.
25'. Area de 44.000 m2 (quarenta e
quatro mil metros quadrados) de
p'opriedade atribuída a Ordovano
Arantes Rosa.
26. Area de 11.000 m2 (onze mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a geoastiân Arantes Rosa.
27. erce de 50.0ÜO ma (cinqüenta
mil metros quadradas) de propriedade atribuída a Washington Arantes Rosa.
2'8. Area de 1&.000 m2 (quinea mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Ordovano Sebastião Rosa.
29. Area de 220.000 m2 (duzentos
e vmta mil metros quadrados) de
propriedade atribuída a Laércio carvalho Borges.
30. Area de 338.000 mz (trezentos
e trinta e oito mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a Paulo

Azevedo Barros.

31. Area de 14.000 m2 (quatorze
mil metros Quadrados) de propriedade de Benedito- AloMO.
32.M-ea de 111.000 m2 (cento e
onze mil metros quadrados) de propriedade atríouída a José Alves Fer-

reíra ,

.

33. Area de 141.0üD mz (cento e
quarenta e um mü metros quadrados) de propriedade atribuída a Antônio Lázaro Ferreira.
3-4. Area de: 2.0(10 m2 (dois mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Antônio Ferreira da Silva.
35. Area de 59. (JOO mz (cinqüenta
e nove mil metros quadrados) de propriedade atribuída a José Mar-

ouette .

- 36. Area d.e 1{)3.ÚOO m2 (cento e
três mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Antônio Ferreíra da Sllva..:
37. Area de 146.000·m2 (cento e
quarenta e seis mil metros quadrados) de propriedade atribuída a José
Custódio de Andrade.
38. Area de 15 000 m2 (quinze mil
metros quadrados) doe propriedade
atribuída a João PÍl'Bs de Andrade.
39. Area de 62.000 m2 (sessenta e
dois mil metros quadradas) de proprtedac
atribuída a Joaquim Pinto
Sobrinho
40. Area de 6,()OO mz rsaís mil
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Antônio Roque.
41. Area de 22.()f)O /.":.'12 (vinte e
dois mil metros quadrados) de propriedade atribuída a João Pires de
Andrade.
42. Area de 171.(100 m2 (cento e 3etenta e um mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a João Ro-.
que. .
43. Are.a de 71.000 m2 (setenta e
um mil metros quadrados) de pro.
priedade atribuída a Manuel Pinto
de Azevedo.
44. Area de 81. 000 m2 (oitenta e
um mil metros quadrados) de prop-Iedade atribuída a Naaareth Custódio de Souza.
45. Area de 14.000 m2 (quatorze
mil metros quadrados) de proprtedade atribuída a Manoel Pinto de
Azevedo.
4,6. Area de 78.000 m2 (setenta e
oito mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Otávio Borges.
47. .érea de 174.000 m2 (cento c
setenta e quatro m.J metros quadrados) de propriedade atribuída a Manoel Pinto de Azevedo.
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48. Area de 238.000 mâ «íuzcntos
e trinta e oito mil metros quadrados) de propriedade- atrícuída a Joao
Oandído .
49. Area de 211. 000 m2 (duzentos

e onze mtl

m-etros quadrados)

de

propriedade atribuída a Raul de Mello
Batista.
'
5-0. Area de 371. (}()Q m2 (trezentos

e setenta e um mil metros quadradOS) 'de pro;priedade atribuída a
tenor Machado de Azevedo.

A,tl.-

MUNICÍPIO DE PASSOS

51. Area de 15.0'00 mâ (quinze rníl
metros quadrados)
de propriedade
atríbuida a Jüdía Custódio de An-

dra.de.
f>2. Area de 288.000 m2 (duzentos
e coítenta e oito mil metros quadrados) de propriedade atribuída a José

Soares Lemos.
53.

Area de

19·9.000 m2

(cento e

noventa e nove mil metros quadrados)

de propriedade atribuída a Fe..

llciano Maia de Azevedo.
54. -Area de 13.UOO mz (treze mjl
metros quadrados) de propriedade
atc-íbuída a Francisco Maia de Andrade.
55. Area de 312.000 m2 (trezentos
e doze mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Ana Lemos.
56. Aree de 18.00'0 m2 (dezoito mil
meta-os quadrados) de propriedade
atribuída a João Florença.
57. Area de 101.000 ma (cento e
um mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Fran-cisco Caetano Machado e outros.
58. Area de 46. oou mz (quarenta e
:seis mil metros quadrados) de pro.
prledade atrtbuída a
Waldomíro
Eorba.
59. Area de 142.000 m2 (cento e
quarenta e dois mil metros quadrados) de proprfedade atrihuída a Maximiliano de Azevedo.
60. Area de 166.000 m2 «lento e
sessenta e seis mil met-es quadrados) de propriedade atrtbuída .a Antônio Martins e Alvarístdno da Silveira Cunha.
61. Area de 103.000 mâ (cento e
três mil metros quadrados) de propriedade a "i'íbuída - a Cassiano da.
Silveira Cunha.
62. área de 4,8,000 mz (quarenta
e oito mil metros quadrados) de propriedade atríhuída a Sebastião Bcrges da Silveíra..
63. .área de 22.000 mz (vínte e
dois mil metros quadrados) de pro- '

priedade atribUída a Mariano Borges
da Silveira.
!M. área de 46.aOO ma <quarenta e
se:s míl metros quadrados) de propríedaõa ~tribUi-da a Mariana Cândlda da Silveira.
65: ~a de 46.000 ma (quarenta
e ~els mil metros quadrwos) de prop~ledade de Edmundo Cândido da

Silveira
~6. Area de 28.000 m2 (vinte e cito
mil metros quadrados) de proprle.,
dade atri'buída a Eduaroo Nunes de
Avelário .
67. Area. de 64.000 m2' (sessenta

e quatro mil metros quadrados) de
propríedad., atrihuid.a a José Soares.
?8. Area de 27 .oüu mz (vinte e sete
ml1, met~o:::, quadrados) de prop ríec.aa-e atrlbuida a Manoei dos Santos.
69. Area de 91.0"00 mâ (nOV'êntae
u~ mil me~ro~ quadradGs) de proprIedade atr}jbUld a a José Soares.
.
7? /"rea de 251.000 .mâ «iuzentoa
e cinqüenta e um mil metros quadrados) de propriedade atribuída ê, OctaVIana Coelho de Lemes
71. "Area de 136.000 ~2 ccento e'
trinta e .seis mil metros quadrados)
de propneda<le atribuída a Felícíano
da snveira.
72. Ate-a de 112.000 mz (cento e
doze, mil metros quad.rados) de- propriedade atribuída a Antônio F'ernandez de Carvalho.
. 73. ~l'ea de 68.0-0-0 mâ (sessenta e
OI~O enll metros quadrados) de propr.edade atribuída a Vmva Francís-

co Geraldo.

_74. AI"8a de 144.00Q m2 (cento e
quarenta e quatro mil metros quad;ad()~) de propriedade atríbuída a
Joaquim Fernandes de Souza e outros.
75. At:ea de 47.000 ma (quarenta
e ?ete mil metros quadrados) de propnedade atríbuida a Clovis Camargo.
76. Area de 173.000 ma (cento e
setenta e oito mio! metros quadrados)
de propriedade atríouída a Júlio Pereira ViJtela.
?7. Are~ de 115.000 m2 (cento e
quinze mil metros quadrados) de
p,r0pnedade atrfbuida a Milton AmânCIO da Silveira.
78 . Area de 25.üoo m2 (vinte e cinco
mil metros quadradoS) de propriedade
atribuída a Francisco Rodrigues.
79 - Area de 75.000 m2 (setenta e
cir.t co. mil metros quadrados) de propnedade atribuída a Manoel Faria
dos Rêis.
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80 - Arca de 18.000 m2 (dezoito
mil metros quadrados) de propriedade atribuída a João Elcy .
81 - Area de 151.000m2 (cento
e cinqüenta e um mil metros quadrados) de prcpríedade atribuída a
Manoel Faria dos Reis ,
82 - Area de 40.000 m2 (quarenta mil metros quadrados) de proprledade atribuída a Sebastião de
Alcântara Lemos.
83 - Area de 288.000 m2 (duzentos e oitenta e oito mil metros quadrados) de propriedade atribuída a
Juvenal Lemos.
84 Area de 122.000 m2 (cento
e vinte e dois mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a Herdeiros de D~ Júlia de Paula Lemos.
85 Area de 40.000 m2 (quarenta mil metros quadrados) de proprtedade atribuída à Cía , Açucareira.,
86 Area de 53.000 m2
(cinqüenta e três mil metros quadrados)
de propriedade atribuída a Herdeiros
de D~ Júlia de Paula Lemos.
87 - Arca de 92.000 m2 (noventa
e dois mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Herdeiros de
D' Carolina de Paula Lemos.
88 - Area de 58.000 m2 (cinqüen-ta e oito mil metros quadrados) de
propriedade atribuída a Alice de Ohveira..
89 Area de 304.000 m2 ctrezentos e quatro mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Eloy
Poeira Cardoso e Cia. Açucareíra..
90 - Area de 16·1.000 m2 (cento
e sessenta e quatro mil metros quadrados) de propriedade atribuída a
Gemvaldo Lemos Macedo.
91 - Area de 31. 000 m2 (trtnta e
um mil metros quadrados) de propriedade atribuída a Alexandre Mello
Lemos.
92 .área de 196.000 m2 (cento
e noventa e seis mil metros quadrados) de propriedade atribuída a
Talcídio de Oliveira.
93 - Area de 98.00e m2 (noventa
e oito mil metros quadrados) de
propriedade atribuída a João Pedro
de Mello.
.
94 - Area de 312.000 m2 (trezentos e doze mil metros quadrados) de
propriedade atribuída a José Caetano de Lemos.
MUNICípIO DE ALPINÓPOLIS

95 - Area de 173.000 m2 (cento
e seten ta e três mil metros quadra-
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de propriedade atribuída a Antônio Ponciano.
96 - Area de 45.000 m2 (quarenta
e cinco mil metros quadrados) de
propr.íedade atrtbutda a Oscar Faria.
97 - Area de 43.000 ma (quarenta
e três mil metros quadrados) de propriedad-e atribuída a .Jorge Nogueira.
98 - Area de 95.500 m2 (noventa
e cinco mil e quinhentos metros qnadrados) de propriedade atribuída a
Pedro Lemos.
99 - Area de 112.000 m2 (cento e
doze mil metros quadrados) de propriedade atribuída. a José Mendes Jr.
100 - Area de 41.500 m2 (quarenta
e um mil e quinhentos metros quadrados) de propriedade atribuída no
Altino Roberto Cardoso.
101 - Area .de 29.000 mâ (vinte e
nove mil metros quadrados) de propriedade atribuída a .Clartsse de Souza Rodrigues, e outros.
dos)

Art. 2? Fica constituída em favor
da Central Elétrica de Furnas S. A.,
na qualidade de concessionária de
serviços de energia elétrica e para
os fins indicados no artigo anterior,
a servidão necessárta, a qual compreende o direito atribuído à.. emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, manutenção e
conservação da mencionada linha de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares.
~ I? OS proprietários das áreas de
terra atingidos pelo ônus limitarão
o uso e gôso das mesmas ao que for
compatível com a' existência da ser~
v-dão, abstendo-se, em conseqüência,
de praticar, dentro dessas áreas,
quaisquer atos que a embaracem ou
lhe causem dano, incluídos entre êlea
os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
§ 2? A Central Elétrica de 1:"ur~·
nas S. A., fica autorizada a promover, no caso de embaraço oposto pelos
proprietários, ao exercício da servidão, as medidas judiciais necessárias
ao seu reconhecimento, inclusive a
utilizar-se do processo de desapropriação nos têrmoa do art. 40 do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
do 1911.
Art. 3? A presente constdtuiçâo de
servidão ou desapropriação é declarada de caráter urgente para os efeitos do art. 15, do Decreto-lei. número 3.365, de 21 de junho de H141,
alt-erado pela L-ei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956.
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Art. 4<:> O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958,
137<:> da Independência e 70'1 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 43.545 -

\ DE 10

DE

ABRIL DE 1958

Autoriza

a

Companhia

II - Imcíar .Jl concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste aJ.'tigo poderão ser
prorrogados pelo Ministro da Agrrcultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.

pau-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

lista de Fôrça e Luz a construir
wma linha de transmissão.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso I, da Constituição e
nos têr'mos do Decreto-lei n,v 2.059,
de 5 de março de 1940;

Considerando

que p-ela ResoluçãO
n.v 1.415, de 11 d'e fevereiro de, 1953,
a medida foi julgada conveniente
pela Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica decreta:
Art. LO Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir uma linha de transmissão, entre um ponto da linha existente entre Ituverava e Miguelópolís, até a
sede do dtstrtto de São Benedito da
Oacboeirinha, município de Ituverava, Estado de São Paulo, inclusive
uma SUbestação abaíxadora de
.
33/11 kV e o sistema de distribuição
na referida localidade.
§ L° Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministro da Ag ricultura .serão fixadas as características
técnicas das instalações a serem CO:l.Struídas ,
§ 2.° A linha de transmissão destina-se ao forneciznento de energia
elétrica à localidade de São Benedito
da Oachoeírmha .

Art. 2.° Caducará a presente autorização, independente de. ato declaratório, se a interessada não cumprir as seguintes condições:
l-Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publícaçâo dêsbe
Decreto, os estudos, projetos e orça-

mentoa.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.o

43.546 _
1958

DE

10 DE

ABRIL DE

outorga ao Govêrno do Estado de
Mato Grosso concessáo para o
aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira do Salto, enstente no curso dágua Aporé) distrito e murucupio de Cussilândia.
Estado de Mato Grosso.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstttutção, e
de acôrdo com o art. 150 do Código
de Águas (Decreto n.« 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada ao Govêrno
do Estado de Mato Grosso concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica da cachoeira do Salto,
existente no curso dágua ApOre, distrito e municípín de Cassilândía, Estado de Mato Grosso, respeitados OS
direitos de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro .da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência.
§ 2.0 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e
para comércio de energia elétrica no
município de Oassilândia, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2.° A presen te concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que. regulamenta os serviços de
energia elétrica.
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Art. 3.0 Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se o concessionário não satisfizer as seguintes condições;
l-Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, o projeto de aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em leis e regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, pelo Mínístrn da
Agricultura.
TIl - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de ses..
senta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com OS projetos aprovados e com es modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser -prorrogados por ato do Ministro da Agrícultura.
Art. 4.0 AB tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão, .
todos os bens e instalações que, no
momento existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à União.
§ 1.0 O concessionário poderá requerer ao. Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
a União não se opõe a utilização
dos bens objeto da reversão.
§ 2.° O concessionário deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se o
não fizer, que não pretende' a renovação.

Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data 'do registro, do respectivo .contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as díspcsições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetti,

DECRETO N." 43,547 -

DE

10

DE

....BRIL DE 1958
Acrescenta a alínea "h" ao n.~ 1 do
art. 1.0 ,do Decreto n.o 43.325, de
10 de março de 1958.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítuícáo, decreta:
Art. 1.0 Fica acrescida de uma
alínea o n.c 1 (na Marinha) do ai..tigo 1.0 do Decreto n.c 43.325, de 10·
de março de 1958:
"h) nas Comissões de Estudos,
matriculados como alunos ou es~
tagiários em vagas concedidas
pelos governos de países estrangeiros. para realizarem cursos
ou estágios de Interêsse para a
Defesa Nacional".
Art. 2.° O presente decreto é considerado em vigor a partir de 10 de
janeiro de 1958, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958;
137.° da Independência a 7(1.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antonio Alves Câmara.
Henrique Lott.

DEX)RETQ N.O 43.518 DE 1958

DE

10 DE ....BRIL

Altera o Decreto n,o 42.3'00, de 30
de setembro de 1957

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item l, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam assim redigidos os
artigos 1.0 e 3.° do Decreto D.O 42.380,
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de 30 de setembro de 1957. que regulamenta dispositivos da Lei n.v 3.115. de
1:6 de ma.rço de 1957:

"Art. 1° Os funcionários ou
servidor-es das ferrovias filiadas à
Rêde Ferroviária Federal S. A.,
cujos díreitcs e deveres não sejam
regulador pela legislação trabalhista, continuarão a prestar oS
seus serviços à referida Rêde, na
qualidade de pessoal cedido pela
UnL-u.
§ 1.0 O disposto neste artigo se
aplica ao pessoal civil ou militar
requisitado pelas referidas ostradas. bem como aos servidores de
outros órgãos que exercem. cargos
em comissão nas mesmas, que
continuarão a prestar OS s,eus serviços à Rêde Ferroviária Federal
Sociedade Anônima. na qualidade
de pessoal requisitado.
§ 2.° Os
servidores referidos
neste artig'o continuarão -regldos
pela legislação própria de cada
um, segundo a sua situação jurtdica, e nos têrmos dos artigos 15
e 16 da Lei n.v 3.115. de 16 de
março de 1957."
"Art . 3.° As providências relacíonadas com o regime jurídico
a que estiver sujeito o pessoal
cedido pela União à Rêde Ferroviária Federal S. A., Competirão:
a)
na Administração C-entral 'e
nas Rêdes Regionais. à respectiva
Diretoria que poderá delegar as
atribuições a um dos seus membros;
b)
nas ferradas isoladas ao
Superintendente.
§ 1.0 G2.so as autoridades mencionadas nas alíneas a e b não
sejam servidores públicos, civis ou
militares, as atribuições a. que se
refere êste artigo serão exercidas
por servidor indicado pela Diretoria da Rêde Ferroviária Federal
Sociedade Anônima e designado
pelo Ministro da vtacâo e Obras
Públicas.
: 2.0 Dos atos praticados. nos
têrmos dêste artigo. pelas, autoridades mencionadas, caberá 'recurso ao Ministro da Viação e Obras
Públicas" .
A.rt. 2.° !:ste decreto entrará em
vigor nc data de sUa publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Repúbllcs..
JUSCELINü KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECREI'ü N.? 43.549 DE AIlRIL- DE 1958

DE

10

Dispõe sôbre o pessoal a que se refere o art. 15 da Lei n.o 3.115, de
16 de março de 1957.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, daCop...stituição, decreta:
Art. 1°. Nos têrcnos do art. 15,
§ 2.°, alínea "a", da Lei n.c 3.115, de
16 de março de 1957, passam a constituir quadros e tabelas suplementares extíntcs, na jurisdição do Ministério da Viação e Obras Públicas. os
seguintes quadros e tabelas das estradas d'e ferro incorporadas
Rêde
Ferrovlárla Federal Sociedade Anônima (R.F.F.S.A.), observado o
disposto no § 6.° do artigo citado:
à

] -

netraaa

de Ferro Madeira-

Mamore,
a) Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.v 31.542, de 6-10-52, e alterada pelo de n.v 41.064, de 27-2-57.
b) ,Tabela Numérrca Especial
de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Deoretr, n.v 34.634, d'e 16-11~53,
e alterada pelo de n.c 41.0G4, de 27-

2-57.
]] gança:

Estrada

de

Ferro

de

B1'a~

a) Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.c 6.667, de 31-12-40, e alterada pelos de ns. 32.332, de 26,·2-53,
e 41.064, de 27-2-57.
o) Tabela Numérica Especial de
Extranumerário r mensalista aprovada
pelo Decreto n.v 33.430, de 31-7-53,
e alterada pelo de n. 41.064, de 272"57.

ur -

Estrada de Ferro São Luiz-

Teresina:
a) Quadro de Pessoal constante das
tabelas anexas ao Decreto-lei número g. 774, de 6-9-46.
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b)' Tabelas Numéricas Ordinária e
Suplementar de Extranumerário-me::lsalista, substituídas pelo Decreto número 21.839, de 10-9-46, e alteradas
pelos de ns . 23.353, de 15-7-47, 28.292,
de 26-6-50, e 41.064, de 27-2-57.
c) Tabela Numérica E-special de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Decreto n.o 34.722, de 3D-1l-53,
alterada pelo de n.c 41.064, de 272-57.

IV Estrada
do Piaut:

~

de

Ferro central

a) Quadro de PeSSOal criado pelo
Decreto-lei n.? 9.774, de 6-9-46,
b) Tabela Numérica de Extranumerario-mensalista aprovada pelo Decreto n.c 32.175, de 30-1-53, e alterada pelo de n.v 41.064, de 27-2-57.
c) Tabela Numérica Especial de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Decreto n.? 34.628, de 16,:-11-53,
e alterada pelo doe n.o 41.064, de 27-

2-57.

v -

Rêde de Viação Cearense:

'Quad1:o de Pessoal reorganizado
pelo Decreto-lei n.v 5.020, de 3-1242, e alterado pelo de n.v 9.616,de
21-8-46.
b) 'Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n,v 8.515, de 31-12-41, e alterada pelos de ns. 11.322, de 14-1-42,
11.893, de 16-3-43, 15.573, de 15-5-44,
18.991, de 25-5-45, 28.364, de 11-7-50,
33.756, de 5-9-53, e 41.064, de 27-2-57.
c) Tabela Numérica Especial de Ex-

tranumerário-mensalista "aprcvada pelo Decreto n.? 34.675," de 20-11-53,
e alterada pelos de ns . 37.315, de
10-5-55, e 41. 064, de 27-2-57.
Estrada de Ferro Mossuró-

a) Tabelas Numéricas de Extranumeráric-mensallsta, criadas pelo Decreto n.c 28.127, de 16-5-50, e alteradas pelo de 11.° 41. 064, de 27-2-57 ..
b) Tabela Nucnéríca Especial de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Decreto 11.° 34.559, de Ú-1l-53,
e alterada pelo de 11.° 41.061, de

27-2-57.

VII Correia:

Estrada de Ferro Sampaio

Especial de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Decreto n.v 34.426, de 29-10-b3.
e alterada pelo d'e n." 41. 054, de 27~
2-57.
VII1 deste:

Icéâe Ferrovi{i,riado Nor..

a) Quadro de Pessoal e Tabela Numérica de Extranumerárío-mensalísta criados pelo Decreto n. ° 40,442,

de 29-11-56.
IX '- Viacão Férrea Federal Leste
Brasileiro: ~
a) Quadro de Pessoal reorganizado
p-elo Decreto-lei n.v 5.020, de 3-12-42,
e alterado pele de n.? 9,616, de 21-

8-46.

.

Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.? 7.452, de 30-6-41, e alterada
pelos de ns . 27.111, de 29-8-49, 35,358,
de 9-4-54, e 41..064, de 27-2-57.
o) Tabela Numérica Especial de
Extranumerário - mensalista anrovada
pelo Decreto n.e 34.744, de 3-1:::-53,
e alterada pelos de ns. 35,069, de
15-2-54, 37.315, de 10-5-55, e 41. 064,
de 2.7-2-57.

x -

'

Estrada

de

Ferro

Bahia

a

Minas:
a) Quadro de Pessoal reorganizado
pelo Decreto-lei n.» 5.020, de 3-12-42,
e alterado pelo cre 11.° 9.616, de 21~

8-46.
b) Tabela Numérica de axtranucnerário-mensalísta aprovada pelo Decreto .n.» 6.667, de 31-12-4-0, e alterada pelos de ns. 11.322, de 14-1-~3,
20.299, de 2-1-46, 28.672, de. 25-9-50,

e 41.064, de 27-2-57.
o) Tabela Numérica

Especial de
Extranumerário - mensalista aprovada
pelo Decreto n.» 34,616, de 16-11-53,
e alteradavpelos de ns. 39.6-06, .de
17-7-50, e 41.Ü84, de 27-2-57.
Xl Estrada
do Brasil:
a)

Quadro de Pessoal reorganizado
pelo Decreto-lei ;:).0 5.020, de 3-12-42,
e alterado pelo de n.v 9.616 de 21~
a)

8-46.

e 41.064, de 27-2-57.
_o) Tabela Numérica

z»

a)

VI Sousa:

z» Tabela Numérica de Extranu~
meráríc-mensalísta aprovada pelo.Deereto 11.° 6.667, de 31-12-4{}, e alterada pelos de ns. 11.322, de 14-1-43,
12.127, de 30-3-43, 28.186, de 6-6-50,

de

Ferro central

Quadro de Pessoal restabelecido

pela Lei n." 1.163, de 22-7·,50.
b)

Tabelas referentes a êsse Qua-

dro, aprovadas pelo Decreto número
39.000, de 10-4-56.
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XII - Rêde Mineira de Viação:
Quadro' de Pessoal aprovado
pelo Decreto n.c 39. 57{), de 13-7-56,
alterado pelo de n.e 40.547, de 1112-56.
a)

XIII a)

Estrada de Ferro de Goiás:

Quadro de Pessoal reorganizado

pelo Decreto-lei n.o 5.020, de 3 de
dezembro de 1942, e alterado pelo de
n.v 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
b) Tabela Numérica de Extranume-

rário-mensalista aprovada pelo Decreto n." 6.667, de 31 de dezembro de
1940, e alterada pelos de ns. 32.855,
de 25 de maio de 1953, 33.429, de 31
de julho de 1953, e 41. 064, de 27 de
fevereiro de 1957.
C) Tabela Numérica Especial de

Extranumerário-mensalista
pelo Decreto n.v
maio de 1953, e
ns. 37.315, de 10
e 41.064, de 27 de
XIV -

aprovada

32.881, de 27 de
alterada pelos de
de maio de 1955,
fevereiro de 1957.

Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil

a) Quadro de Pessoal reestruturado
pela Lei n.o 2.570, de 13 de agõsto

de 1955.
b) Tabelas

Numéricas Ordinat-ia,
Suplementar e Especial de Extranumerário-mensalista aprovadas pelo
Decreto n.v 39.506, de 3 de julho
de 1956.

XV

.2....-,

Rêde de Viacão ParamàSanta Catorma

a) Tabela
Numérica de Pessoal
Mensalista aprovada pelo Decreto número 39.449, de 26 de junho de 1956.

XVI -

Estrada de Ferre D.a Teresa
Cristina

a) Tabelas Numéricas de Extranumerário-mensalista aprovadas pelo
Decreto n.c 15.074, de 16 de março
de 1944, e alteradas pelos de números 19.410, de 13 deragõsto de 1945,
26.6'11, de 12 de maio de 1949, 26.718,
de 18 de maio de 1949, 27.762, de 3
de fevereiro de 1950, e 41.064, de 27
de fevereiro de 1957.
b) Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista aprovada pelo Decreto n.o 34.013, de 30 de setembro de 1953, e alterada pelo de
n." 41.064, de 27 de fevereiro de 1957_
§ 1.0 O Ministro da Viacão e Obras
Públicas encaminhará ao" Presidente
da República, para aprovação me-

diante decreto, a relação nominal dos

ocupantes, a 30 de setembro de 1957,

dos quadros e tabelas referidos neste
artigo.
â
2.° O Ministro da Viacâo e Obras
Públicas encaminhará, outrossim, ao
Presidente da República, para aprovação mediante decreto, as tabelas
suplementares extintas, relativas ao
pessoal a que se refere o art. 15 da
Lei n.? 3 115, de 16 de março de
1957, das estradas de ferro incorporadas à R:F.F.S.A., que, na data da
constituição desta, ainda não tinham
tabelas aprovadas por decreto do Presidente da República.
§,3.0 .As tabelas a que se refere o
parágrafo anterior serão constituídas
exclusivamente das funções existentes
a 30 de setembro de 1957, relacionadas à vista das fôlhas de pagamento
relativas ao referido mês, observado
o disposto no § 5.°.
§ 4.° Acompanhará as tabelas de
que tratam os §§ 2.° e 3.° a relação
nominal dos respectivos ocupantes a
30 de setembro de 1957. '
§ s.e Na organização das tabelas
de que trata êste artigo será obserdisposto nas Leis ns. 1.584,
vado
de 27 de março de 1952, 2.284, de 9
de agôsto de 1954, e 2. 705-A, de 7
de janeiro de 1956.
Art. 2.° Dependerão do Presidente
da República OS atos relativos a;
a) exoneração, demissão, promoção,
transferência, reintegração, disponibilidade e nomeação por acesso de
funoionárros integrantes de quadros
extintos;
t» dispensa, dispensa por motivo
disciplinar e reintegração dos extranumerários equiparados integrantes
das tabelas exuntes:
c) aposentadoria dos funcionários e,
quando couber, a dos extranumeráríos referidos na alínea anterior.
Art. 3." Competirá ao Ministro da
Viação e Obras Públicas:
a) suspender por mais de 30 dias
o pessoal referido no art. 1." e seus
parágrafos;
b)
transferir extranumerários, na
forma da legislação vigente.
Art. 4.° Compete às autoridades a
que se refere o art. 3." do Decreto
n.v 42.380, de 2{} de setembro de 1957,
como delegados do Ministro da Viação e Obras Públicas, em relação ao
pessoal referido no art . 1." e seus
parágrafos, Que servir junto à Admi-
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nistraçâo Central, às Rêdes Regionais e às ferrovias isoladas:
a) designar, a pedido da R,F~F.S.A.
ou SUa subsidiária, comissões de inquérito administrativo;
b) instruir e encaminhar pedidos
de aposentadoria;
c) dispensar extranumerários não
estáveis:
d) propor as listas de promoções
por antigüidade e merecimento do
pessoal ír-tegrante dos quadros;
e)
melhorar o pessoal integrante
das tabelas;
j) decidir sõbre direitos e vantagens a que faça jus o pesosal por sua
qualidade de servidor da União, e
especialmente:
1) reconhecer direito a gratificação
por tempo de serviço;
2) reconhecer direito a estabilidade;
3) conceder licença especial;
4) reconhecer direito a salárlo-famíl!a:

g) 'designar a Comissão de Acesso,
na forma do art. 5.°, § 4.°, do Decreto n.e 34..783, de 14 de dezembro
de 1953, a qual será constituída ex. clusívamente de servidores públicos.
§ 1.0 As atribuições nrevístas nas
alíneas d e e serão exercidas em relacão a todos os integrantes dos quadros e tabelas sunlementáres extintos, independentemente dos órgãos ou
entidades em que estejam servindo.
~ 2.° As autoridades de que trata
êste artigo solicitarão da R.F.F.S.A.
e dos órgãos ou entidades referidos
no parágrafo anterior elementos ne-·
cessártos à' formação das listas de
promoção e a concessão de melhorias de salário de todo o pessoal de
cada quadro ou tabela.
§ 3.° Caberá às autoridades de que
ta-ata êste artigo e o anterior dar certidão. em matéria de pessoal. da documentaçâ., em poder da R.F,F.S.A.
relativa às antigas autarquias, emprêsas sujeitas a regtme especial e
repartcções que administravam as estradas incorporadas à R.F.F.S.A.
Art. 5.° Competirá aos órgãos administrativos da R.F.F.S.A. cu de
suas subsidiárias, na forma da respectiva regulamentação interna, conceder licenças para tratamento de
saúde do servidor, para tratamento
de saúde de pessoa de sun família,
para gestante,para o trato de tnterêsses particulares e por acidente no
trabalho, bem como o elogio do pessoal referido no art. 1.0 e seus parágrafos, cedido à R.F.F.S.A.

87

§ 1.0 O poder disciplinar sôbre o
pessoal referido no art.. 1." e seus
parágrafos, que continuar a prestar
serviços à R.F.F.S.A" na qualidade
de pessoal cedido pela União, será
exercido pelos superiores hierárquicos
a qUe estiverem subordinados, de
acôrdo com a estrutura administrativa da R.F.F.S.A. ou de suas subsidiárias e respectiva regulamentação
interna, observados os preceitos da
legislação própria da situação jurídica de cada um.
§ 2.° A R.F.F.S.A. manterá a fé
de ofício do pessoal referido no
art. 1.0 e seus parágrafos que eontínuar a lhe prestar serviços na qualidade de pessoal cedido pela União.
§ 3.° A R.F.F.S.A, manterá, outrossim, até determina-ção em contrário, a fé de ofício do pessoal referido no art. 1.0 e seus parágrafos,
restituído como excedente, na forma
do § 4.° do .art.. 15 da Lei n.v 3.115,
de 16 de março de 195-7. desde que
continue a pertencer aos quadros e
tabelas de que trata êste decreto.
Art. 6.° Caberá ao Diretor-Geral
do Departamento de Administração
de Ministério da Viação e Obras PÚblicas propor, de acôrdo com a leglsIaçâo vigente, a lotação, em outros
órgãos ou entidades subordinados ao
Ministério da Viacão e Obras Públicas. do pessoal referido no art. 1.0
e seus parágrafos que fôr declarado
pela R.F.F.S.A. como excedente das
necessidades dos serviços ferroviários, na forma das listas pertõdicamente apresentadas.
§ 1.0 Quando êste pesosal não puder
ser aproveitado em órgãos ou entldades subordinados ao Ministério da
Viação e Obras Públicas. êste proporá ao Presidente da República,
através do Departamento Administrativo do Serviço Público. o seu aproveitamento em órgãos ou entidades
subordinados a outros Mln lstérfos .
§ 2.° O pessoal de que trata êste
artigo p-ermanecerá em exercício na
R.F.F.S.A. até Que seja decidido
da sua lotação ou aproveitamento,
quando será encaminhado diretamente às repartições ou entidades em
que passará a servir.
§ 3.° Os vencimentos, salários, gratificações e quaisquer outras vantagens a que tiver direito o pessoal referido no art. 1.0 e seus parágrafos,
que deixar de prestar serviço-s à
R.F.F.S.A., serão pagos pelos órgãos
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ou entidades para os quais fôr transferido ou removido. Quando êstes
órgãos ou entidades não dispuserem

de agôsto de 1957 passam a ter a' se-

guinte redação:

"Art. 5. ° A orientação técníca e científica do I. P. R. caberá ao Conselho Técnico, constituído de 8 coito) membros, no
qual se farão representar o oonselho Nacional de Pesquisas, o.
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a Diretoria
de Vias de Transportes do Ministério da Guerra a Federação
Brasüeíra de Engenheiros, a Associacâo Braelleu-a de NOrmas
Técnicas e a Ass(lciação Rodoviária do Brasil.
§ 1.0 Os membros do Conselho
Técnico exceção feita do Díretal' e de Vice-Diretor do Instituto, considerados membros natos,
serão designados pelo Presidente
do Conselho Nacional de Pesquisas, mediante indicação das
entidades
representadas,
com
mandato normal de três anos,
renovados anualmente, pelo têrço."

de verbas orçamentárias suficientes e
não puderem realizar 'O pagamento
nos têrmos do art. 48, parágrafo
único, do Código de Contabilidade
pública, a R.F.F.S.A. poderá contdnuar a realizar o pagamento du-

rante o exercício em que ocorrer a
transferência ou remoção. contabilizando em separado as Jmportânciaê
pagas, de forma discriminada.
§ 4,0 Os órgãos ou entidades para
os quais houver sido transferido ou
removido pessoal que continuar a ser
pago pela R.F.F.S.A. deverão providenciar:
a)
a inclusão, na pr-oposta orçamentária, para o exercício seguinte,
das verbas necessárias ao nagamento
G{) pessoal transferido - ou removido;
b) o pedido de abertura de crédito
suplementar ou .especial para reembõiso da R.F.F.S.A. pelos pagamentos por esta realizados, depois
que o referido pessoal deixar: de efetivamente lhe prestar serviços.
Art. 7.° Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da 7ia~ão e
Obras Públicas, que proporá ao Presidente da República 8.8 providências que escaparem à SUa alçada.
Art. 8.° O presente' decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
e, especialmente, o Decret-, n.v 43.102,
de 25 de janeiro de 1958.
Rio de Janeiro, em 10 de abrtl de
1958;

Art. 2. o :tJ::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogad as as díspcsições em centrárlo .

Rio de Janeiro, 11 de abril
1958; 137.0 da Independência e
da República.
JUSCELINO
Eurico

ae

de
70.~

KUBITSCHEK,

Aguiar

sanes.

Henrique t.ou,
Lucia

137." da Independência e 70."

Meira.

da República.
JUSCELINO

'DECRETO

43.551 DE 11 DE
1958
Considera de interéeee militar as fun-

KUBITSCHEK

ABRIL DE

Lucia Meira

DECRETO

N. o

43.550 - - DE 11
DE 1958

ABRIL

Dá nova redação ao art. 5.° e seu
partiçrcto 1.° do Decreto n.· 42.212,
Cle 29 de agôsto de 1957.
O Presidente da
da abributçâo que
tigo 87, inciso I,
tendo em vista a
selho Nacional de
Art. 1.0 O .art..
fo 1." do Decreto

N. o

República, usando
lhe confere o arda Constituição, .e
proposta do ConPesquisas, decreta:
5.° e SeU parágran .v 42.212, de-29

ções exercidas na Usina Termoelétrica de Figueira S .A. (UTELFA)
em Curiuua, Estado do Paraná. Poi
aliciais do Exército> Iâarmh.a e
Aeronáutica.

O presidente da R€!p-ública, usando
da atribuíçã-, que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição,
decreta:
Art. 1." São consid-eradas de interêsse militar as funções exercidas
na Usina Termoelétrica de Figueira
S. A. (UTELFA), em Curíuva, Estado co Paraná. por oficiais do

Exército,

Mar-ínna

e Aeronáutica.
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substituição da Diretoria, ou providenciará, se fôr o caso, a cassação do
registro, nos têrmos respectivamente,
dos artigos 21 e 24 § 1~ do Decretolei nv 581, de 1" de agõsto de 1938.
Art. 5 Q O Serviço de Economia
Rural pode-é delegar suas atribuiçÕJ~,<;, de
modo geral ou em cada
CaS':), aos órgãos técnicos dos Estados.
Art . 6" 2ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de abril de
1958; 137\\ da Independência e 70Q do
República.

Art. 2. o O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçâc, revogadas as disposições em
contrári?
Rio de Janeiro, 11 de abril de
195.8; 137.° da Independência e 70. o
da Repúblioca.
.
JUSCELINO

AntôniO

KUBITSCHEK.

Ahes

camas»,

Henrique i.ou,
Francisco de Melo,
DECRETO NQ 43.552 -

DE

15 DE

ABRIL

. JUSCELINO KUBiTS,CHEK

DE 1958

Mário Meneghetti
Jose Maria Alkmim

Dispõe sóbre a fiscalização das cooierativas em- geral, regulamentando
o art. 3~ do Decreto-lei W 8.401,
de 19 de 'dezembro de 1945 e art. 24
do Decreta-lei nv 581, de lP de
agósto de 1038.

DECRETO N.o· 43.553

Concede reconhecimento ao CUrSo de
Auxiliar de Enfermagem da Escola
de Auxiliares de Enrermcçeni do
Hospital de Pronto Socorro.

O Presidente da República, usando
das .atrlbuições que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e considerando a necessidade de tornar
mais ativa a fiscalização das cooperativas em geral, mormente as, de cré-.
dito;
Considerando a representação do
Governador :ia Estado de São Paulo
no sentido de maior fiscalizacão das
oooperanvas daquêle Estado, decreta:
Art. 1Q O Serviço de Economia
Rural, mdependentemente de fiscalização da Superintendência da Moeda
e do crédito, tem atribuições para a
nscaneacão das cooperativas em geral,
inclusive das federações dessas cooperativas.
Art. 2Q As Sociedades cooperativas
são obrigadas a facilitar aos funcíonários da Fiscalização o exercício
amplo de sua função, facultando-lhe
o exame de livros, oocu-ncntoa e arquivos.
Art. 3Q No caso de encontrarem os
funcionários da físcahzação graves
irregularidades comprovadas, o Diretor do Serviço de Economia Rural
decretará a intervenção na Cooperativa designando o Interventor, que
terá os poderes de cautelosa adminis-

tração até substituição dos admlnistradores, a serem eleitos, em assembléia geral.
Art. 4'1 ..i:m case de intervenção, o
Interventor da Cooperativa, de ordem
do Diretor do Serviço de Economia
Rural, sanadas as irregularidades,
convocará a assembléia geral para

DE 16

DE ABRIL DE. 1958

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 87, 11.° I, da- Constituíçâo e nos
têrmos do art. 14 da Lei n.e 775, de
6 de agôsto de 1949, decreta:
Artigo único. E' concedido reconnecimento ao curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola de Auxiliares de
Enfermag-em do Hospital de pronto
Socorro, mantida pela Preíettura Municipal de Pôrtc Alegre e. com sede
em PÓ1·to Alegre, capital do Estado
do Rio Grande da SuL

Rio de Janeiro. 16 de abril de :958;
137. 0 da Independência e 70.0 da Repú-

blica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado.

DECRETO N." 43.554 - DE 16'
DE ABRIL DE 1958
Deoroçà os arts. 127 e 128 das DispOssçôas Transiióríue 'do R/114 (Decreto 41.476, de 8 de maio de ~95,7)
e dá outras providências,

O Presidente da República, usando
da atribuição
~

qU'8 lhe eonrer , o ar;
tigo 87, inciso I, da Constituição .Fe~
deral, decreta:
Art. 1.0 O Curso das Escnlas pl'eparntórlas do Exército (Pôrt~ Alegre,
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São Paulo e Fortaleza), quer para os
alunos que estavam matriculados no
1 ° no 2 o OU' no 3.° anos, 2 11 de
~àio de 1957. quer para todos os que
posteriormente se matricularam, ou
venham a matricular-se, ter-se-á ol}e~
decendo ao que prescreve o atua) Regulamento, e a todos os alunos aphcar-se-âo as exigências do Decl'eUü número-41.476, de 8 de maio de :957, in,
clusíve o novo sistema de juigamento,
observadas. todavia, as diretrizes do
art. 12!1 das Disposições Transitórias
do R/I14 (Regulamento para as Escolas Preparatórias) .
Art. 2.° Ficam derrogados os artigos 127 e 128 das Disposições 'I'ransítórras, baixadas com o Decrete número 41.476, de 8 de maio de 1957.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sue publicação.
Rio de Janeiro. 16 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70. 0 da Repú~
blica.
JUSCELINO

KUBITSCHEE:

Henrique t.ou,

DECRETO N.? 43.555 .

DE

DE 16 DE ABRIL

1958

Reduz o interstício -para a promoção
em postos do Quadro de Farrnacêú-.
ticos.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe c-onfere o artigo
87, inciso I da Constituição Federal
e de acôrdo com o parágrafo único
do artigo 12 da Lei número 2.657, de
1.° de dezembro de 1955, decreta:
Art. 1.0 Fica reduzido de um (1)
ano o Interstício para promoção nos
postos de Tenente Coronel, Major e
Oapitâo do Quadro de Farmacêuticos
do Serviço de Saúde do Exército, durante o ano de 1958.
Art. 2.0 O nresente decreto entrará
em vígor. na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott.

DECRETO N.o 43.5~u ABRIL DE 1958

DE 18 DE

Transfere, sem aumento de àespesa)
junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários Mensalistas do Ministério da Guerra,
que menciona) e dá outras mouidências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, ítem I, da oonsüttnção. decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
runcõcs das Tabelas Numéricas Especfaís de Extranumerário Mensalista, do Ministério da Guerra. abaixo
indicadas:
1 uma (1) função de Artífice,
referência 18, ocupada por DEUSDEDITH SOUZA SANTOS, da Tabeia Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do Estabelecimento
de Subsistência da, 7.a Região Mílltar, para idêntica tabela do Qua.rtel
General da mesma Região Militar; e
H ~ duas (2) funções de Servente,
referências 18 e 19, ocupadas, respectivamente, por NEWTON DA COSTA
BORGES e AZOR BRAGA, uma da
Tabela Numérica, Especial de Extranumerário Mensalista da Diretoria do
Serviço Militar (ex-Diretoria Geral
do Serviço Militar) e a outra de
igual tabela da Administração do Edifício da Guerra, ambas excedentes,
para tabelas idênticas da Divisão do
Pessoal Civil e 'do Estado Maior do
Exército, também em caráter excedente, respectivamente.
Art. 2.° Elste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 18 de abril de
19'58, 137.~ da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enríque Lott.

DEORETO N.

c 43.557 DE 22 DE ABRIL

DE 1958

Outorga à Companhia Paratuxense de
Energia ElétriCa (COPEL) coacessão para o aproveitamento de energi.a hidráulic[" do Salto São João
no rio Mourão, município de Cam"Po MourãO. Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. r1J., Constituição, e

91

ATOS DO PODER EXECUTIVO
nOS têrmoa do artigo 15{) do Código
d-e Agu8.S. (Decreto n." 24.643. de 10
de julho de 1934), Decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Companhia Paranaense de Energia Eâétrlca
(OOPEL) concessão para o aproveitamento d.}. energia hidráulica do
salto São J 0&0 no rio Mourão, município de Ca~po Mourão, . Estado do
Paraná, respeItad.os os direitos de terceiros.
§ 1. o Em portaria do Minish'o da
Agrtcultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar. a descarga ê.:'l, derivação e a potência.
§ 2. o O aproveiü'yment o destina-se
à produção. transmíssâ., ·e 'distribuição de energia elétrica para serviÇo
público de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica na zona
de concessão da Companhia Puranaense de Energia Elétrica, no norte
do Estado do paraná ,
Art. 2. o A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto -rúmero 41.019 de 26 de íevereír., de
1957. que regulamenta oS serviços de
energia elétrica.
Art. 3.0 Caducará o presente título independente d-e ato declaratório 'se a concessionária não satisfiz~: as seguintes condições:
I _ submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias dentro do prazo d-e um (1) ano,
a c~ntar 'd.l. data da publicação dêste
Decreto o projeto do aproveitamento
htdráulíco, observadas as normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em JJBis e Regulamenws.
II - Assinar o cnntre.to disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (3·0) dias contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
.
I'If - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbcçâo
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro d-e sessenta (6ú) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados
pelo Ministro da Agricultura executando-as de acôrd., com os projetos aprovados e. com as modificações
que forem autorraadas, se. necessázias.
Parágrafo único. Os prezes a que
se refere êste artigo poderão ser pror-

rogados' por ato do Ministro da Agrlcultura:
Art. 4. o .A15 tarifas do fornecimento de energia elétrrcc s-eráo fixadas e revistas trienalmente pela
referida Divisão de Aguas .
Art. 5. o Findo o prezo da Concessão, todos os bens e instalações que,
na momento existir-em em função exclusíva e permanente da produçã-o,
transmissão e distribuição da energia
elétrica referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado do
Paraná.
§ 1. o A concessionártr. pod-erá requerer ao Govêrn., Federal que a
concessão seja renovada mediante
as condições que vi-erem a ser estipuladas. desde que faça a prova de
que o E3tado do Paraná não se opõe
a utilização dos b2llS objeto d,), reversão.
§ 2. o A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrato .anterior, até seis' (,6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se
se o nft:) fizer, que não pretende a
renovação.
Art . 6. o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos
contados a partir da data do regis~
tro do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 7. o Revogam-se as disposições em cnntrárro .
Rio de Janeiro. 22 de a'bril de D58
1370 da Independência e 700 da Repú~

büca .

JUSCELINO KUBITScIiEK,

Mário Meneghetti
D:ElCiRET-o N. o 43.558 DE ABRIL DE

DE

22

19fJ.8

Au.tor1za a execução de obras de
emergência em Estados do jVprdes·

te aêsouuios pelas sêcas.

o Presidente da República, usando
na atribuição que lhe confere ° arti-

go 87, inciso 1 da Constituição,. tendo em vista o que dispõe o § 1.0 do
are. 2.0 da Lei H.O LOO4, de 24 de dezembro de 19"49; e
Oonsíderando .que, conforme foi verincado pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, através do Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, várias regtôes dos Estados
compreendidos no "Polígono das Sêcas" continuam sofr-endo as conse-
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climática,

que, pela SLJa intensidade e pela extensão da área flagelada, impõe o
socorro imediato da

União, através

de obras de emergência e de serviços
de assistência às p-opulações da ZOna
sêca, nos têrmos do art. 2.° da Le:li

n.e

1.004, de 24 de dezembro de 1949,

EXECUTIVO

dlcína e Saúde Pública, mantida pela
Fundação Bahiana para o Desenvolvimento da Medicina e situada em
Salvador, no Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, em 23 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República,

decreta:

JUSCELINO KUBITSCHEK

Art. 1.0 Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas autorizado ti.

Clóvis Salgado

realizar obras de emergência e serviços de assistência nOS Estados compreendidos 110 "polígOl1() das secas".
de acôrdo com a seguinte distribuíÇa.0 :
a)

pelo Departamento Nacional de

E-stra1das de Rodagem
20.000.00Q,00;
b)

cr$

~

.

pelo Departamento Nacional de

Obras Contra as Sêcas ~ o-s
20.000.000,00;
C) pelo
1.0
Grupamento de Engenharia - Cr$ 10.00{).00.0,00.
Art. 2.0 'As obras e serviços referidos DO art. 1.0 correrão à conta da
reserva especial de que trata o artigo
z,» da. Lei n.o 1.0{)4, de 24 de dezembro de 19"49, fix~.do assim o limite das
resoecuvcs despesas em ore
50.00-0,OO'D,00
(cinqüenta milhões
rl:e cruzeiros) ,
Art. 3.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Ri-o de Janeiro, em 22 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da. República.
JUSCELIN.a

KUBITSCHEk

Lúcio Meira
Jose Maria

Alkmini.

DECRETO N.o 43.559
DE ABRIL DE 1958
COncede

reconhecimento

DE

23

à Escola

Baniama de Medicina e Saúde PÚblica.

O Presidente da República usando
da atribuição que 111e confere o art.
187 item I, da Constituição. e nos

têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.»
de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecíment., à Escola Bahíana de
~21,

M:-

DECRETO N.O 43.560

DE 23

DE ABRIL DE 1958
Retifica
o Decreto n.o 36.291 tie 5·
de outubro de 1954 que dispõe sôbre a inclusão dos ex-servidores das
Emprêsas Incorporadas ao Patri-:
mõnío Nacíonai na Tabela - ú'nicct
de Extranumerário Mensalista do
Ministério da Fazenda e dá outras

tmnnâêncíae.

o Presidente da República, usandoda atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição e
tendo em vista o que consta do processo n.v 363.014-56, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
11.° 36.291 de 5 de outubro de 19M,
para o fim de declarar que a ínclusâo,
na Tabela única de Extranumerário
Mensalista do Ministério da Fazenda
- .Parte Suplementar, dos servidores
.Iuvenal Pereira
Barbosa ve Pedro
Cordeiro de Mello é feita, respectivamente, nas funções de referências 30'
e 31 da Série Funcional de Auxiliar
Comercial, e não como constou da
tabela anexa ao referido decreto.
Parágrafo único. F'Icam asseguradas as diferenças salariais: de Cr$ ..
891,20 (Oitocentos e noventa e um
cruzeiros c vinte centavos) mensais a
.Iuvenal Pereira Barbosa e de
.
Cr$ 2.G24,O() (dois mil novecentos e
vinte e quatro cruzeiros) mensais a
Pedro Ooràeiro' de Mello.
Art. 2.° Ficam criadas na Tabela
referida no artigo anterior uma função de referência 30 e uma de referência 31, ambas na Série Funcional
de Auxiliar Comercial, suprimindo-se
as duas funções de referência 23 da
mesma Sér'e Funcional, ocupadas pelos servidores Juvenal Pereira Barbosa
e Pedro Cordeiro de Me)lo.
Art. 3.° ~ste
decreto
vigora a
partir de 5 de outubro de 1954. data
da vigência do Decreto n.e 36.291,
de 5 de outubro de 1954.
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Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JOSe Maria Alícmim .

DECRETO N.o 43.561 -

DE

23 DE

ABRIL DE 1958
outorga à Usinas Elétricas do Paranapanema S. A.. concessão para o
aproveitamento de energia, hiclrá'it.'lica de um trecho do Rio Paranapanema, na divisa dos Estados de
São Paulo e Paraná.

o Presidente da República, usandada atrtbuiçâo que lhe confere
art. 87, inciso I, da Oonstttulçâo, de
acôrdo com o art. 150 do Código de
Águas
(Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Usinas Elétricas do Paranapanema S. A, concessão para o aproveítamento progressivo da energia hidráulica de um
trecho existente no curso d'água Paranapanema, compreendido entre a
Cachoeira de Salto Grande e o Salto da Capivara, na divisa dos Estados de São Paulo e Paraná. respeitados os direitos de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência, da
etapa inicial, bem como das subsequentes à medida que tõrem sendo
aprovados os projetos corresponden-tes .
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuíçã:o de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e
para comercio de energia em sua
zona de concessão.

°

Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro óe
1957, que regulamenta os servícoa 'de
energia elétrica.
.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independentemente de ato declara':
tório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:

EXECUTIVO

I ~ Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto de aproveitamento hidrelétrico, observadas a.l'
normas técnicas relativas as instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II ~ Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo
ele trinta (30) dias, contados da publícação do despacho da aprovação,
da respectiva minuta, 13810 Ministro
da Agricultura.
IH ~ Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento Uilo
certádâo comprobatória, a averbação
do registro do referido contrate no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV ~ Iniciar e concluir as obraa
nos prazos que fôrem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acõrdo com os projeto;
aprovados e com as modificações que
fõrem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos nêste artigo poderão ser prorrcgados por ato do Ministro da' Agricultura.
Art. 4.0 &3 tarifas do fornecimento da energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida _Divisão de Águas.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão, todos os bens c instalações que,
no momento existirem em Juncão exclusiva e permanente da produção,
transmissão' e dístributcão da energta elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão :it
União.
§ 1.° A concesaicnát'ía poderá requerer ao Govêrno Federal que :1 concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a D1'O"8. de flue
a União não se' opõe a utilização
dos bens objeto da reversão.
§ 2.° A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior até seis (6)
meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se,
se o não fizer, que não pretende a
renovação.
Art, 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
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DECRETO N.o 43.564 -

DE 24 DE

ABRIL DE 1958

Concede autorização para
mente de curso.

nmciona-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 23 do Decreto-lei nú,
mero 421, de 11 de maio de 1936, decreta:
Art. único. :€ concedida autorfzaçâo para o íuncíonamen to do curso de
díoática da Faculdade de Filosofia
Nossa Senhora Medianeira, mantida
pele. Sociedad.e Brasileira de Educação e situada em Nova Friburgo, no
E-stado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 24 de abríj d~ 1958;
137,0 da Independência e 700 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

CloVis· salgado

DECRETO N. o 43.565 -

DE 24

DE 1958
Concede reconhizcímento à
Industrial São José
DE

ABRIL

Escola

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e noS têrmos do art , 59 da Lei Orgânica do
Ensino Industrial, decreta:
Art. 1. o E' concedido reconhecimento à Escola Industrial São José
situada na cidade de Registro, no Es~
tado de São Paulo.
Art. 2.° O reconhecimento concedido pelo presente decreto é limitado
ao curso básico de corte e Costura.
Art. 3. o :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1958;
137. o da Independência e 70. o da
República.
JUSCELTIW

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado

DECRETO N.? 43.566 -

DE 24 DE

ABRIL DE 1958

concede autorização para o funcionamento do curso de serviço Social ria
Faculdade de Servico Social de JUtz
de Fora.
.

O Presidente da República, usance
da atribuição que lhe confere o ar~j
se 87,_item I,. da constituição e ;"'05
termos do artigo 23 do Decreto-lei nú-
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. mero 4:21, de 11 de maio de 1938, decreta:
to '
Artigo único. lt. conce did
I a .a.u rrzação para o fun~lOnamento co c~
so de Serviço SocIal.da Faculdade ue
Serviço Social de Juiz de ~ora,. mantida pela Sociedade jnemmina de Instrução e Caridade e COm sede em
Juiz de Fora, no Estado de Mmas Ge·

rais" 1 ce
' 1958 ;
Rio de Janeiro, 2,::' d e aori
137.0 da Independência e 70.0 da República,
JuSCELINO KUBITSCHEK

Clovis salgado.

DECRETO N,o 43.567 - DE 24
DE 19'58

DE ABRIL

Concede autorização para o funcionamento do curso de Ciências Econômicas àa Faculdade de Ciências
politicas c EcOnômicas de
Passo
Fund-o.

O pr-esidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o 3-1'tígo 87, item I, .da Constituição e
nos têrmos do artigo 23 do DecretoLei n." 42'1, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo úmco . É concedida auto'rizaçâo pa-ra o Iunc'onamento
do
curso de Ciências Econômicas
da
Faculdade de Ciências Políticas
e
Econômicas de Passo Fundo. mantôda pela goeíeadde pró~Universi
dade de Passo Fundo e com sede
em Passo Fundo, no Estado do Rio
Grande do sul.
Rio de Janeiro, em 24 de abril de
'1958; 137.:1 da Independência e 695'
da República.
JUSCELINO KUBITScHEK.

Clóvis salgado

DEcRETO N.o 43.[088 ABRIL DE 1958

DE 24 DE

coacece autorizaçáo para o funcionamento dos cursos de didática, filosofia e matemática, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artd,go 87, item I, da constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-Iet número 421, de 11 de maio de 1938, de.

ereta:
Artigo

único.

li: conc-edida auto-

rízação para o funcionamento dos cur-

aos de didática, filosofia e matemática da Faculdade de Filosofia,. Ciências
e Letras Imaculada Conceição, . . nantida pela Sociedade caritativa e Literária São Prancísco de Assis - Zona
Norte e com sede em Santa Maria, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da República.
JUSCELIN(l KUBITSCHEK

Clovis Salgacto

DECRETO

N.O 43.569 ABRIL DE 1958

DE

25

DE

Revoga o Decreto n.o 41.146, de 13 ce
marco de 1957, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o ar-..
tigo 87, item I, da constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica revogado, a partir de
sua vigência, o Decret-o n.c 41.146, de
13 de março de 1957, que transfere,
sem aumento de despesa, funções da
Parte Suplementar para a Parte Permanente da Tab-ela única de Extranumerário-mensalista do Mínistérro
da Aeronáutica, na forma que menciona.
Art. 2.° São restabelecídas na Parte Suplementar da Tabela Onica deExtranumerário- mensalista do Ministério da Aeronáutica as funcôes transferidas, com os respectivos T ocupantes,
para a Parte Permanente da mesma
tabela pelo Decreto n.c 41.146, de
1957, a partir da data da respectiva
vigência.
Axt. 3.° :f:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam se as díspcsíçôes
em contrário.
Rio de .Ianelro, em 25 de abrrl de
1958, 137.0 da Independência e v,» da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello.

DECRETO

N.O 43.570 ABRIL DE 1958

DE

25

DE

Torna ineubsistenie o Decreto. número 43.419, de 25 de março de 1968.
que alterou o Regulamento do
Gabinete do MiníS,tro da -Aeronáu~
tica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor na data ele sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

:0 87, item I, da oonstítuíeão F-ederal,
Iecreta:
-Art. 1. o Fica insubsistente o Den-eto n.v 43.419, de 25 de 'março de
.958, que alterou o Regulamento do

Rio de Janeiro, em 25 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da

República.

Gabinete do Ministro da Aeronáutica.
rprovado péIo Decreto n.v 35.545, de
~1 de maio de 1954.
DEGRETO

JUSCELINO' KUBITSCHEI<

Francisco de Mello.

43.570 "A'" -

N.O

DE

25

DE ABRIL DE

1958

Fixa a tiistriouicão, em cad,r Aí'ma e em cada pôsto" das funções gerais dos
oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de abril de 1958.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art , 87, inciso r, da Constituição Federal e tendo em vista os §§ 1.0 e 5.° do
art. 37 da Lei n.c 2.657, de 1 de novembro d'e 1955, decreta:
Art. 1.° São os eíctrvos globais das Armas, atua1mente em vigor, distribuídos em cada Arma e em cada posto pelas funções gerais (QEMG~
QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:
.

Efetivü Previsto

Armas

Postos

por Pôsto
Jnfantaría
t.avalarta
.
P.J titharra ..

1

..

Engenharia

35

5~

.. _

ar tnharra
Et.genharia

I

I

Major

Cavalaria ..
Artilharia

Capitão

Infantaria ..
Cavalaria ..

'."

I!~llg~nharia

I

.111 títharta

.

ln t ant ar ia

Primeiro Tenente

.

.\

c.:a"alaria....

I

A~

.

ulhar!a

.

~~ngenharia

Inrantaría
Cavalaria
Artdlharta

I Ene;enharia.

.
1

3M

24
30 1

8~

63
230

363

131
196

127
172

385

555
228

1.345

126
~56

2.345

363
180

40

534

47

196

12'0

310
203

13

··.1

.

30

47

261
117

Engenharia

37

119

...

~--------', Infantaria

Art. 2.°

I
I

Jnfantarta . . ... 1
Cavalaria
.. ,

Tenente Coronel

Segundo T;nente

1a~

I
I

280

112
2~9

1.463
\Variável (Lei
n.? 2.391, 7 ja-

neiro 1955)

108

A vigência do presente decreto é considerada a partir de

24 de abril de 1958.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1933; 137.° da Independência e 70.0 da
-República,
JUSCELnJO KUBITSCHEK.

Henrique

teu,
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DECRETO N.° 43.571 DE ABRIL DE 1958

DE

26

Modifica a redação do art. 2.° do
Decreto n.o 34.252, de 16 de outubro de 1953.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lh~ ~o~fere o art.
87, item l, da ConstltUlçao, decreta:
Art. 1.0 O art. 2.0 do Decreto n.v
34.252 de 16 de outubro .de 1953, paasa a vigorar coro a seguinte redação:
"Art. 2.° As vantagens decorrentes deste Decreto são devidas a partir da vigência da Lei
n.? 1.711, de 28 de outubro de
1952".
AIt. 2.° ltste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELJiNO KUBITSCHEK,

Eurico de Aguiar Siüles.
Lúcio Meira.
Parsittü Barroso.
DEOR.EJTO N.o 43.572-DE 26 DE ABRIL
DE

19'5'8

Cria, nO Ministério da Marinha)
08
-prémios "Forte sebastopol" e "Vanguarda".

O Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituíçâc,
decreta:
Art. 1.0 Ficam criados, no Ministério da
Marinha, os prêmios
"Forte Sebastopcl" e "vanguarda",
para agraciar Aspirantes a Ouarda-",
Marinha Fuzileiro Naval, que preencham as condições
especificadas
neste, Decrew,
Art. 2.° O prêmio "Forte secastopol" consistirá em uma medalha
de ouro, de forma circular, com
diâmetro (ou módulo) de Sêmm e
espessura de 3mm; tendo na face
(verso ou anverso), em baixo relêvo,
dentro de uma grinalda de carvalho
e louro, o brazão do Corpo de' Fuzileiros . Navais constituído de um escudo baleado, de oUl'lQ, carregado de
uma bomba, de preto, flamejante, de
vermelha, sôbre um pique e uma ala-

°
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barda, também de vermelho,
em
aspa; no chefe, à sínístra, uma pe_
quena âncora clássica, ainda
em
vermelho, inclinada para a esquerda.
No exergo, a data, em algarismos
arábíces - . 1808; e no reverso, em
curva superior, na orla, a legenda _
Prêmio Forte de Sebastopel _ ffcando em ligeira depressão circular, cavada ao centro, em duas linhas, a,.
expressão - Ao MérHAJ; e na curva
inferior da orla a data, em algarísmos romanos - MCMLVIII. Na extremidade superior da medalha uma
pequena âncora com fuzis cruzados
em aspa e por cuja ponta dos canos
se fixa uma travessa (que ficará invisível) destinada à passagem da' fita..
Fita vermelha, 'em gorgurâo de sêda
chamaletada. de 32mm de
largura
com cinco listras equídístantes, sendo
brancas as do centro e das orlas e
amarelas-ouro as duas outras.
Parágrafo único - O prêmio de
que trata êste .artigo será conferido
ao Aspirante a Guarda-Marinha Fuzileiro Naval que, doravante, concluir o curso da Escola Naval preenchendo as seguintes condições:
a) primeiro lugar na classificação
final de sua turma;
b) sarna de pontos igualou sU1Jerfor a 75-% do total máximo, computados de acôrdo com o Regulamento
em vigor;
C) média final igual ou supertgr a
oito (8) em cada disciplina dos ensinos fundamental e' técnico;
d) média fimlJl igualou sup-erior
a seis (6) nos exercícios;
e)
grau igualou superior a sete
(7) em aptidão pera o oficialato, durante o Estágio Escolar;
,
f) média -final superior a seis (6)
de aproveitamento nas notas de viagem;
g)
aprovação em primeira época
em tôdas as disciplinas de cada ano
letivo ;
h) nenhuma prisão rigorosa
durante o Estági.a Escolar,
Art. 3,° - O prêmio "Vanguarda"
consistirá em uma medalha de prata,
de forma circular, com o diâmetro
(ou módulo) de 3'2mm e espessura
de 3mm; tendo na face (verso ou en'Verso) " ao centro, em baixo relêvo,
dentro, de uma grinalda de carvalho
e louro, o brazâo do Corpo de Fuzileiros Navais constituído de um es-
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Fuzileiros Navais em favor da Escudo bolea.do, ~ Ouro, carregado de
cola Naval.
uma bomba, de preto !lameJante, de
vermelhO, sôbre um pique e. uma
Art. 6.° - ~te Decreto entrará em
alabarda, também d.e" vermelho, em
vigor na data de sua publícaçâo. reaspa; no chefe, à sn~lstra1, .um:J. pevogadas as disposições em contrário.
quena âncora
clássica. ainda em
vermelho, Inclinada para a esquerda"
Rió de Janeiro, em 26 de abril de
Na orla, em curva côncava, a legen1958; 137." da Independência e 70.
da' - Na Vanguarda que é Honra e
da República.
Devei'; e, ainda, na mesma orla, em
JUSCELINO KUBITSCHEK
baixo, a data em algarismos arábicos
- 18G8. No reverso, também na orla,
Antônio Alves Câmara
em curva côncava, a expressão Prêmio Vanguarda - e em baixo.
em algarismos romanos, a data :DECRETO N. o 43.573
DE 21
MOlVILVTII; ficando em ligeira deDE ABRIL DE 195'8
pressão circular. cavada ao ' centro,
em duas linhas, a expr-essão - Ao
Declara mz utilidade pública, para fins
1v.I!érito. Na extremidade sup-erior da
de desapropriação pelo Departamedalha uma garra, com argola. de
mento Nacional de Estradas de RoBmm de diâmetro. para passagem de
dagem, áreas de terreno situadas na
fita. Esta, também vermelha,
de
localidade denominada «Muinho"
sêda chamalotada e de 3'2mm d-e larMunicípio de Jabaeté, Comarca do
gura, com três faixas brancas
de
mesmo nome, Estado do Espírito
4mm, uma no centro e as outras nas
Santo.
orlas. Tudo como nos desenhos junto.
O Presidente da República, usando
Parágrafo único - O prêmio de
da atribuição que lhe confere o art.
que trata êste artigo será conferido
87, inciso I, da Oonstituíção, e nos
ao Aspirante a Guarda-Marinha Futêrmos do Decreto-lei n . o 3.365" de ·21
zileiro Naval "que, doravante. conclua
de junho de 1941, modificado pela. Lei
o curso da Escola Naval preenchendo
n.« 2.786, de 21 de maio de 1956, deas seguintes condições:
creta:
a)
maior média entre as médias
finais de aprovação nas disciplinas do
Art. 1,° Ficam declaradas de utiliensino técnico de fuzileiros navais;
dade pública para fins de desapro.
prtação pelo' Departamento Nacional
b) grau de oficiali-da:de igualou
de Estradas de Rodagem, 'as áreas de
superior a' seis ('O) nos anos do Esterreno COm 72.216,00 m2 (setenta e
tágio Bscolar;
dois mil. duzentos e quarenta e seis
metros quadrados) e 16.116.0'Ü m2
c)
nenhuma prisão rigorosa
du(dezesseis mil, cento e dezesseis merante o Estágio Escolar;
tros quadrados). situadas na localidad) aprovação em primeira
época
de denominada "Muinno", Município
em tôdas as disciplinas de cada ano
de Jabaeté Comarca do mesmo nome
letivo.
Estado do 'Espírito Santo, de proprie~
da-de, respectivamente, de Marta
.A rt. 4.° A entrega dos prêmios
Anáha Ana de Souza e Senorína Ana
"Forte de Sebastopol" e "Vanguarda"
de Souza, representadas nas plantas
será realizada no ato da declaração
que
com êste baixam, devidamente
de Guarda-Marinha.
rubricadas pelo Diretor da Divisão de
Parágrato único - Ao aspirante
Orçamento do Departamento de Adlaureado será entregue, juntamente
ministração do Ministério da Viação
com a medalha, um diploma assinado
e Obras Públicas, necessárias à conspelo Diretor da Escola Naval, o qual
trução da Rodovia BR-31 (VItóriadeverá conter o nome do agraciado,
Belo Horrzonte) , _trecho Vitória-Jao nome do prêmio e. bem assim, 0_
baeté .
número.e data dêste Decreto.
Art. 5.° - As despesas com a aquiArt. 2.° Nos têrmos do art. 15 do
sição do ouro e da prata, e com a
Decreto-lei n.« 3.365 de 21 de junho
cunhagem das medalhas serão atende 1941, modificado pela Lei n.s 2.786
didas pelos 'juros produzidos por dede 21 de maio de 1956 é declarada à
pósito feito, para êsse fim. na Caixa
urgência da desapropriação de que'
Econômica Federal, pelo corpo de
trata êste Decreto.
0
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Art. 3. ° l1:ste Decreto. ent!ará em
vigor na data de, sua publícação; revogadas as disposições em co~t.rano.
,
Rio de Janeiro 26, de abrtl de U58.
137, o <Ia Independência e 70<. ° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Art 2 ° .Revezam-se as disposiçôes
. em, c;nÚário. '"
Rio de .ranerro, 26 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70.0.
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

Lúcio Meira

DECRETO N.o 43,576 ABRIL DE 1958

DECRETO N.? 43.574 ABRIL DE 1958

DE

26

L#nita,da para inetakar uma estaçã') radiodifUSora.

Ainda não foi publícádo no niário
Oficial por falta de pagamento.

DE

26

DE

DE

oV1torga concdssão à Rádio Bre1ui

DECRETO N.o 43.575
DE ABIUL DE 1958

DE

26

outoma concessão à Rádio oitueora

do Ma1'anhtio Ltda. para instalar
uma esrccéo ' radiodifusora em freqüência tropicrol.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere b artigo 87, n.e 1. da Oonatrtulção, atendendo ao que requereu a Rádio Dirusora do Maranhão Limitada, e tendo em vista o disposto no art , 5.°.
n.v XII, da mesma Constituição. decreta:
Art. 1.0' FIca outorgada concessão
à Rádio Dífusora do Maranhão' Limitada, nos têrmcs do art. 11, do
Decreto n.v 24.655, de 11 de julho
de 1934, para estabelecer, a títu,o
precário. na- cidade de Teresina, Estado do Piauí, sem direito de .;X'~I'l'
sivídade, uma estação de freqüência
tropical, destinada a executar serviço
de radiodifusão.
Parágrafo único - O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubr-icadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚ~
blícas. e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Otícial- sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o "mesmo decreto.

Concede ao "Frigorijico São Sebastião S. A.", com sede na Capital Federal, isenção de impostos federais.
O Presidente da República,' usando
da atribuição qu-e lhe confere o arltgn 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõ-e o artigo 12 da Lei n.v 2.854, de 28 de
agôsto de 1956, decreta:
Art. 1.0 E' concedida ao "Frigorífico São Sebastião S. A.", com
sede no Distrito Federal pelo prazo
de dez (10) anos, a isenção de quaisquer impostos federais, exceto _o de
renda, mediante a satisfação das condiçóes de que tratam os arts. 10 e 11
da Lei n." 2.854, de 28 de agôsto de
1956.
Art. 2.° ~ O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçêes em
contrário.
'

Rio de Janeiro, em 26 de abril de.
137.° da Independência e 70.° da
jcepúblíca .
H~58;

JUSCELINO KUBITSCHEK.
José Maria Alkmim

DECRETO

N.O 43.577 ABRIL DE 1958

DE

26

DE,

Díspôe sôbre depósitos em estabelecimentos bancários.
o
Presidente da República, USa!l1do da atribuição que lhe confere o

art. 87, número r, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Os depósitos existentes na
data da vigência dêste decr-eto continuarão sob o regime do art. Lodo
Decreto n.e 36.783, de 18 de janeiro;
de 1-955, dentro do. limite de
.
cr$ 100'.000.00 (cem mil cruzeiros)

nele fixado, e observado o disposto
no 6eU art. 2.0 •
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Art. 2.° Os

depósitos ou

créditos

feitos em bancos ou casas bancárias
a partir da vigência. dêste decreto, só
gozarão da garantia estipujada no
art. 1.0 do Decreto n.c 36.783, de 18
de janeiro de 195-5, depois doe decor-

rido o prazo de um ano da data da
sua realização._
Art. 3.° Os bancos e casas bancárias
fornecerão à superintendência da
Moeda e do crédito. no prazo de 60
-(sessenta) di8S, s relação completa
dos seus depositantes e dos respectiV{JS saldos credores na data da vigência dêste decreto.
Art. 4,0 O conselho da Superlntendência da Moeda e do Crédito expedirá as instruções que forem necessárias à execução destas disposições.
Art 5.° zste decreto entrará em

vigor 'na datar da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de janeiro, em 2$ de abril de
1958' 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Josê Maria Alkmim

DECRETO N." 43.578 DE ABRIL DE 1958

DE

28

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir uma linha
de transmissão,

O presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe confere
ar-

°

tiO'o 87 inciso I, da Constituição e
n~s têr'mos do Decreto-Ieí n.v 2.059,
de 5 de março de 1940,
Considerando que pela Resoíuçâo
n. o 1. 397 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a
construir uma linha de transmissão
de energia elétrica entre a estrutura
26-3 de sua atual linha Dourados- ~
Rib~irão P,êto, e a Ioealldada de Batatais, no Estado de São Paulo, sob
tensão de 66 kV e 15 sm. de extensão
aprox:madamente e mais uma subestação abaixadora de tensão de
66 kV para 13,2 kv, com capacidade
de 2.000 kw.: também na localidade
de Batatais .acíena mencionada.
& 1.0 Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministério da .ágrícultura, serão fixadas as demais características técnicas das obras por êste
decreto autorizadas.

§ 2.0 As obras autorizadas destinam-se a reforçar os atuais serviços
prestados pela concessionária à localidade de Batataís, no Estado de
São Paulo.
Art. 2. 0 Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I
Apresentar à Divíaâo de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudes, projetos e
orçamentos,
II -:... Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere éste artigo poderão
ser prorrogados pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 3," O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições
em contrárki.
Rio de .Ianeiro, 28 de abril de 1958,
137. 0 da Independência e 70,° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO N.o 43.579
ABRIL DE 1958

DE 28

DE

Autoriza a São Paulo Light S.A. Seroiçoe de Eletricidade a construir uma linha de transmissão.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituiçào, e
nos têrmos do Decreto-lei n,« 2.059,
de 5 de março de 1940,
Considerando que pela Resolucão
n.o 1.378 a medida foi julgada convenientepelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a São Paulo Líght S. A. . . .:. . Serviços 'de Eletricidade a construir uma linha de
transmissão entre a linha tronco
Cubatâo-Eletrocloro e a subestação
da Union Carbine do Brasil S. A.,
no Estado de São Paulo.
§- 1.0 Por ocasião da aprovação do
projeto pelo Ministro da Agricultura, serão fixadas as características
técnicas da linha de transmissão.
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§ 2.0 A referida linha de. transmíssão se destina ao f?rneClmer:-to de
energia elétrica à Uníon Carbíde do
Brasil S. A.
Art. 2.° Caducará a .presente autorização, Independente d~ atQ. declaratório, se a concesslOn.á~la, nao cumprir as seguintes condlçoes:
I _ Apl'esentar à D~visão de Aguas,
do Departamento N~c~o~a~ da Produção Mineral, do. Ministério da Al?ncultura, dentro de noventa. (DO) dl::S,
a contar da data da publicação deste decreto, os e!Studos, projetos e oroamentos ,
.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que fó~em marcados pelo
Ministério da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão eer prorrogado pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3. 0 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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vise.o de Defesa Sanitária Animal,
do Departamento Nacional da Produção Animal para a Diretoria da.
mesma Divisão.
Art. 2.° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de abril de
J.958, 137.° da Independência e ~tO.o
da República.
JUSCELLNO KUBITSCHEK.
Mário. Meneçnetti.
DECRETO N.O 43.581
DE 28
ABRIL DE 1958

DE

outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. concessão para
aproveitamento progressivo de ener~
gia hidráulica no Rio São Francisco, aproximadamente -a 1,5Tem da
barra do rio Borrachudo, na divisa
entre os municípios de São Gonçalo
do Abaeté e Corinto, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de
acôrdo com o art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.? 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

DL 28 DE

Art. 1.° E' outorgada à Oentraía
Elétricas de Minas Gerais S.A. con-

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permnmente
e Suplementar do Mini3tério da
Agricultura.

cessão para aproveitamento progressivo de energia hidráulica DO rio São
Francisco, aproximadamente a 1,5km
a [usante da barra do rio Borrachudo na divisa entre os municípíos de
São Gonçalo do Abaeté e Cormto,
Estado de Minas Gerais, respeitados
os direitos de terceiros.

DECRETO N.O' 43.580
ABRIL DE 1958

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica alterada 3, lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e .. Suplementar do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Decreto número
37.583, de 11 de julho de 1956. para
efeito de ser transferido um cargo
de Veterinário, com o respectivo
ocupante, João Baptista F-erreira Júnior, da lotação permanente da Inspetoria Regional em Belo Horízonte, Estado de Minas Gerais, da Dí-

§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos s-erão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados os
projetos correspondentes.
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para s-erviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica na zona
em que é concessionária a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.
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Art. 2.° A presente concessão fic-a
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica, bem cama ao convênio estabelecido entre a comissão
do Vale do São Francisco e o Govêrno do Estado de Minas Gerais,
com Intervemência da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., cujo
têrm., foi assinado 12m 11 de junho
de 1956.

Art. 3.0 Caducará o presente títuindependentemente de ato declaratóríe, se a concessionária não sa··
tisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mimetro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um O) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétc-íco, observadas as normas
técnicas relativas. àc ínstalaçõas estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar
contrato díscípltn ar da concessão .dentro do prazo de
trinta (30) dias; contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
III - Requerer à Divisão de' Águas,
do Departamento Nacional' da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante u arquivamento da
oertídão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro dê sessenta (6'0) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que terem marcados pelo
Mímstro da Agricultura, executandoas de acôrdo com as projetos aprovados e com as modificações que forem autorízadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referrdos neste artigo poderão ser prorregados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. 0 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida

lo,

°

Diva.ão de Aguas ,

Art, 5,0 Findo o prazo da concessão. todos os bens e instalações que,
no momento, Existirem em função exolusíva e permanente da produção,
transmíssâo e distribuição da energ-ia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à União.
§ 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a ccn-

cessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça prova de que a
União não se opõe à utilização dos
bens objetos da reversão.
§ 2 o A concessionária deverá entrar com o pedido a. que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) mesesantes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se,
Se o não fizer, que não pretende "it
renovação.
Art. 6.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do -respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137. 0 da Independência e 70. 0 da ~"e
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N.o 43.582

DE

28

DE ABRIL DE 1958

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a construir a barragem
de reçularizaçãc de Três Marias,
no rio Sã') Francisco, aproximadamente a 1,5 km.· da barra do rio
Borrachudo, na divisa entre 08 municípios de São Gonçalo do Abaeté
e Corinto, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, inc:so I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a comissão do Vale do São 'Francisco a construír a barragem de regularlzaçâo de
Três Marias, no rio São Francisco,
aproximadamente a 1,5 km. da barra
do rio Borrachudo, na divisa errc'e
os municípios de São Gonçalo ,10
Abaeté e Oortnto, Estado de .Minas
Gerais.
Art. 2.0 A barragem destina-se a
regularizar o regime do Rio São
Francisco de forma a garantir a descarga mínima necessária à navegação
no referido rio, bem como ao aproveitamento de energia hidráulica de
que trata o convênio estabelecido entre a Comissão do Vale do São Fran-
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cisco e o Govêrno do Esta~Q d.e Minas Gerais, c.0m íntervemêncta . da
centrais ElétrIcas de ~mas Ger aIS
Si A, cujo têrmo foi assinado em 11
de junho de 1956.
Art. 3.° A oomíssãc do, .yale do
São Francisco dev-era sablsfazer as
seguintes condições:
I _ 'submeter à aprovação do Ministério da Agricultura, em três (3)
vias, dent'!"9 do prazo de 1!m ~l) ~no,
a contar da data - da publicação dêste
Decreto, o projet-o, 5ia barrage[~
observadas as prescrrçoes esbabelecídas 1J'ZIa D:visão. de Águas do D_e.
partamento jcacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
.II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que fo~em marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetes
aprovados e com as modificações
eventualmente autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos ~este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5,° Revogam-se as disposições.
em contrário.
. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958,
137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 43.583 -

DE 28 DE

ABRIL DE 1958

Outorga à Prefeitura Municipal de
José de Freitas, Estado do euuu,
cojzcessdo para distribuir energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .Inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5.° do Decretolei n.s 852, de 11 de novembro de
1938, combinado com o artigo 10 do
Decreto-lei n.? 2.281, de 5 de junho
de 1940, e com o artigo 3,° do Decreto-lei n.v 3.763', de 25 de outubro de
1941, decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Prefeitura Municipal de José de Freitas, Es-
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tado do Piauí, concessão para distribuir energia elétrica .na sede do município, ficando autorizada a montar
urna usina geradora tercnelétríca e a
construir o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caracterfaücas técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficará sujeita às disposições do 'Decreto n.? 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a concessionária não aatísftzer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovaçâc do
Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatiV()S à usina e ao sistema de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar datconcesaâo dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprova-ção, da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura .
III -Req,uer-er à Dívísâo de Águas
do Departamento Nacional da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante
arquivamento da
certidã-o comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (ÕO) dias do registro.

o

IV - Iniciar e concluír as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados p-or ato do Ministro da Agrfcultura.
Art. 4.0 As tarifas do fornecimenta de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela ref-Brida Divisão de Águas.
Art , 5.0 Findo o' prazo da concessão. deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
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Art. 6.° A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do regiatro, pelo Tribunal de contes, do 1'e8:pectivo contrato.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrárto .
Rio de .Janeíro, 28 'de abril de' 1958;
137.° da Ind-ependência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N ,0 43.584
ABRIL DE

DE

28

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro LaUTO
J.IIorandi a lavrar minério de ctium-"co, zinco e associados no Município de Januária, Estado de Minas

Gerais.
o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da Oonstítuíçâo e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lauro Morandí a lavrar
minério de chumbo, zinco e associados no lugar denominado Fnzenda Vargem Grande, dlstrf to de Itacarambí, município de Januária, Estad o de Minas Gerais, numa área de
setenta e quatro hectares c setenta
e três ares (74,73ha), delimitada por
um polígono Irregular que tem um
vértice a cento e setenta e quatro
metros (174m) no rumo verdadeiro
dezesseis graus quarenta e um minutos noroeste (16° 41' NW) da ponte da Estiva, na estrada que serve
a mina Grande, sôbre o córrego da
Grata do Vê e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos -verdadeiros: quatrocentos e dez metros (410m I. vinte
e oito graus dezenove minutos nordeste (28° 19' NE); cento e cinco
metros (105m), sessenta e três graus
dezenove minutos nordeste ((j3° 19'
NE); mil quatrocentos e quarenta
metros (l .440m) , sessenta e um
graus quarenta e um minutos sudeste (61° 41' SE); quinhentos metros

EXECUTIVO

(500m), vinte e oito graus dezenove minutos sudoeste (28° 19' SW);
mil e quinhentos metros O.óOOm),
sessenta e um graus quarenta e um
minutos noroeste (61° 41' NW). Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário fica obn-:
gado a fazer o estudo da jazida em
profundidade na área a que se refere o art. 1.0 e apresentar o relatório dos trabalhos dentro do prazo
de dois (2) anos.
Art. 3.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que fôrem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do drrposto no art. 63
do Código de Minas.
Art. 4.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mínas ,
Art. 5.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 6.° O concessionário (Ia autorízaçâo sere fiscalizado pela Departamento Nacional da Produção Mine1'81 e gozará dos favores discrtrmnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 7.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Drvísâo ele
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e quinhentos
cruzeiros rors 1.500,00).
Art. 8.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1953;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N, 9 43,585 ABRrL

DE

DE

28

DE

1958

Concede à Mineração do .Jutai -Ltda,
autorização para funczonar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art .
87, n.s I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 9 • 1:985, de ~9
de janeiro de 1940 (COdIgO de MInas) , decreta:
Artigo único. !J1' concedida ~ fl:'Iineracão do Juta! Ltda., constituída
por instrumento particular de 17 de
dezembro de 1957, com sede nesta
Capital, autorização para_ fun.cionar
como emprêsa de míneraçàc, ficando
obrigada a cumprir integralmente 8S
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização,
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137,9 da Independência e 70.9 da
República,

Grosso quadrante nordeste (NE), e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (8,000 rru ,
quarenta e seis graus nordeste (46 0
NE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 mj , sessenta e sete graus
sudeste (670 SE).
Art. 2.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autên ~
tica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros ccrs 5.000,00) e
será. transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento ela Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam·se ns disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2·3 de abril de 1953;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O
. ABRIL

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

43.587
DE 1958

DE

28

DE

Retifica o art . 1.0 do Decreto número 42,569, de 7 de novembro de

DECRETO N.o 43.586
ABRIL DE 1958

DE

28

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Osman
Magalhães Gomes a pesquisar iZmenita e. associados; no Municípío de
Barreírínhas, Estado do' Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, -n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 d-e janeiro de 1940 (Código de
[Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o 'cidadão
brasileiro Osman Magalhães Gomes
a pesquisar ilmenita e associados em
terrenos devolutas e de propriedade
de terceiros no lugar denominado
Buriti Grosso, distrito e munícípío de
Barreírtnnas, Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por Um paralelogramo, que tem um . vértice a
quatro mil duzentos e setenta metros
(4.270 rru , no rumo verdadeiro de oitenta graus nordeste (80 0 NE). do
canto direito da casa do lugar Burit!

1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art, 1.0 Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do Decreto número
quarenta e dois mil quinhentos e
sessenta e nove (42.569), de sete (7)
dfê. novembro de mil novecentos e
cinqüenta e sete (1957), que passa a
ter a seguinte redação: Fica autorizada a Companhia de Cimento
Portland Maringá a lavrar argila, em
terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Fazenda Maringá,
distrito e município de Itapeva, Estado de São Paulo, numa área de
nove hectares sessenta e oito ares e
trinta e cinco centtares (9,6835 haj ,
delimitada per um. polígono que tem
um vértice a duzentos e cinqüenta e
quatro metros e vinte centímetros
(254,20 m) no rumo verdadeiro sessenta e nove graus trinta e nove rmnutos noroeste (690 39' NW) da con-
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fluência do- córrego João Gomes com
o rio Taquari e os lados, a partir

dêsse vértice, os seguintes comortmentos e rumos verdadeiros: oitocentos metros (800 rm , sessenta e
quatro graus trinta e nove minutos
noroeste (64 0 39' NW); quarenta metros (40 m) , vinte e cinco graus quarenta e Um minutos nordeste (250 41'
NE) ; quinhentos e vinte metros
(520 m) , sessenta e
quatro graus
trinta e nov-e minutos noroeste .....
0
(64 39' NW); cento e doze metros
(112 m) cinqüenta e quatro graus dexanove minutos noroeste (õ4;" 19'
NW); noventa: e nove metros (99 m:
S{;ssenta e três graus quarenta e
mmutoe sudoeste

(63 0

41'

um

S'ilin;

cento e trinta e sete metros (137 fi),
setenta e sete graus, dezenove minutos noroeste (77° 19' NW); cem
metros (100 m) , oito graus quarenta e nove minutos noroeste (80 49'
e dois metros
(302 m) , oitenta e seis graus onze
minutos nordeste (86 0 n- NE); cent-O
e cinqüenta e quatro metros (154 mj ,
quatorze graus dezenove minutos sudeste (140 19' SE); mil trezentos e
vinte metros (1.320 m) , sessenta e
quatro graus trinta e nove minutos
sudeste (64 0 39' SE); sessenta metros
(60 m) , vinte e cinco graus quarenta
e um minutos sudoeste (250 41' SW)
.Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art: 28 do Oódígo
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código
não
expressamente
mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 A presente retificação de
decreto, não fica 'sujeita ao paga":
mento da taxa prevista pelo' parágrafo único do art. 31, do Código de
Minas e será transcrita no livro
próprio da !Jivisãode Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3,0 Ficam mantidas as demais
disposições dos art.ígcs do referido
decreto, que passarão a fazer parte
integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
NW)); t r e ac n tos

Rio de Janeiro, 28 de abril de 195ã;
137.0 da Independência e 70.0 da República',
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DElüR,E1:'ü N. o 43.588 -- DE 28
DE ABRIL DE 1958

Concede à Mineração do Prainha Ltda.
teorização para funcionar cumo
emprêsa de mineração.
O Presidente da Renúblíca usando
da at?,'huiçã{) que lhe - conf'er~ o art.
87, n." I, da Constituição e nos têrm'JS do D-ecreto-lei n. o 1.985 de 29
Ice janeiro de 1940 (Código 'de Minas), decreta:

Artigo. único. 11: concedida à Mineração .do Prainha Ltda .. constituíd•.1. por Instrumento particular de 17
de dezembro de 1957, com sede nesta Capital, autorizaçâ., para funcíonar como emprêsa de mlneracâo ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização,

Rio de Janeiro. 28 de abril de 19'58,
137.0 da Independência e 70. 0 da República:
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario ôâeneçhetti,

DEORETO N.o 43.5&9
DE ABRIL DE

DE

28

1958

Auicriza o cidadão brasileiro Joâo
Evangelista da Siioa a pesquisar mi_
nérios de ferro, manganês e essectsuioe no municipio de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da. República usando
da atrtbuíção que lhe confere o art.
87, n. o I, da Oonstituíção e nos têrmos do Decreto-lei. n. o 1. 985 de 29
de jo,neiro de 194.0 (Código 'de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadâo .
brasileiro João Evangelista da Silva
a pesquisar minérios de fe.rro manganês e associados, em terrenos de
propriedade de João Xovíer da Costa no lugar denominado Moinho de
Vento, distrito e Município de Ouro
Preto Estado de Minas Gerais numa
área de quarenta e dois hectares _
(42 boa), delimitada por um retãngulo que tem um vértice a cento e
quarenta metros (14()m) TIo rumo
.magnétíco de onze graus nordsste
(110. NE), do marco quilométrico nú-
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mero quinhentos e vinte e oito (528)
da Estrada de Ferro Central do B~a
ail - no trecho Ouro p:reto - Rod::lgO
Silva e OS lados, .dívergentes desse
vértice, Os seguintes eomprunentos e
rumos magnetacos: trezentos - metrns
(300m) setenta graus noroeste (70°
NW>' . mil e quatrocentos metros
(1 AO.Oro) , vinte graus sudoeste (20°
SW).

Art. 2.° O titule da autcrízaçâo
de pesquisa, que será ur:na, HJ., autêntica dêste D-ecreto, pagara a taxa
de quatrocentos e vbnte cruze.Iros
(Cr$ 420,00) e .s~r~ transcrrt., no livro
próprio da DIvIsa0 de J~'0!U{>fl!'Ú da
Produção') Mineral do Mínistérío da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de abril de 19-58,
137.0 da jndependêncla e 7<0.°. da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.59{)
ABRIL

DE 28 DE

DE 1958

Renova o Decreto n.o 36.170 de 14 de
setembro de 1954.
O Presidente -da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n." I, da Constituição e nos têrmcs
do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeírc de 1910 (Oódígo de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1.0 do Decreto-lei n.o 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autortzaçâ., conferida ao cldadão brasileiro René Andraus, pejo
decreto n.c trinta e seis mil cento e
setenta (36.170) de quatorze (14) de
setembro de mil novecentos e ctnqtíenta e quatro (1954), para pesquisar cassiterita e associados em terras do domínio público, no leito e
margens do rio Oamcquari; distrito de
Camaquan, Oangucu, Boqueirão, Encruzilhada do Sul e Abolição nos
municípios de Casnaquan, Cariguçu,
Boqueíxâe e Encruzilhada do Sul Estado do Rio Grande do Sul.
'
Art. 2. 0 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto pagara a taxa' de quatro mil se-
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tecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ..
e será transcrito no livro
próprio da Div.sâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
ArG. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1953,
137.° da Independência e 70.0 da Re~
pública.
4.740,00)

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRE'ro N.o 43.591
ABRIL DE 1958

DE 28 DE

Concede autorização para o tumcic.nament'o do Curso de Jornalismo
da Faculdade de FilOsofia, Ciências e Letras do 'rnetuuto Nossa
Senhora de Lourdes.

o Presidente da República' usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87. item I. da 'Constituição e
nos têrmos do art. 23 do Decretolei n. ° 421, de 11 de maio de 1938,
decrera:
Artigo único. E' concedida autoraaação para o funcionamento do Curso
de Jornalismo da Faculdade de Píloscüa, Ciências e Letras do Instituto
Nossa Senhora de Lourdes. mantida
pela Associação das Damas Hospttaleíras e com sedsvem João Pessoa,
capital do Estado da Paraíba,
Rio de Janeiro. em 28 de abril de
1958; 13'7. o da Independência e 70. Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEf1:.

Clouis

Salgado.

DECRETO N.o 43.592 ABRIL DE 1958

DE 28 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Tliemietocles Carvalho a pesquietn: diamantes e osroaoao« nos municípios
de Torixoreu e Balisa, Estados de
Mato Grosso e Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.« I, da Constituição e nos têr-

108

ATOS

DO PODER

'!1()S ,do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo

brasileiro Thernistocles Carvalho a
pesquisar diamantes e associados no
leito e terrenos reservados nas margens do rio Araguaia de domínio público, na conformidade do disposto no
item 2.° do art. 11 do Decreto número 24.643. de 10 de julho de 1934
(Código de

águas)

no trecho desse

mesmo 1':0 aituado nos distritos e munícípícs de 'I'orrxoreu e Balísa, Estados de Mato Grosso e Goiás, numa
área de quarenta e cinco hectares e
cinqüenta ares (45,50 11a) formada
por uma faixa de três mil e qutnhentos metros (3.500 m) de compnmento e cent-o e trinta metros (130 m)
d largura, sendo sessenta e cinco ~e
tros (65 m) para cada lado do eIXO
médio do- mesmo rio, contadAa .para
jusante, a

partir da oonfluêncín 0;0

rio Diamantino com o mesmo rto
Aro.guaia.
Art 2.° O titulo da autorização de
pesquisa que sei á uma VIa <L'ltêntIca
dêste De'creto pagará a taxa de quatrocentos e 'sessenta cruzeiros (C~'$
460,00) e será transcrito no livro proprio da Divisão de F()men~a da Pro,duçâo Mineral do Mínistérío da Agrrcultura,
A'.·~.

3.° Revogam-se as dísposiçêes

em con trárto ,
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958,
137,0 da Independência e 7{),O da República,
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29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), d-ecreta:
Ar,t, 1. ° Fica autorizado o cidadão>
brasileiro Raimundo de Oliveira Barros a pesquisar areias Ilmeníticas e
'associados, em terrenos devolutos e
lugar denomin.sdo
de diversos no
Pauhno Neves, distrito e município
de 'garreírinhas. Estado do Mara..
nhão, numa área de quinhentos hectares (SOO ha) . delímítada por um
paralelogramo que tem um vértice
a três mil cento e setenta metros
(3 .170m) , no rumo verdadeiro decinqüenta e nove graus trinta minutos noroeste (59.° 30' NW). da
porta prtncípal da igreja de Paulíno Neves e os lados,
divergentes,
dêsse vértice, os seguintes aomorimentes e rumos verdadeirc
setecentos e quatorze metros e vinte e
oito centímetros
(714.28m),
norte
(N); sete mil metros (7. OÜOm). sessenta e um graus trinta minutos no(61 0 30' NW).
Art . 2,° O titulo da autorização de

l'02!.3t.;;

pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa..
de cinco mil cruzeiros (Cr$
5.000,00) e será transcrito no livro

próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Minístérlo da.
Agricultura,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .Janeíro, 28 de abril de 1958,
137.° da Independência e 70.° da RB~
pública.
JUSCELIND KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.594
DECRETO N,o 43.5·93
DE ABRIL DE 1958

DE 28

Autoriza o cidadão
brasileiro Raimundo de Oliveira Barros a pesquisar areia-s ílsneniticas e associados no município de Barreuíníias,
Estado do Maranhão.

o presidente da República. us. ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da. Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.« Ld85, de

DE ABRIL DE

DE

28

1958

Autoriza a Emprêsa de Terras e Colonizacão a lacrar carvão mineral
e aseccuuios no município de Orleans. -Estado de santa Catarina.

o Presidente da República usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87. n» I, da Constituição e nostêrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Emprêsa de Terras e Oolonízaçâo a lavrar

ATOS DO PODER

carvão mineral e associados, em terrenos de sua propriedade nos lugares denominados Rio oratório e Rio
Capivara. distrttos de oneans e Lauro Müller, município de Orleans, E&~
tado de santa Catarina. numa área de
duzentos e trinta e dois hectares e
noventa e um ares (232,91ha), delimitada por um políg-ono mistilineo
que tem um vértice no ponto em que
a reta que parte da confluência dos
rios Resto e Oratório. no rumo verdadeiro cinco graus doze mínutca
nordeste (5° ·12' NE) e comprimento de quatro mil setecentos e sessenta metros (4. 760m) , encontra a
margem esquerda do rio Capivara
e os lados, a partir dêsse vértice, Os
seguíntea comprimentos e rumos verdadeiros: míl: trezentos e quarenta
metros (1.34Om), quatro graus d02'8
minutos .nordeste (4° 12' NE); mil
e setecentos metros <1. 700m), setenta e dois graus quarenta e sete mírnutos sudeste (72°.47' SE); mil setecentos e vinte e cinco metros
O, 725m), quatro graus doze minutos
sudoeste (4'" 12' SW). O lado mísbiIíneo da poligonal é a margem esquerda do rio Capivara e compreendida entre a extremídade do último
lado retilíneo acima descrito e o vértdce de partida. Esta "autorízaçâo é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas nests, decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na formá da lei os
tributos que forem devidos à Uniã-o
ao. Estadl e ao Município, em cum:
pnmentc do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art , 3.° Se o concessionário dá autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarado" caduca ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas _às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral e gozará dos favores discrímtnades no art. 71 do, mesmo Código.

EXECUTIVO

nrt, 6,° A autorização de lavra
terá PC! título êste decreto, qu.ç será
transcrtto no livro próprio da Dívísão d-e Fomento da produção Mineral. do Ministério da Agricultura,
epos o pagamento da taxa dedais
mil trezentos e trinta cruzeiros ... , ..
(01'$ 2.330,00).

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
195-8; 137.° da Independência e 70.°'
da República.
.JuSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
N.O 43.595 ABRIL DE 1958

DECRETO

DE

28

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Batista pereira a pesquisar mica e
associados no município de Santa
Maria do Suaçuí, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da aeríouícão que lhe confere o artigo B7. n.» I. da Oonstituíção e nos
têrmos do Dacreto-Iej n.e 1.98'5, de
29 de janeiro de 1940 <Código Minas), decreta:
Art. 1.0 c'Ica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Batista Pereira a
pesquisar mica e associados em terrenos devolutos no lugar denomínado
Brejo. -üstrtto de São José da Safira. município de Santa Maria do
Suaçuí, Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta e quatro jiect~S (44 har delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e treze metros (413m). no
rumo magnético de cinqüenta e sete
graus nordeste (57° NE) do canto
nordeste (l\i""'E) da casa de Ana Maggioni e os lados divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos metros
(8{){)m). quarenta graus sudoeste
(400 SW); quinhentos e cinqüenta
metros (550m). cinqüenta graus noroeste (500 NW) .
Art. 2.° Título da autorfzaoâo de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 440.00) e será transcrito no livro' próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Ao-oTIcultuta.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137. 0 da Independência e 70.0 da República.
JuSCELINO. KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETo N. o 43. 59S -

DE

28

DE

ABRIL DE 19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Osman
Magalhães Gomes a pesquisar
menita e associados no município
de Barreirinlui Est'ado do Mara~
nhão,
•
ü-

o Presidente da Repúblí.ca usando
da arríbuiçâo que lhe confere o artigo 87. D.O t. da Constituição e. nos
têrmos do Decrete-lei D.O 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código 'Mi-

nas). decreta:
Art. 1.0 Fica autou-ízado o cidadão
bra-sileiro Osman Magalhães Gomes a
pesquisar ilmenita e associados em
'terrenos devolutas e de proprledadé
de terceiros no lugar denominado
Burtti Grosso, distrito e município
de Barreírtnha. Estado do Maranhão
numa área de quínherstos hectares
(500 ha) , detímttada por um paralelogramo, que tem um vértice a cinco
mil oitocentos e setenta metros
(5.870 m) , no rumo verdadero de oitenta e nove graus nordeste (890
.NE), do canto direito da casa do
lugar Buriti Grosso quadrante norte
(NE) e Os lados divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e"
rumos verdadeiros: oito mil metros
" (8. O{lO m) , quarenta e seis graus
nordeste (46° NE); seiscentos e vinte
e cinco metros (625 -m) . sessenta e
sete graus sudeste (67° SE) .
Art. ,<,.0 T ritulc da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (5.000,00) e será
t~anscrit'O no livro próprín da Devisao de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura..
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de abril de 1958
137.° da Independência e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Mene{}hetti

DECRETO

N,? 43.597 ABRIL DE 1958

DE 28 ,DE

Autoriza a cidadã brasileira _Inette
Kolling Lins a lavrar calcário e cssaciados no municipio de Monte
Alegre) Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere '0 artigo
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, d-e 29 d-e
janeiro d-e 1;p40 (Código de Minas) ~
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasüeíra rvette Kolling Lins a lavrar
calcário e associados no lugar denominado Monte Alegre, distrito e município de Monte Al-egr-e, E5ta,do do
pará, numa área de quatrocentos e
cinqüenta e um hectares, vinte e oito
ares e cinqüenta centíares 451,2850
he) , delimitada por um polígono írregular que tem um vértice no apoio
sudoeste (SW) da ponte sôbre o igarapé Mulata na estrada Monte Alegre
- Colônia da Mulata e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e um metros (701 m) , norte
,N); dots mil e quinhentos metros
(2.500 m) , oeste (W); dois mil metros (2.000 m) , sul (Sul); mil setecentos e cinqüenta metros (1.750 mj ,
leste (E), mil e quinhentos metros
0.500 m)
trinta graus nordeste
(30' (NE). esta autorizacão é outorgada mediante as condições eonstantes do parágrafo Únlco do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° o concessionário da eutorização fica obl1gado a recolher aos
cofr-es públicos, na forma da l-ei, cs
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no art. 68 do Código de Mines.
Art. 3.0 Se o concesslonárfo da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será decfarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do 'sala
e subsolo para fins de lavra, na fOTm~ dos arts. 39 e 40 do Código de
MmM.

Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Deper-
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t menta Nacionall da Produção Min~ra,l do Ministério da Agrtoultura e
azará dos favores dlS~rImlllados no
grt 71 do mesmo CódigO.
a Art. 6.0 A autorização de lavra
terá por título êste d~c~to; qUE! ~€rá
transcrito no livro proPEIo d~ DIVISão
de Fomento da p.roduçao Mr';leraJ do
Ministério da Agl'lcultura, aJp.os o pagamento da taxa de nove mil e quarenta cruzeiros (Cr$ 9.040,0.0) . . _
Art. 7.0 Revogam-se as díspostçoes
em contrártc .
Rio de Janeiro, 28 d-e abril de 1958;
137.0 da. jndependêncía e 7Q.0 da
República.

1)1

EXECUTIVO

um graus vinte e um minutos noroes-

te (31" 21' NW) .

Art. 2.0 O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dsête decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ :mo,'Ü()) e será
transcrito no livro próprio da Divisão d-e Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de abril de 1858;
137.lJ da Independência e 70.0 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

JUSCELINO Kp-RITSCHEK.

Mario Meneçh.etii,

DECRETO N. ° 43.598 ABRIL DE

195-8

DE

DECRETO
28

DE

Auil'Jriza o cidadão brasileiro Luiz
Aurélio Prado coelho a pesquisar
areia quartzosa no município de
São vteente, Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúbüsa, usando
da atribuiçãD qu-e lhe confere o artigo87. n." I, da Constituição e nos têrmos do jjecreto-leí n.v 1.985, de 29
de janeiro de Hl40 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. L° Fica autorizado o cídadac
brasileiro Luiz AU1'éli o Prado Coelho
a pesquisar areia quartzosa, em terrenos de propriedade de Imobiliária
W. silva S. A. no lugar d-enominado
Embo8:ssU, distrito de Solemar. municipio de São Vicente, Estado de São
Paulo, numa área de dezessete hectares setenta e um ares 07,71 haj . delimitada por um polígon-, Irregular
que tem um vértice a trezentos e oítenta metros (380 m) no rumo magnético quarenta e seis graus sud-este
(46 SE) do marco quilométrico número duzentos e nove rKm 209), de
Estrada de Ferro santos-aucu.a ,e oS
lados, a partir dêsse vértice, 00 seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta e cinco
metros e sess-enta e três centímetros
(285,63 m) , cinqüenta e oito graus
trinta. e nove minutos nordeste ....
(580 39' NE) ; setecentos metros
(700 m) , trinta e um graus vinte e
um minutos sudeste (31<' 21' SE); tre,
zentos e vinte e .cínco metros (325 mr ,
oitenta e oito graus dez minutos sudoeste (88° lO' SW); quinhentos e
quarenta metros (540 m) , trinta e
Q

N.Q 43.599 ""'- DE
ABRIL DE 1958

28

DI:

Autoriza o cida.illo brasileiro Osman
Magalhães Gomes a pesquisar ilmeneta e associados no municipio de
Burreirinhas, Estado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e no'!
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro dê 1940 (Código dl3 Mínas) ,
decreta:
Art. 1.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro: Osman Magalhães Gomes
a pesquisar ümenita e associados em
terrenos devoluta e de propriedade
de terceiros no lugar denominado. Buríti Grosso, Distrito e Município de
Barreírinhas, Estado do Maranhão,
numa área d-e quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem um vértics a quatro mil setecentos e oitenta metros
(4. 780m) , no rumo verdadeiro de
oitenta e quatro graus nordeste (849
NE), do canta direito da casa do lugar Burrti Grosso quadrante nordeste (NE) e OS lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: 'oito mil metros
(8.000m), quarenta e sais graus nordeste (46? NE): seiscentos e vinte e
cinco metros (625m), sessenta' e sete
graus sudeste (67Q SE).
Art. 2.Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de etnco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da' Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1958; 137." da Independência e 70.1)
da República.
JUSCELÍNO ·KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.600 ~ DE 28 DE
ABRIL DE 1958
Concede à Porcelana e steatita S. A .
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ôe Minas),

decreta:
Artigo único. E' concedida à Porcelana e Steatita S. A., constituída.
por escritura pública de 2-1-54, arquivada sob númerç, 15.663 na Junta

COmercial do Estado do Paraná, alte-

rada pelas assembléias extraordinárias arquivadas sob números 15.885,
16.466, 17.762 e 18.740, com sede em

Itaqui, município de' Campo Largo,
Estado do Paraná, autorização para:
funcionar como empresa. de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre. o objeto desta autorização.
.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneçhetti

DECRETO N.o 43.001 DE 1958

DE

28 DE ABRIL

Autori.<lX 'o cidadão brasúeíro Bdécis»
Bona a pesquisar areias ilmeníticas
e associados no município de Tutóia Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrenos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 19400 (Código de Mínas), decreta:

EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edécio Bana a pesquisar
areias Ilmeníticas e associados em
terrenos devolutos e de diversos no
lugar denominado Pochíca, distrito e
município de 'I'utóía, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um .vérbice a
novecentos e setenta metros (970 m)
no rumo verdadeiro de quarenta e
dojs graus e quarenta e cinco mínutos sudeste (42 0 45' SE) do canto
nordeste (NE) da sede da Fazenda
Pochíca e cs lados divergentes cresse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seis mil metros
(6.00'0 m) , norte (N); oitocentos e
trinta e três metros e trínta: e três
centímetros (833.33 m) , setenta e três
graus sudeste (730 SE) .
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será Uma via autêntíca dêste decreto pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros ccrs 5 ..000,00) e
será transcrito no livro próprio da
Dívísâc de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as 'disp0sições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abn-il de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O 43.602 ~/DE 28 DE ABRIL
DE 1958

Autoriza a emprêsa de mineração
Caolim ltabirito Ltda. a lavrar
caulim e associados, no mumicipio
de Itnoírito, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. ° I, da Constituição e nos
MImos do Decreto-lei TI.O 1.985, de
29 d'e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Caolím Itabirito Ltda.
a lavrar caulim e associados, em terrenas de sua propriedade, no imóvel
denoenínado Fazenda do Campo, distrito de Bação, município de Itabi-

ATOS

rito Estado de Minas Gerais, numa
ár€~ de quarenta e seis hectares
(46 há) delimitada por um paralelogramo que' tem um vértice, na confluência dos córregos. caul1m e !3a-,
Iboeiro e oS lados, divergentes desse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil metros ....
(1.000 m), cinqüenta e um graus e
quatro minutos sudoeste (51° 04'
SW); quinh-entos 1?etros (5<ÜÜ. m) ,
dezesseis graus e trmta e um mmutos noroeste (16° 31' NW). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras ccnstantes do mesmo Código, não expresaamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorfsacão fica obrigado a recolher aos
cofres publícos, Da forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio, em cumprimento do díspcsto no art. 68 do
Código de ML""1as.
Art. 3.° Se o concesslonárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forena dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins d'e lavra, na forma dcs arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar"tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos reveres discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será'
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produçâo Míneral. do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de novecentos e vínte cruzeiros (Cr$ 920,00) .
Art. 7.° Hlev·ogam -&e as rüspostções em contrárlo ,
Rio de Janeiro, .28 de abril d-e
1958; ,13'1.° da Independência e 70.0 da
República,
JUSCELmo

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DECRETO N.o 43·603 ABRIL DE 1958

DE 28 DE

Renova o Decreto n. o 3'8. 034,
outubro de 1955.

d~

7 de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. 0 Fica renovada, Pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1.0 (ia Der
ereto-lei n.e 9.605. de 19 de agõsto
de 1946, a autortzação confenda ao
cidadão brasileiro João Paula Evangelista, pelo Decreto número trinta
e orto mil e trinta e quatro (34. ü34).
de sete (7) de outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco (955),
para pesquisar mica e associados no
município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2,° A presente renovação. que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Org 300,00) e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
A,griculiura.
Art. 3.° Revogam-se as dlspostçôes
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 28 de abril de 1958;
137,° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK;

Mário Meneghetti.

DEORETO N./) 43.604 -

DR 28 OH

ABRIL DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Emidio
José Ferreira a pesquisar calcário
e associados no município de Pra~
dos, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuiçãu que lhe contere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n v 1.905, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi..
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Emídío José Ferreira a pesquísar calcário e' associados, em terrenos de sua propriedade, no lugar
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denominado Mamona ou Córrego das
Bicas, distrito e municípIo de Prados,
Estado de Minas Gerais, numa área
de sete hectares, oitenta e nove ares
€ setenta centáares (7.8970 ha.j , delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a quatrocentos e sessenta e dois metros (462 m) no rumo
magnético sessenta e oito graus sudoeste (680 SW) da confluência dos
córregos Bicas e Açude e os lados.
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e trinta metros
(530 m) , oito graus noroeste (8° NW) :
cento e cinqüenta metros 050 m) ,
setenta e oito graüs sudoeste
.
(78' SW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma víe autêntica

dê6te decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300 (0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agrtcultura ,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137. 0 da Independência e 70,0 da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhettt.

DECRETO N.o 43.605 DE

DE 28 ABRIL

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Osmini
Magalhães GOmes a pesquisar ümenita e associados, no mumicipío de
Barreirinhas, Estado do Maranhão.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arta87 TI.O 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Osman Magalhães Gomes
a pesquisar ümeníta e associados em
terrenos devolutos e de propriedade
de terceiros, no lugar denominado
Buriti Grosso, distrito e município de
go

~~~.:ir~~~:S'deEs~~i~~e~~s Ma~~~;~s

(500 ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a seis
mil cento e· vinte metros (6.120 mj ,
no 'rumo verdadeiro d'e oitenta e nove

EXECUTIVO

graus sudeste (890 SE) do canto direíto da casa do lugar Burftí Grosso,
quadrante nordeste (NE) , e os -lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito. mil metros (8.000 mj ,
quarenta € seis graus nordeste (46°
NE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) , sessenta e sete graus 5U
deste (67° SE).
Art. 2.° O título da autorázaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cínco mil cruzeiros rcrs 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
'
Art. 3. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137.° da Jndependêncía e 70.0 da Re
pública.
R

R

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario

MenegheUi.

DECIRETO N. o 43 .606 DE

Autoriza

a

DE

28

DE

ABRIL

1958

cidadã brasileira Maria

Vieira cintra a pesquisar água mineral no município de
tado de São Paulo.

ttcoíra,

Es-

O Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o art.
87, TI.o I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de' janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10. Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria VIeira Ointra, como
Inventariante dos bens do Espólio 'de
seu marido, a pesquisar água mineral
em terrenos de sua propriedade, no
imóvel denominado Fazenda Sertáozinho, distrito e município de
rtapíra, Estado de São Pau 1 o,
numa área d'e um hectare e cinqüenta (1,50 ha) , delimitada POl'
um retângulo que tem um vértice
a oitenta e um metros (81 m) , o rumo
magnético de trinta graus, quarenta e
cinco minutos nordeste (300 45' NE).
do canto noroeste (NW) da sede da
Fonte Boa Vista e os lados. divergentes
désse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: cento e cinquente, metros (150 m) . vinte e um
graus sudoeste (2-1 0 SW); cem metros
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(100 m) , sessenta e nove graus 00roetse (69° N'W).
Art. 2°. O título da autorização de
p€Squisa, que s-erá u!Ua via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 3';:lú.OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam -se as disposições
em contl'ário.
Ri'Ü de Janeiro, 28 de abril de 1958;
137.° da Independência

e

70.c da

Riepública.
_~USCELINO

Mario

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DECRETO N. o 43. 6'Ü7
DE 29 DE
ABRIL DE 1958
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137.° da Independência e 7'0.° da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK.

MenegheUi.

DECRETO N. o 43. 60S ABRIL DE 1958

DE

29

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Raimu;ndo de Oliveira Barros a pesqussar areias ilmeníticas e associados no município de Barreixínnas,
Estado do Maranhão.
O Presidente da República, usando
d::1 atribuição que lhe confere c ar-

tdgc 87,

n.c

I, da .Oonstdtuícâc e nos

têrmos do \ Decreto-Ieí r•.O 1.983, de

Autoriza o cidadão brasileiro Osman
Magalhães Gomes a pesquisar ilmenita e assocuuics, -no, mUnlcipio de
Barreirinhas, Esta-do do Maranhão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, n.c I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Osman Magalhães Gomes
a pesquisar Jlmenita e associados em
terrenos devolutos e de propriedade de
terceiros, no lugar denceninado Burttí
Grosso, distrito e município de Barreírlnhas, Estado do Maranhão. numa

área de quinhentos hectares (500 há)
delimitada par um paralelogramo que
tem um vértiCe a cinco mil e trezen ~
to~

metros (5, 3{)0 m) no rumo verda-

deíro de oitenta e sete graus (8';'° NE)

do canto direito da casa do lugal:
Burttí Grosso, quadrante nordeste.
(NE~, e os lados divergentes dêsse
seguintes comprímentos e rumos verdadeíros: oito mil m-etros (8.0{JQ m) ,
quarent~ e seis -graus nordeste (460
NE) seiscentos e vitne e cinco metros (625 mj , sessenta e sete graus

sudeste (67° SE).
nrt. 2,0 O título da autorização de
~qU1Sa,

que será uma via autêntica

deste. decre~, pagará a taxa de cínCo rrol.cruzeIros cc-s 5.000,00) e sem.
t~.anscnto no livro próprio, da Divisão
d~ l0Jt~~nto da Produção Mineral, do
Mi
rua e1'10 da Agricultura.

29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raimundo de
Ohreíra
Barros a pesquisar areias Ilmenitícas
e associados, em terrenos devolutos
e de diversos no lugar dencmínado
Paulmo Neves, distrito e município
de Barreírinhas, Estado do Maranhâo, numa área de quinhentos heatares (5DO ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
dois mil e novecentos metros
.
(2.900m). no rumo verdadeiro de setenta e um graus trinta minutos nor?eGte (71 ~ 30' NW), da porta prmcípal da Igreja de Paullno Neves e
os lados, divergentes dê5se vértice OG
seguintes comprimentos e rumos ~er
dadeiros: setecentos e quatorze metros e vinte e oito c-entímetros .
(7l4,28m),norte (N); sete mil metros (7. OOOm) , sessenta e um graus
trinta minutos noroesta (61° 30' NW).
At-t . 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, qUe será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruz-eiros (Cr$ 5.000,00} e se'.'á
transcrito no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtetutura ,
Art. _3. 0 Revogam-Se as díspo-ncões
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958,
1~7.0. da Independêncía e 70.0 da. Re-

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

taeneaneu«.

ATOS

116
N0 43.609 -

DEORETO
_

ABRn. DE

DO PODER

'DE 29 DE

19-58

-dacUío brasileiro Robe1'to

Autoriza o CZ. ar areias quartsosas
Lira a pesquts
'

no município de imntusém, EstaflO
de São Paulo.
O P
ld nte da R~ública, usando
~Sl. ~ que lhte confere o arda. a.tllbUlÇao
constituição € nos
tdgo 87, n.v I,' da
.
.: 1 98- de
tê .
d DeCl'e.to-1€ 1 n.
.:J,.
elmos. 0.
1940 (CódiO"Q 1e Ml29 de Janeiro de
'
'"

nas), decreta:
A t I o Fica autorizado o cidadão
1"1'"
rto Lira a Pe6<'lUl.6':Ll'
brasíleíro Ro~a5 em terrenos de sua
areias quartzo, lugar denominado

prOpne~ade no 1::.3.Ua Paulista. dlsBalneário CX:p~c:a de jt.anhaém Estrito € mUDlCIPlO,
' d
SPo ?aul0, numa área
e
t a do de" ,a.,
t
e
sete
hectares
e
en
cento e cmqu 1~7 50 har , delímtta-

cinqüenta ares ~ gUIo qUe tem um
d,: ,por um, ret~etros (lOOro) , no
vertrce a ce~ oeste (W), do marrumo magné~ICO duz,entos e trinta e
CO quil~métncq o'eentos (Km 231 +
um mais quó.t r de Ferro gorocabana
400) da Estra'~_São Vicente e os laramal, jtanhae dêsse vértice, C6 sedos dívergentee
o e rumos magg~iJ:1tRS compn~~rt ~etros (7, OOOm) ,
nétdcos : sete
tos e vinte e cinco
Oeste (w): duz,en
(N)
metros, (225m), Norte
.
Art . 2 ° O título da au~oriza7~o .de
.,.
será uma VIa aut.ê.rttca
p~SqUlSa, que
a ará a taxa de mil
d~tlê decreto, fte~ta cruzeiros ., .. ,.
quinhentos e o e será transcrito no
(Cr$ 1. 580~OO)
D·vi.3ao de Fomento
livro própr~o dMia'n~ral do Ministério
da Produçao
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em ccntrárío.
29 de abril de !95a,
Rio de Jane1ro ~ncia e 70.0 da Re137.0 da Independ• e
pública,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N,o 43.610 -r- DE 29 DE
ABRIL DE 1958
.
'àadã::J brasileiro Luís
AutoTl~q, o CZ
coelho a pesquisar
Aurelto prado
no -munícioio de
areia Çluartzos toao de São PauEa,
São Vzcente, s
10_
.
te· da R®ública, usancío
O p~'esl.d~n
IhB confere o arda atrlbuíçao que

EXECUTIVO

tdgc 87, n.c I, da Constituição e
têrmos do Decreto-lei TI. O 1 985,

TIO~

de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro LuÍG Aurélio 'Prado Ooelbo
a pesquisar areia quartzosa, em terT'€n08 de propriedade de Imobüiária
W. Silva S. A., na localidade Sítio
Emboassú, distrito de Selemar, -município de São Vicente, Estado de
São Paulo, numa área de nove hectares e três ares (9,03 ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértice a novecentoc e cinqüenta macros
(95Cm), no rumo mag-nético treze
graus noroeste, (130 NW) do ma-co
quilométrico TI, duzentos e 'lOW
(Km . 209) da Estrada de Ferro S3.ntoa-Juquiá e os lados, divergentes
cesse véroíoe, os seguintes OO-THp'rimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700m) , trinta e um graus
vinte e um minutos noroeste ,.. .,.
(31 0 21' NW): cento e vinte e nove
metros (l29m) , cinqüenta e oito
graus trinta e nove minutos nordeste (58° 39' NE),
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntdca dêste decreto. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.nO) e
será transcrito no livro próprio da
Divlsâo de Fomento da Producâo Mlneral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1953,
137.° da Independência e 70.0 da Re~
pública.
JUSCELINO 'KUBITSCHEK

Mário Meneqhetti,

DECRETO N,? 43.611 -

DE 29

DE

ABRIL DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro lllydio
Mazzolini a pesquisar quartzo e as-saciados no Município de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República. usand-o
da atribuição que lhe contere o erugo 87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Illydío Mazzolini a pesqut,
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sar quartzo' e associados, ep. terrenos
de sua propriedad;e, Bebastdâo nonetn
e AzilioMazzolim, no dístrfto e municipio de Borda da Mata, Estado qe
Minas Gerais,. numa área de três
jieotares e quinze ares (3,15 ha) , deli~
mitada por um retângulo que. tem
um vértice a quatrocentos e trmta e
oito metros (438 m) no rumo magnéüoo oitenta e dois graus sudeste (820
SE) da tôrre da Igreja de No.ssa Senhora do Carmo e os lados, dívergen,
tes dêsse vértice, os seguil1:tes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dez metros (211) m) , oitenta
e quatro graus vínte uninutos sudeste
(840 20' SE); cento e cínqüenta metrcs (150 m) , cinco graus quarenta
minutos sudoeste (5° 40' SW).
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma, via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de pcenentc da produção Mineral,' do
Ministério da "Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

Neneçhetti,

DECRETO N." 43.612 ABRIL DE 1958

DE

29

DE

Concede à Cia, Brasileira, de MinériOS
e Metais, Comércio e Indústria aU~
torização para tuncumar cama empn§sa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 87 n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de' Minas).
decreta:
Artigo único. :É: concedida à Oía .
Brasileira de "Mínérlos e Metais, oo,
mércio ' e Indústria, constituída -por
escritura nública de 26 .de fevereiro
de 19-58, lavrada às fls. 16 verso do
livro de notas n." 919, do cartório do
4.0 Ofício desta Cidade, com sede nesta Capital, autorização para Iuncíonar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentes em vi-

EXECUTIVO

gor ou que venham a vigorar sôbre O
objeto desta autorização.
Rio d'e Janeiro, 29 de abril- de 1958;
137. ° da Independência e 70. o da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

Mário

Meneghetti.

DECRETO N.o 43.613 ABRIL DE

1958

DE 29 DÉ

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial de Bxtramacmeriuío Mensalista,
de repartição
do
Ministério da
Agricultura, na forma que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuuição que lhe confere o er,
tígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, a função âa 'I'abela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do Ministério da
Agricultura abaixo indicada:
Uma (1) função de Mestre Artífi~
ce, referência "20", ocupada por Irene Lima Rubert, da Tabela Numéríca Especial de Extranumerário Mensalista do Serviço de Administração
do' Centro Nacional de Ensino e ?es~
quísas Agronômicas para idêntica' tabela da Inspetoria Regional em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, da Divisão de Defesa Sanitária Anímal.. do
Departamento Nacional da Produção
Animal.
Art. 2.° Jhste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
-Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de abril de
1958, 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JuSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O 43.614 ABRIL DE 1958

DE

29

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numéríca Espe_
ciat de Extranumerário Mensalista
do Ministério da Açricuitura, que
menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição- que lhe conrer., o artí-
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go 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupante wraoemlr Ferreira, uma função de Guarda, referência "18". da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Moosalista
do Serviço de Informação Agrícola,
para idêntica tabela da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, do Departamento
Nacional da produção
Vegetal, ambas do Ministério da Agrtcultura.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se' as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, em 29 de abril de
70,0

1958; 137.° da Independência e
da República.
JUSCEL'INO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO No> 43.615 -

DE

29

DE

ABRIL DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabelá Numérica Especial de Extranumerário M ensousto
do Ministério da Guerra, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, item I, da Constdtutçâo, decreta:
Art. 19 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Pedro Vieira
Barbosa, uma função de Artífice, referêncía 18, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
do Estabelecimento Regional de Subststêncía da 4'J Região Militar, para
idêntica tabela do Estabelecimento
Central de Subsistência, ambas do
Ministério da Guerra.
Art. 2." üste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de ao1'11 de
1958; 137." da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK~

Henrique Lott.

EXECUTIVO

DECRETO N9 43.616 ABRIL DE 1958

DE 29 DE

Autoriza a cessão gratuita do terreno
que menciona, situado no Distrito
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 125 e 126 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita, à sociedade União Internacional Protetora dos Animais, do, terreno nacional interior com área de
1. 328,00 m2 (mil trezentos e vinte e
oito metros quadrados), situado na
Avenida Suburbana nv 1.801, no Distrito Federal, tudo de acôrdo com a
planta e demais elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob número
261.280, de 1957.
Art. 29 Deetma-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção e instalação de ambulatório
e abrigo para animais, a cargo da
cessionária, e reverterá ao patrimônio da União Federal, independentemente de qualquer indenizaçao,.se
não fôr utilizado dentro do prazo de
2 (dois) anos, se lhe fôr dada, no
todo ou em parte, aplicação dtversa
da que lhe é ôestdnada ou, ainda, se
houver inadimplemento de cláusula
do têrmo contratual que devera ser
lavrado no Serviço do patrimônio da
União.
Art. 39 :Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137'1 da Independência e 70 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DECRETO N.? 43.617 ABRIL DE 1958

DE

29 DE

Dá nova redação ao n.o 2 da letra c
do art. 8.°, à letra b do art. 22 e
ao n.o 2 da letra· d do art. 24 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.O 34.999, de 2 de fevereiro de 1954.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o

119
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.rb. 87, íncíso I, da Constituição,
tecrete:
Art. 1.0 Él dada a seguinte redação
to n.s 2 da letra c do art. 8.° do Re-uiarnento aprovado pelo Decreto
i.o 34 -, 999, de 2 de fevereiro de 1954:
"2 -

para cabos e soldados

Como a anterior, porém sem os dois
JOlsGS aplicados na frente. A extrenídade inferior é 'aberta do ~ado exernc e termina por uma bainha es:reita que se ajusta à perna por um
;adarço verde oliva d~, 20 milímetros
de largura (Fíg . 19) .
Art. 2.° :€ dada a seguinte redação
~ letra b do art. 22 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 34.999, de
2 de fevereiro de 1954:

Art. 5.° aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958:
137:° da Independência e 70;° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique t.su.

Fig.49

"b) Prêtos:

Para oficiais, aspirantes a oficial,
subtenentea e sargentos:
1 - De cromo, sola simples, fôrma
anatômdca, sem blqueira, sem enfeites atacando no peito do pé por cordõés prêtos (Fig. 49);
2 - De verniz (para os 1.0 e 2.°
uniformes), de modêlo e feitio idênticos ao anterior.
Para cabos e soldados:

Prêto, tipo intendência, de vaqueta
cromada, sola simples, fôrma anatômica, sem biqueíra e sem enfeites,
atacando no peito do pé por cordões
prêtos.
Art. 3.° li: permitido em caráter
facultativo, o USo do atual tipo de
sapato prêto pelos oficiais, aspirantes
a oficial, subtenentes e sargentos até
31 de dezembro de 1959.
Art. 4.° Él dada a seguinte redação
ao n.? 2 da letra d do art. 24 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.c 34.999, de 2 de fevereiro de 1954:
"2 Para cabos e soldados Idêntica à anterior, sendo que. o canhão das mangas, tem 10 centímetros
de altura, OS bolsos não têm machos
e a costura das costas é fechada: em
tôda a extensão. Na altura da cintura, nas costuras laterais externas
são colocadas duas alças do mesmo
tecido da túnica, de 7 x 2 centímetros, para fixar o cinto (Eig , 62).

DECRETO

N~ 43.618
DE
ABRIL DE 1958

29

DE

Revoga trinta e seis decretos que
avrovaram regulamentos do Exército, postos em desuso por manuais
atualizados.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1', da Constituição Federal, decreta:
Art. 1~ Ficam revogados Os decretos que a seguir se enucneram, com
especificação dos Regulamentos que
por êles foram aprovados:
Decreto nv 21.230, de 31 de março
de 1932, R-5 (RECI) - Regulamento
para os Exercícios e o Combate da
Infantaria (l~ e 24 Partes).
Decreto nv 21.324, de 27 de abril
de 1932, R-7 (REF) - Regulamento
de Educação Fisica (14 e 34 Partes).
Decreto nv 5.042, de 21 de dezembro de 1939, R-9 (RECC) - Regulamento para os Exercícios e o Combate da cavalaria (t.e e 3.a Partes).
Decreto n.c 5.957, de 15 de julho
de 1940· - Decreto n.c 7.166, de 12
de maio de 1941 _ Decreto 0.° 8.448,
de 19 de dezembro de 1941.
Decreto nv 17.773, de 14 de abril
de 1927, R-lO (REEMP) - Regulamento para os Exercicios e o Emprêgo das Unidades de Metralhadoras
Pesadas.

Decreto nv 16.322, de 16 de janeiro
de 1924 R-ll (RPE) - Regulamento
de pontes de Equipagens e Anexos.
Decreto nv 13.511, de 19 de março
de 1919, R-12 (REq) - Regulamento
de Equitaçã/o (19 e 29 VoI.).
Decreto nv 879, de 3 de junho de
1936, R-13 (It~A) - Regulamento
para os rexercic.cs. o Emprego e o
Tiro de Artilharia 0/\ 2.a e 3.a Partes). - Decreto TI.o 8.'Ü84, de 21 de
outubro de 1941.
_
Decreto nv 10.322, de 25 de agosto
de 1942 - Regulamento para o Emrêgo da Artilharia (Costa) - Ma~ual de Telemetria (1Q e 2Q pa~tes).
Decre'bo n9.. 7.342, de 6 de Junho
de 1941 R-14 ~RSIA) - Regulamento
para o' Serviço de Informações da
Artilharia.
Decreto nv 8.737, de 10 de fevereiro
de 1942 R-15 - Regulamento da Nomenclatura e Serviço .do Material
Drupp de 75 mm.. Modêlo 1937.
Decreto nv 13.181, de 11 de setembro de 1918 R-16 (REAMth) - .jegulamento de Exercícios da Artdlharia de Montanha.
.
Decreto nc 21.566, de 23 de Junho
de 1932, R-1~ (RSC) - Regulamento
para o Serviço em Campanha.
Decreto nv 18.121, de 1 de março
de 1928 R-43 - Regulamento. para
DepósitOs e Padoís -de ExploSIVOS e
Munições.
Decreto nv 20.198, de
julho de
1931 R-48 (RIFSD) - Regu~amento
par~ a In~t~u9ão .t,1as Formações Sanitárias Dívisionárias.
Decreto nv 5.506, de 28 de dezembro de 1938, R-49 (RFEM) - Regulamento para o Funcionamento dos
Estados-Maiores.
Decreto n- 18.445, de 25 de outubro
de 193·8, R-56 (RSACT) - Reg~l~a
menta para o Serviço de AprOVISionamento no~ çorpo? de ~ropa e Formações Adminístratívas Similares, em
tempo de guerra (Reservado). .
Decreto nv 16.098, de 13 de Julho
de 1923 R-59 (RSSTG) - Regulamento para o Serviço de Saúde do
:
Exército, em tempo de guerra.
Decreto nv 9.559-A, de 29 de maio
de 1942 R-77 - Instruções Provisórias
para c Emprêgo Tático das Grandes
Unidades (Reservado).
Decreto nv 3.408, de 5 de dezembro
de 1938, R-79 (RIGT) Regulamento provísórío para a Instrução
dos Quadros e da Tropa.
Decreto nv 23.290, de' 26 de outubro
de 1933, R-80 (ROT) - Regulamente

da Organização do Terreno (1 e II
Partes) .
Decreto nv 14:797, de 5 de maio de
1921, R-82 (RIRD) - Regulamento
para inspeções, Revistas e Desfiles.
Decreto nv 17.956, de 20 de outubro
de 1927, R-83 (RSEM) _ Regulamento para o Serviço de EstadoMaior em Campanha.
I
Decreto nv 23.255, de 19 de outubro
de 1933, R-84 mOLTe) - Regulamento para a Organização das Ligações e Transmissões.
Decreto nv 17.910, de 14 de setembro de 1927, R-85 (ROGSE) - Regulamento para a Organízaçâo Geral
dos Serviços nos Exércitos (Reservado) .
Decreto nv 18.810, de 20 de junho
de 1929, R-86 (RM) - Regulamento
de Minas (1'-' e 2" Partes).
Decretovnv 8, de 10 de janeiro de
1935, R-93 (RSET6-) - Regulamento
do Serviço de Engenharia em Tempo
de Guerra.
Decreto nv 122, de 15 de abril de
1935, R-96 (RSVTG) - Regulamento
do Serviço de Veterinária em Tempo
de Guerra.
Decreto nv 282, de 9 .te agôsto de
1935, R-98 (RTEMT) - Regulamento
Técnico para a Exploração dos Meios
de 'I'ra.icmíssões,

Decreto nv ~ 544, de 26 de dezembro
de 1935, R-99 (RSITG) - Regulamento para o Serviço de Intendência
em Tempo de Guerra (Reservado).
Decreto nv 840, de 21 de maio de
1936, R-I01 - Regulamente para ·OS
Exercícios e o Emprêgo da Engenharia .
(29 e 3'" Volumes).
De-reto nv 981, de 23 de julho de
1936, R-102 (RSMBTG) - Regulamento para o Serviço de Material Bélico em Tempo de Guerra (1 9 Parte).
Decreto n« 4.485, de 4 de agôstc
de 1939, R-ll0 (RCBLC) - Regulamento para J Combate à Baioneta e
Luta Corporal.
Art. 2 9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137~ da Independência e 70"" da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

ATOS DO PODER

DECRETO N.o 4:3.619 -

DE

29

DE

ABRIL D:I 1958

unifica com redução de despesa,
série; funcionais da Tabela ünicá
de Extranumerário-mensalista do
Minístério da Saúde; que especifíCa.,
e dá· outras providências.

o

presidente da República, usando
atribuição que lhe ,con~er~ _ o
art. 87, item I, da Constttuíçâo,
decreta:
Art . 1.0 Ficam unificadas, na forma do anexo, sob a denominação de
série nmcíoaal de Médico (D. N.
E. RU.), as séries funcionais de Médico (S.N.F.A.), Médico (S.N.M.)
e Médico (S.N.P.), integrantes da
Parte Permanente da Tabela única
de Extranumerária - mensalista do
Ministério' da Saúde, constantes. do
Decreto n.? 35.000, de 3 de fevereiro
de 1954, alterado pelo de n.e 36.599,
de 11 de dezembro de 1954.
Parágrafo- único. As portarias dos
servidores atingidos pelo disposto neste artigo serão apostiladas pelo Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração do
.
Ministério da Saúde.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data de' sua publícaçâo ,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
República.
da
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DECRETO N.o 43.620 ABRIL DE 1958

DE

29

DE

Altera a denominação do "InstitutO
Aggeu Magalhães'? do Departamento Nacional de Endemias Rurais e dá outras providêncías.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, "da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o art. 7.°
da Lei n.« 2.743, de 6 de março de
1956. decreta:
Art. 1.0 Passa a denominar-se
"Centro de pesquisas Aggeu Magalhães" o "Instituto Aggeu Magalhães", do Departamento Naoícnal de
Endemias Rurais, com sede em Recife.
Art. 2.° O "Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães" fica' subordinado
ao Instituto Nacional de Endemias
:ijurais, regendo-se pelos estatutos dos
demais centros de pesquisa, criados
ou que venham a ser criados pelo
Departamento Nacional de Endemias
Rurais.
Art. 3.° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Maurício de Medeiros.

Maurício de Medeiros;

ri

MINIS'rnRIO DA SAúDE
TABELA úNICA DE EXTRANUMERARIO-MENSALISTA
PARTE PERMANENTE
SITUAÇÃO ANTERIOR

I

I

I

I
I
I

I
I

SITUAÇÃO

I

I

I Tabela
Número I
I
I
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11
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27
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I

-

I

-
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-
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=1

I

I
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I

I
I

I
-I

-

-

1
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I
I
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PPj
PPJ

.

I
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I
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NOVA
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DEORE;TO

N. o 43. 6201 30 DE ABRIL DE 1958

DE

Autoriza a Comis.são do Va~ do São
Francisco a aceitar u doaçao do terreno onde deverá ser construída. a
usina diesel-elétrica de Bcmfim,
no Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art .
87, ítem r dt:t Constituição Federal,
decreta:
Art. 1. o Fica a_utorizada: a Comíssão do Vale do São FrancIsco, errada
pela Lei n. o 54L de 15 de dezembro
de 1948, a aceitar a doação do terreno de 651 metros quadrados de área.
medindo 21 metros de largura por 31
metros de profundidade sítuad-, à
rua õamo. Formoso, na sede do município c:e Senhor d., Bomfím, no Estada da Bahia. de proprteda'te da
firma Augusto Roters 8: aia. sem ônus'
de qualquer espécie p"ra a União.
Art , 2,0 Fica deSlgI,ado o Engenheiro Alaôr Mello de Siqueira, Chefe
do 4.° Distrito da Comissão do Vale
do Sã.~l Pcancísco para. corro representante da União, assinar a escritura da referida doação,
Art. 3. 0 O presente Decreto entrará em 'd~'or na data d-e sua publlcação, revogadas' 'as disposições e."11

contrário.

§ 1. ° O Presidente será substituído em seus impedimentos por
um dos Conselheiros. que será o
Vice-Presidente, pràviacnente designado pelo presidente da República, cabendo ao Presidente a designação do Diretor que responderá pelo expediente, nas faltas e
impedimentos eventuais do VicePresidente.
Art. 26 ", .... , .. ",.,., ......•
Parágrafo único. Os vencímentos mensa-is .do Presidente e 60S
membros dos Conselhos Técnico
e Fiscal, bem como a distribuição
entre o Presidente e membros do
Conselho Técnico, da percentagem sôbre os lucros líquidos, serão estabelecidos pelo Conselho
Técnico, com o voto de, ::10 mínimo, 5 (cinco) de seus membros.
Art. Z7, O Presidente e cada
um dos membros do Conselho
Técnico terá direito a uma participação sôbre os lucros líquid-os
apurados em cada exercício, que
não excederá a 1% .um por cento) dêsses lucros e será fixada na
forma do parágrafo-úníc-, do art.

26.

Art. 39, Cada membro do Conselho Fiscal, em exercício, terá a
remuneração trimestral que fôr
fixada pelo Conselho Técnico na
torm., do parágrafo único do art.
26" .

Rio de Janeiro. 30 de á.bril de 1958;
137.0 da Independêncía e 70,0 da República.
:JUSCELINO [KUBITSCHEK

Eurico de Aguia,r salle's

DEORETO N. o 43,622

DE 30

DE ABRIL DE 1958

Altera a redação dos arts. 12, paróçrcto L°, 26, parágrafo úniCO, 27
e 39, e suprime o parágrafo único
do art. 27. do Decreto 'riP 21,810"
de 4 de setembro de 1946,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
&7. ítem l, da Constituição, decrete:
Art. 1. ° Fica alterada a redação
dos artigos 12, § 1. o, 26, parágrafo
único 27 e 39 do Decreto número
21. 81Ó, de 4 de setembro de 1946, que
passará a ser a seguinte:
"Art. 12 ....

DECRETO N.? 43.623 -

DE 30 DE

ABRIL DE 1958

Abre, ao Poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de cr$ ....
lüO.OOO.OOO,OO, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da autorização contida no artigo

124
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DO PoDER EXECUTlVO

11 da Lei 3.338, de 14 de dezembro
de 1957, e tendo ouvido o Tribunal de

Contas, DOS têrmos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto. ao Poder Ju-

processo protocolado 110 Ministério da
Fazenda sob o n.s 206.447, de 1957.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

diciário - Justiça Eleitoral _ Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de crs 100.000.000,00 (cem rm-

lhôes de cruzeiros), para ocorrer, DOS

exercícios de 1957 e 1958, às despesas

José Maria Alkmim.

DECRETO N,o 43.625 ABRIL D.E

decorrentes do alistamento eleitoral
nos têrmos da mencionada Lei 3· 338,
do Código Eleitoral e das Leis 2.550,
de 25 de julho de 1955. e 2.982, de 30
de novembro de 1956.

Art. 2.° O crédito a que se refere
êste Decreto será automàticamente
regíetrado p'elo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tribunal Superior Elei-

toral.
Art. 3.0 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3{) de abril de
1958: 137.{) de, Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico -de 'Aguiar Salles
José Maria Alkmim.

DEORETO N.{)

43.624 ABRIL DE' 1958.

DE 30 DE

Autoriza estrangeiro a tuiquírir em
transferência de aforamento a iração ideal do domínio útil do terreno de marinha e ao .ecresctdc que
menciona, no Distrito Federal.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista O disposto no artigo
205 do Decreto-lei D.O 9.76'0, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Kurt Paul
Klagosbrumn. de nacionalidade austríaca. autorizado a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração
ideal de 0,0042 (quarenta e dois décimos milésimos) do domínio útil d-o
terreno de marinha e do acrescido.
situado Da Avenida Augusto Severo
D.O 92, antigo 90, e RUa da Glória
n.c 3. antigo 101-103 da Rua da Lapa, no Distrito Federal, conforme

DE

30

DE

1958

Extinção de Coletoria Federal.
Medida prevista em lei
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item 1. da Constituição, e
nos têrmos do art. 72 da LeI número 1. 293, de 27 de dezembro de
1950, decreta:
Art. 1.0 Fica extinta, de acôrdc
com o art. 7Q da Lei n.e 1. 293, de
27 de dezembro de 1950, a 2,a Co"
letoria Federal em Ponta Grossa, Estaoo do Paraná.
Art. 2.>.1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3:' Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1958;
137.Q da Independência e 7{}.0 da.

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DECRETO N.' 43.626 ABRIL DE 1958

DE 30 DE

Aprova a reforma de estatutos e au~
menta de capital do "Th.e First
National City Bank ot New York"
com sede em Naw York (U.S.A.).'

O Presidente da República usando
da atrlbulçâo que lhe confere' a Oonstítuiçâo, e de acôrdo com o Decreto
n.c 14.728, de 16 de março de 1921,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a .reforma
do aetdgo 5.° dos estatutos do "The
Firsr National City Bank or - New
York". com sede em New York (U.
S.A.) decorrente da el-evação do capital social de US$ 200. oco. 000 oe
(duzentos milhões de. dólares) pàra

Aros- DO PODER EXECUTIVO

US$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de dólares).
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de .Ianeíro, em 3ol) d·eabril de
19'58: 137.° da Independência -e 70.Q
da República.
JUSCELllio

KUBITSCHEK.

JOsé Maria Alkmim.

DECRETO N. Q 43.627 ABRIL DE 1958

DE

30

DE

Autoriza JOSé Martins dos Santos a
comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o art. 87.
número I, da Constituição, _e tendo
em vista o Decreto-lei n.v 466. d-e 4:
de junho de 1938. decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro José Martins dos
Santos, residente no Municíp.io de
Caxias, Estado do RIO de .Ianeíro, a
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decrete-lei n.v 466, de 4 de junho
de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1958;
137.'1 da Independência e 70.0 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JOSé Marla Allomim

DECRErO N.o 43.628 ABRIL DE 1958

DE

30

DE

Revoga o Decreto n." 12. B33, àe 8
julho de 1943

ct~

o Presidente da Repúnhca. "usanoo
da atrrbuiçân que lhe contere o ar.
tigo 87, 0.° 1, da Oonstttuiçao, ue
ereta:
Artigo único. Pica revogado o .1J,~"
ereto n." 12,833, de 8 de rumo ce
1943, que concedeu a firma Jose
Carneiro & cía. autonzaçâ., par;
comprar pedras orectosas
Rio de" Janeiro, 30 de ao~·il de 19<:11;\
137.0 da Jndependêncía : e 70,° da
Republíoa
JUSCELINO KUllITSl'HF.K.

José Maria Aucmim,

125

DEORETO N.° 43.629 ABRIL DE 1958
Autoriza
regime
terreno
situado

DE

30

DE

estrangeiro a adquirir, em
de ocupação, fração ideal do
de marinha que menciona,
no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da amríbniçâc que lhe confere o artigo
87, da rxmstítuição, e tendo em vista
o disposto no art. 2{)5, do Decreto
TI. o 9.760, de 5. de setembro de 1946,
decreta:
Artigo único. Fica Teresa. Velasco
de Kopp, de nacionalidade boliviana,
autorizada a adquirir, em regime de
. ocupação, a fração ideal de 8,15/430
do terreno de marinha situado na
Avenida Atlântica n.v 974, no Distrito
Federal, de acórdo com OS elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o numero
72.1(}2, de 1957.
Rio de .Ianeíro. 30 de abril de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da RepúbUCal.
JUSCELINO KUBI'ISCHEK.

José Maria Alkmim,

DECREI'O N.o 43.630 _
DE ABRIL DE 1958

DE 30

Autoríea a cessão gratuiJa do terreno que menciona. situado no Mu..
nicípi:J de Aracaju, no Estado de
Sergipe.

U Presâdente da República, usando
da atribuição que lhe eonfers, o
tígo 87, n.c I, da Constlttnção. e tendo em vista o disposto nos arts. 125
e 126 do Decreto-Ieí n.v 9.760. de 5
de setembro de 1946, decreta:

ar..

Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, à Gonfed'êração Nacional da
Indústria, de uma área de terrenos,
de acrescidos de marinha com apro...
xímadamente 5.300 m2 (cinco mil e
trezentos metros quadrados), situa..
da na Avenida. do Canal, no Bairro Industrial, na Cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe, tudo de acôrdo
com a planta e deml1·is elementos
técnicos constantes do pr-ocesso proto-colado no Ministério da Fazenda
sob n.s 265.455, de 19ti7.
.

°

Art. 2.° Destina-se
terreno a que
se refere o artigo anterior à cons-

ATOS
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trução de prédio para instalação do
Clube do Trabalhador.
subordinado

ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Sergipe, e reverterá ao patrimônio da.
União Federal, independentemente de
qualquer indenização, se não fõr utíIízado dentro do prazo de 2 (dois)

'anos, se lhe fôr. dada, no todo ou
em parte. aplicação diversa da que
lhe é destinada, OU, ainda, se houver
ínadímplemento da cláusula do têrmo contratual que deverá ser lavrado
no Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.° 1tste decreto entra
em
vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrãrto .
Rio de .janeíro. em 30 de abril de
1958; 137,° da Independência e 70.0
da República .
JUSCELINO KUBITSCHEK
JOS~

Maria

Alkmim

DECRETO N." 43.631 - DE 30
DE ABRIL DE 1958
Autoriza a cessão gmtuita do terreno que menciona, situado no Município de Aracaju, no Estado de
Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87,~.0 1, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 125 e 128
do Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 10. Fica autorizada a cessão
gratuita, à Assocíaçâo dos Ex-Combatentes do Brasil, de uma área de
terrenos de acrescidos de marinha,
com, aproximadamente, 7,400 ma (sete
mil e quatrocentos metros quadrados) _ situada" na Avenida do Canal,
no Bairro Industrial, na Cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe, tudo de
acôrdo com a planta e demais elementos técnicos constantes do processo protocolado no Mlnístérío da
Fazenda, sob o n.c 265.455, de 1957.
Art. 2°. Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação da sede
da cessionária e de outros benfeitorias que visem ao ampar.y dos excombatentes, e reverterá ao patrimônio da União Federal, independentemente de qualquer índenízaçãc,
se não fôr utilizado dentro do prazo

EXECUTIVO

de 2 (dois) anos, se lhe fôr dada, no
todo ou em parte, aplicação diversa
da que lhe é destinada, o li, ainda, se
houver inadimplemento da cláusula
do térmo contratual que deverá ser
lavrado no Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 3°. ~te decreto entra em vígol' na data de sua publicação, revogad'as as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 30 de ahril de
1958; 137.° da mdependêncla e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DECRETO N.043.632 ABRIL DE 1958

DE 30 DE

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição Federal, e nos têrmoa do artigo 1.0, alínea b, do Decreto-lei n.s 3.195, de 14
de abril de 1941, Decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro (Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio de
Janeiro) padrão N do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de
Manoel SOares Ramalho, devendo a
dotação correspondente ser Ievaua a
crédito da Conta-Corrente do Quadr1l
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de abril de
1958;137.°. da Independência e 70.a da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JOSé Maria Alkmim.

DECRETO N. ° 43.633 ABRIL DE

DE

3'0 DE

1958

Prorroga o prazo -preoistc no art. 8.°
dos Estatutos da Rêde Ferroviária
Federal S.A., aprovadas pelo DeR
ereta n.o 42.381, de- 30 de setembro
de 1957.

O Presidente
das atrrbuíções
tigo 87, inciso
tendo em vista

da. República, tsando

que lhe confere o arI, da Oonstítulção, e
o art. 63 dos Estatu-

ATOS DO PODER EXECUTn'O

vades pelo Decreto n.? 42,381,

tos :Órâ.e setembro de 1957, decreta :

Fica prc.rrogado ,a~ 31 de
Art ·b 1.0
o no
corrente
derem!,
' exercício,
~
.. e taté
. nho nos anos
sUif~U~.!l es,
30 de JU 0st no art. 8.° dos EsRêd~ Ferroviária Federal
o prazo
tatutos . -ocados pelo Decreto númeS.A., 3~ de 30 de setembro de 1957,
ro 42. a1~mento de cap}tal social, ~e
para ote da pa.rticipaçao da referida
cor!e~ d na arJ',ecadação proveniente
60Cl~ a ~to único de que trata a Lel
d~ ~~~5 de 27 de novembro de 1956.
n.
'2'0 O presente decreto entra
Art:go; na data de sua pubhcaçâo,
em VI das as disposições em conrevoga
trário.
. d Janeiro 30 de abril de 1958;
RIO e
.~.
70~da.
137.0 da Indep€ndenc1a e
.
República.
de

l:e

JUSCELIfl'O KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N.· ~3. 634

DE

2

DE

MAIO DE 1958

Quadro de pessoal da Caixa
de Minas GeraiS,
e dá outras providências.

Altera

Econ~mica Federal

87, item 1, da Constituição, e tendo
en vista o disposto t10 artigo 1.0 do
Decreto TI,O 39,514, de 5 de julho de
1956. decreta:
Art. 1·° Fica alterado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal de Mina-s Gerais
(C.E.F.M.G.), aprovado pelo Decreto n.c 39,514, de 5 de julho de
1956.
Art. 2.° O provimento dos cargos
vagos de classe inicial de carreira e
dos isolados de provimento efetivo, da
Parte Permanente, será feito na forma indicada nas tabelas anexas a
êste Decreto.
Parágrato único. Enquanto houver
excedentes em uma classe não poderá
h iver promoção par-a a mesma.
Art. 3.,1 Dentro de sessenta (60'
dias, a partir da vigência dêste De
ereto, a Caixa Econômica Federal de
Mina.'> Gerais deverá proceder à revisãe do respectivo Regimento Interno a fim ce adaptá-lo às dtspcsrçôes Iegaís vigentes retatrvas às autarquias no que se refere a cargos,
funções e admíntata-aoâo de pessoal
Art. 4.0 .aste Decreto entrará 12m
vigor na data de sua publicação.
Art. 5,° Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de maio de
19~u, 137." da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

o presidente da RepúblIca, usando
de atribuição que lhe contei e O· artigo
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N'" 43.635 -

DE

2

DE

MAIO DE 1958
Altera o Q'wdro. de Pessoal do Instttuto de Aposentadoria e Pensões
dos Emp1egados em Transportes e
cornos. e dá outras providências.

') Presidente da República, usando
da atrtbulcâo que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 1'" do
art. 19 da Lei nv 1. 765, de 18 de dezembro de 190<:1, decreta:
Art. 1Q Fica alterado, na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal do
Instituto de Aposentadorta e Pensões
dos Bmpregados em Transportes e

135

Cargas, aprovado pelo Decreto nu.
mero 39.426, de 1~ de junho de 1956.
A!t. ~Q As despesas Com a execuçao dêste Decreto correrão à conta
das dotações próprias do orçamento
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas.
Art. 3'" este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Arb. 4Q Revogam-se as dlSPOi:ij(,~oe~
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de maio ae
1958, 137'" da Indepenctencia e lU'" da

uenúouoa.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Ptusiitú Barroso
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DECRETO N. o 43.636

DO

DE

PODER

EXECUTIVO

DECRETO

2

DE MAIO DE 19:8

Outorga concessão à Rádio Iracema
de Fortaleza Sociedade Anônima
para instalar uma estação radiodifusora.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

jr.v

43.637 1958

DE

N.O

43.638 -

DE

3

DE MAIO DE 1958

3

DE

MAIO

cria o Quadro de pessoal do Seroíço

Social Rural, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no parágrafo 1.0 do artigo 19, da Lei número 1.755, de 18 doe dezembro de
1952, decreta:

DE

Cria o Núcleo COlonial Rio Boni'Co, no
Município de Bonito, no Estado de
Perruimouco, destinado ao abastecimento do Recite.

o Presidente da República, usando
das atribuições quo lhe confere o artigo 87, irem I, da Constituição ,Fe

R

deral, nos têrmos do parágrafo umco do art. 5." do Decreto-lei n.c 6.117,
de 16 de dezembro de 1943 e de acôrdo

com as disposrçôes do Decreto numero 39.290, de 1 de junho de 1953,

decreta:
Art. 1.0 Fica criado o Núcleo Colonial Rio Bonito, no Munícípio de
Bonito, no Estado de Pernambuco,
em terras adqurrídas pelo Instituto
Nacional de Imigração e Oclomzaçâo .

Paráarafo único. A área rnenoío-.
nada neste artigo é constitnidade
1.378 hectares € 8.520 metros quadrados de terras, conforme Eserjtura
Pública de desaproprtaçâo, devr àamente transcrita no Registro de Imôveis do Município.
Art, 2.° Ficam aprovados :OQ0:" 0..'>

atos pratícacos eni função da instalação do Núcleo e as despesas jfJ. devidamente autorizadas.
Art 3.° Revogam-se as disposrçoes
€ITJ con trárfo ,
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHl'X

Mario

Meneghetti

Art. 1. o Fica criado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal do Serviço Social Rural <S. S. R.), a que
se refere a Leí.n. o 2.613, de 23 de 3Ztembrci de 1955.
Art. 2. ° O Quadro ora criado
compõe-se de:
I - Cargos isolados, de provimento
em comissão;
LI Cargos isolados, de provimento efetivo;
IH - Carreiras.
Parágra-, único.
Os valores dos
padrões de vencimentos e dos símbolos. doa cargos em comissão são OS
fixados nos artigos 1. ° e 2. o da Lei

n.v

2.745, de 12 de março de 195.f3.

Art. 3.0

Os cargos

são

providos

Por:

Nomeação;
Promoção;
nI - Transferência;
IV - Reintegração;
V - Readmissão;
VI - Aproveitamento;
VII - Reversão.

I -

II -

e

Parágrafo uruco .
A nomeação
para ca.rgo de carreira - ter-se-á, sempre, para a classe inicial.
Art. 4. o As nomeações ficam sujeitas a prévia habilitação em concurso públiCO de provas, nos têrmos
do artigo 5.°, da Leí n. o 2'."613, de 23
de setembro de 1955.
Art. 5. o Enquanto não houver
candidato habilitado. em concurso, o
provimeno dos cargos de classe Iníclal de carreira Poderá ser feito em

ATOS DO .PODER

caráter interino, pelo prazo máximo
e improrrogável de 1 (um) ano,
parágrafo único, Abrindo-se concurso para 0- provimento de cergo, o
ocupante interino poderá permanecer
até a' homologaçã-o, do mesmo.
Art. 6.° .o runcíonárto do S.S.R.,
ocupante de cargo de provimento eretive, adquirirá estabilida:de uepois .de
5 (cinco) anos de efetivo exercicio.
parágrafo único. A estabílidaôe diz
respeit~ ao serviço do S.S.R. e não
ao cargo.
Art. 7.°, O funcionárto estável perderá o cargo em virtude de sentença
judiciária, no 00$0 de extinguir-se o
cargo, ou no de ser demitido mediante processo admímstratavo, em que
se lhe tenha assegurado ampla defesa.
parágrafo único. No caso de extín,
cão do cargo, o funcionário ficará em
disponibilidade remunerada até o seu
obrigatório aproveitamento em outro
cargo de natureza e vencimentos COI11~
platíveis com o qUe ocupava.
Art. 8,° Além do vencimento. os
funcionários do S.S.R. poderão perceber as seguinte vantagens:
I - Ajuda de custo;
II ~ Diárias;
Auxílio para

III -

diferença de

caixa;
IV

V a)

~

Salário família;

Gratáfícaçôes:
de função;

b)
pela prestação de serviço extraordínárío:

pela representação de g-abinete
pelo exercício em determinadas
zonas ou locais;
c)

d)

e) pela execução de trabalho de
natureza Especial com risco de vida
ou saúde;
f)
pela execução de trabalho técnico ou científico;
g) por serviços ou estudo no estrangeiro;

h) pela participação em órgã.o de
deliberação coletiva;

EXECUTIVO

i)
pelo exercício do encargo de au-·
xiliar OU membro de banca e comíssão de concurso ou de encargo de auxiliar' ou professor em curso legal;
mente instituído; e
j)
adicional por temp-o de serviço.
S 1.0 No pagamento do vencimentoe na concessão das vantagens previstas neste artigo, serão ooservadas as
normas legais oue vigorarem para 08funcionários públicos civis da União.
§ 2.° O arbitramento das dlártas.
consultará a' natureza, o local e as,
condições do serviço.. mediante instruções do Presidente do Conselho'Nacional do S. S. R. que fixarão o
máximo e ° mínimo, respeitados oslimites estabelecidos para o Serviço,
Público Federal.
§ 3.° E' vedado atribuir aüs servidores do S. S. R. a qualquer título.
outras vantagens pecuniárias, além:
d85 discriminadas neste decreto, sal1'0 quando previstas em lei.
Art. 9.° Sem prejuízo de qualquer
direito ou vantagem legal, o runcíonárío poderá faltar ao serviço até oitodias consecutivos por motivo de:
I - casamento;
II ~ falecimento do cônjuge, pais,
filhos ou irmãos .
Art. 10. As formas de provimento
discriminadas no art. 3.°, bem eonio
a posse, a üe.nça, o exercício, a remoção, a rea'daptaçâo, a substituição.
a vacância, o tempo de serviço, as
férias, as licenças, as concessões u
direito de petição, a disponibilidade,
a aposentadoria, o regime discíphnar e
processo administrativo serão regulados em instruçõ-es expedidas pelo Presidente do conselho Nacional do S S. R., Observados os.
principies da Lei n.c 1. 711, de 28 de
outubro de 1952, e respectivos regulamentos, assim COlnQ as normas estabelecidas n-este decreto e nas leis especiais que abranjam pessoal autárquico.
Parágrafo único - E' obrigatória ai'
prestação de fiança para o exercício
de cargos ou funções em que houver
responsabilidade pela guarda de valores ou materials ,
Art. 11. O S. S. R. organizará.
cursos e planos de aperfeiçoamento
e especialização para os seus servidores, ou fará convênios para tal Iím,
com entidades oficiais.

°
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1.0 _ No primeiro caso, o Conse.1110 Nacional baíxas'á as respectivas
normas.
§ 2.° Para ministrar os cursos
"que forem Instdtuídos, podei-á o S.
:8. R. designar prcressôres especializados, entre OS seus servidores ou estranhos, mediante o pagamento de
.honorárlos arbitrados pelo Conselho
Nacíonaâ.

Art. 12. As vagas de classe inicial
.de carreira considerada principal, nos
-casos de nomeação, serão providas
metade por ocupantes das classes finaas das carreiras auxiliares e metade por candidatos habilitados em con-

'curso.

Parágrafo único -

O ac·esse obe-

decerá ao critério de merecimento a b-soluto e ao processamento previsto no

Decreto D.O 34.783, de 14 de dezembro
de 1953, que regulamentou o sn-t. 255 da
da Lei n.c 1.711 de 28 de outubro de
1952.
Art. 13. São consideradas principais
-e auxiliares) respectivamente, para OS
efeitos do artigo anterior, G:; cerreiTas de Contínuo e Servente Oncíal
Administrativo e Escriturário,' 'I'écnrco
de Mecanização (:; Operador.
Art. 14. Para o desempenho de
.atríbuíções técnico-científicas de natureza reconhecidamente transitória',
poderá "e! acmítddo extranumerárrocontrata/lo, de acôrdo como dispcszo
na Lei n.e 2.284, de 9 de agôsto de
1954.
Parágrafo uníco . A admtssão dêsse
pessoal -egular-se.á pelo D~r:l'etc numero 38.106, de 19 de outubro de 1955.
Art. 15. Os funcíonártos do S.S.R.
atcam sujeitos ao regime prevítíencíario do Instituto de previdência e As-sístência dos Servidores di) Estado.

Art. 16, Excetuados os casos de
promoção, o provimento dos cargos íntegrantes do Quadrado Pes"')8..J devera
'ser precedido de expressa autorização
-do Presidente da República, mediante
proposta encaminhada pelo Mímsté-

EXECUTIVO

rio da Agricultura, ainda que se trate
de provimento .mediante concurso.
Parágrafo único. Dependerá também de autorização prévia do Presidente da República a forma de admissão contratual a que se refere o
art. 14 dêste Decreto.
Art. 17. Todos os atos de provimento e vacáncía d:o S. S. H, deverão
ser publicados no "Diário Oficial" da
União.
Art. 18. Haverá no S.S.R. um
"Boletim de Serviço" destinado à publicação de atos normativos e outros
baixados pela s11>3. Administração os
quais só terão vaüdade depois de satisfeita esta condição.
Parágrafo único. Para efeito do que
dispõe êste artigo serão observadas,
no que couber, as normas estabelecidas para a matérira pelo Decrete nu.
mero 37.196, de 18 de abril de ~!f55.
Art. 19. Logo que sejam instalados pelo menos 30% das Juntas Mumcípaís, o S.S,R. proporá as alterações que se fizerem necessárias no
presente Quadro.
Parágrafo único, Até que seja completado o Quadro. poderá o S.S.R.
admitir pessoal na forma indicada no
art. 42, in fine, do Decreto n.v 39.319,
de 5 de junho de 1956, para os órgãos
Regionais e Juntas Munícípets.
Art. 2'Ü.

As despesas com a exe-

cução dêste Decreto correrão nelas dotações próprias consignadas no orça.
mento do Serviço social Rural.
Art. 21. Sste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 22. Revogam.se as drsposíçôes
em contrário.
Rio de .raneno, em 3 de maio de
1958; 137.° dia Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneahetti.
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~'ECR.ETO N.o

43.639 -

ni5'

no

PODER

DE MAIO

DE 1958

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Monte Sião a encampar os eeroiços
de energia elétrica de qUe é 'concessionária a Emprêsa Fôrça e Luz
Ramalho & Zuccon.

o Presidente da. República, usando
I1l atribuição que lhe confere o artigo 87 Incieo l. da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 167 do código
de Aguaa (Decreto TI. o 24.643, de, 10
de julho de 1934). e 93 do Decreto
n. o 41,019, de 26 de fevereiro de 1957;

Considerando que, pela Resolução
TI.o 1. 426 a medida foi julgada con-

veniente pelo Conselho Nacional de
Aguaa e Energia Elétrica; decreta:
Art. 1. o Fica autorfze..d a a Prefeitura Municipal de Monte Sião Es-'
tado de Minas Gerais, a encampar os
serviços de energia elétrica daquele
Município de que é atual concessíonárfa a mmorêsa Fôrça e Luz Ramalho & zucccn.
Art. 2. ° Caberá à Prefeitura Municipal de Monte Sião indenizar previamente a emprêsa, de acôrd., com
o disposto no artigo 167 do Código de
Águas e artigo 93 do Decreto número
41.019. de 26 de fevereiro de 1957.
Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor· na data da sua publicação.
Art, 4.'" Revogam-se as' disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 5 de maio' de 1958;
137. ° da Independência e 70. ° da República.
'JUSCELINO KUBITSCHEK
~ário

Meneghetti.

DEORETO N." 13.640 DE

DE 5 DE MAIO

1958

Autoriza a transferência da concessão de 'que é titular a Companhia
Hidrelética Fabril de Nazaré S. A.
para a Emprêsa Nazarena de Energia S. A.

O Presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de Águas,

EXECUTIVO

(Decreto n,c 24.643, de 10 de julho de
1934) ;

Considerando que pela Resolução.
n.e .1.431, ai medida foi julgada coavemente pelo Oonselho: Nacional deÁguas e En-ergia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a Bmprêsa Nazarena de- Energia S. A., a
concessão de produção. transmissão e'
distribuição de energia elétrica, no
município de Nazaré, no Estado' da
Bahia. de que era, titular a Companhia Hidrelétrica Fabril de Nazarê
S. A.
Art. 2.° Oaducac'á a presente transferência! independente doe ato declarratórfo Se a \concessíonáría deixar
de assin-ar o contrato disciplinar da
concessão, dentro do prazo determinado pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° Ai; tarifas do fornecimento'
de energia elétrica serão fixadas e
tneneimentc ceviatas pelo Minlstérlo
da Agricultura.
Art. 4.'" !'tsre decreto entra em' vigor na data de sua publicação,
Art. 5.° Revogam-soe as dísposlções
em contrário.
~
Rio de Janeiro, 5 de maio de" 1958,
137.° da Independência e 70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
. Mário M eneçhetti.

DECRETO N.? 43.641 DE

DE

5 DE

M.~IO

1958

Autoriza a Comissão Estadual d!e
Energia" Elétrica do Rio Grande do
Sul a ampliar seu sistema de produção de enerçia elétrica na cidade
de Júlio de Castilhoe, Estado do
Rio - Grande do Sul
O Presidente da República, usamdo

de atribuições que lhe confere o ae-

tígo 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto TI.o 2.059, ae
5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
n.v 1. 425. de 6 de março de 1958 o
Conselho Nacional de Aguas e znergia Elétrica foi julgada conveniente a
medida pleiteada, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Comdssão Estadual de En-ergia Elétrica do
E-stado do Rio Grande do .gul, a am-
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plia1' O sist-ema .de produç~~ de energia elétrica da oidada de .Iúlíc de Cas"jühos mediante a montagem de um
grupo' termoelétrica de 750 HP~625KVA.
.
. t.
§ 1.0 As demais earacterls lC~s. do
Q"l'UPO gerador de energia .elétrtca,

~cima
mencionado, serão fíxadaa
oportunamente pelo Ministro da Agricultura, por ocasião da aprovação do
projeto.
§ 2.0 A ampliação destina-se a melhoria do fornecimento de energia
elétrica, fia sistema! da Comissão Estadual de Energia Elétrica, abastecedera de' Júlio de Castilhos.
Art. 2.° Caducará a presente autorização independente de ato declaratório, se o interessado não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar- à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de 90 (nov-enta) dias,
a contar da data da publicação' dêste
Decreto, Os estudes, projetos e orçamentos da obra.
11 - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo, poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor n a d-ata da sua publicação.
Art. 4. Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1958;
137.° da Independência e 7'0. 0 da República.
-'

JUSCELINO KUBITSGHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.(O 43.642 MAIO DE 1958

DE 7 DE

DiSPõe sôbre as funções de Diretores
dos ~ar.ques de Aeronáutica de São
Paulo e dos Atonsos,

O Presid-ente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n.v 2.999, de 11 de dezembro de 1956, .que fixou os efetd\;OS dos quadros do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, decreta:
Art. 1.9 As funções de Diretores
dos Parques de Aeronáutica de _São

Paulo e dos Afonsos são privativas
de Oficial do Quadro de OficiaisAviadores, .em princípio da Categoria
de Engenheiros, do pôsto de Brigadeiro-do-Ar-.

Art. 2. 9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
constantes do Decreto n.v 29.122, de

12 de [aneíro de 1951.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;Independência e 70.1" da
República.
1;J1.1' üa

JUSCELINO KUBITSCHEK.

F1'ancisco de Melo.

DECRETO

N.I' 43.643 MAIO DE 1958

DE 7 DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terrenos em
Guaratinguetá (S.P.).

O Presidente da República, usando
da atrfbuícâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal
e de acôrdo COm os arts. 1.165 e
1.180 do Código, Civil, -decreta.:
Art. 1.1' Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que, com apoio na Lei Municipal
n.v 474. de 10 de dezembro de 1957
a Prefeitura Municipal de Guarattnguetá. Estado de São Paulo, preteride fazer ao mesmo Mtntstérto, dos
terrenos com a área de 58.200,00 m2
(cinqüenta e oito mil e duzentos metros quadrados), onde esta sitLoaoo o
aeroporto local, tudo de acôrdo com
o processo protocolado na Diretoria
de Engenharia daquele MinisfPrir, sob
n.« 1.609-58. no qual se encontra a
planta respectiva.
<. Art. 2.° A escritura de doação servirá como título de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 3.9 O presente decreto entrará em vigor na data OI' sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 19.58;
137. 9 da Independência e, 70.1' da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.
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7

DE

DECRETO N.? 43.645 -

DE 7 DE

MAIO DE 1958

MAIO DE 1958

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da zlero.,
náutica e clá outras proouiéncias,

Tromstere junções das Tabelas Numé-

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item l, da Oonstítuícào Federal, decreta:
'_1.rt. l. Q Ficam transferidos para

a lotação da Diretoria de Intendência
os seguintes cargos:
Da Subâiretoria de Planejamento e

Legislação

Parte Permanente
Um cargo da carreira de Dactilógrafo do Quadro Permanente.

Dois cargos da -Ictacão conjunta
das carreiras de Escriturário e Ortcia,
Administrativo do Quadro Perma-

nente.
Da . Subdiretoria de Finançab

Parte Permanente
Um cargo da lotação conjunta das
carreiras de Escriturário e Oficial
Administrativo do Quadro Permanente.
Três cargos de Tesoureiro-Auxiliar
00-5 do Quadro Permanente.
Parte 'Suplementar
Três cargos de Tesoureiro-Auxiliar
CO-5 do Quadro Suplementar.
Art. 2.(> Os servidores pertencenV'--S às lotações suprimidas passarão a
integrar a da Diretoria de Intendência.
Art. 3.(> O presente decreto entrará em vigor na data de sua puulícacão, revogando-se as disposições em
eontrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
1;)7.(> da Independência e 70.(> da
República.

ricas Especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art . 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indicadas:
I - uma funçãi) de Jardineiro, referência 20, ocupada por Leorredo
Dias Barbosa, da Tabela da Base
Aérea de Belo Horizonte para a do
Núcleo de Parque de Aeronáutica de
Lagoa Santa;
II - uma função -de Artífice, referência 19, ocupada por Elisa da Conceição Melo, da Tabela do Parque Especíahzad-, Central- de Viaturas e
Maquinarias para a da Diretoria do
Pessoal;
III - uma função de Aprendiz c'·
Artífice, referência 9, ocupada por
Altamíro Dutra salgado, da Tabela
do Parque de Aeronáutica dos Affon50S para a da Base Aérea do Galeão;
IV - uma função de Ferreiro, referêncía 21, ocupada por José Bonifácio, da Tabela do parque de Aeronáutica dos Aronsos para a da Base
Aérea do Galeão;
V - uma função de Motorista, referência 21, ocupada por Romeu Paulino Salgado. da Tabela do Destacamento de Base Aérea de Santos para
a do Gabinete do Ministro da Aeronáutica;
da

VI - uma função de Artífice, referência 20, ocupada por José Lírio
da Silva Filho, da Tabela da Base
Aérea do Recife para a do Hospital
Central da Aeronáutica.
Art. 2.° !:ste decreto entrará em'
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em oontrárto.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958,
137.° da Independência e 70.° daRepública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

Francisco de Melo.

Francisco de Melo.

KUBITSCHEK.
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DECRlETO N. O 4'3.64,6 MALO DE 1958

DO PODER

DE 7 DE

C(lnr.ede permissão pura que fU11: ci o- ~
nem aos domingos e n~s tenaaoe
civis ou religiosos as eeçoee de pro,
dução e de mecânica de manutencõo, da CompanM'a Indústria de
pa.i;éis Alcântara.

Ain'da. não foi publicado no Diã1'io
Ofzcial por falta. de pagamento.

DECRETO N.'" 43.647 .MAIO

DE

7 DE

DE 1953

concede à Socierjlai,~ Navegação .e C~
-mércio -ramoio Ltâa-, autonzaçao
para continuar a ll~ncionar como
emprêsa de navegaçao de cabota-

gem.
O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe co.nf,:,r~ o artdgo 87, inciso I. da oonstttuicao, e nos

têrmos do Decreto-lei n.v 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. . E' concedida à sociedade Navegação e COmércio' Tamoio
Ltda-, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo. autorizada
'a funcionar pelo Decreto n.v 41.596,
.de 29 de maio de 1957, autorização
para -continuar a funcionar como emprêsa de navegação. de ca~otagem,
com as alterações tntroduzidaa em
seu contrato social por instrumento
particular -firmado em 18 de dezembro de 1957, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou -que
venham a vigorar. sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio -de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.1' da Independência e 70.° da
República.
JUSCELiNO

KUBITSCHEK

Parsiitü Barroso
DECRETO N.O 43.648 MAIO DE 1958

DE

7

DE

Aprova

alterações írurodueuias nos
Estatutos, inclusive aumento d,o- capital de responsabilidade da American Motorists Insurance Company.

O Presidente da República, USando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

EXECUTIVO ]: i--,-

.175

i

nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. L° Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatut-os inclusive aumento do capital de' responsabilidade de o-s 5.000. OúO,OO
(cinco milhões de cruzeiros) para
Org "1{). 000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), da Amertcan Motorrsts Insurance Oompany, com sede em Chicago, Illinoía, Estados Unidos da
América, autorizada a funcionar no
País pelo Decreto n.v 38.165, de 31
de outubro de 1955, conforme resoluções tomadas por sua Diretoria em
reunião realizada em 25 de nove~bro
de 1957.

Art. 2. 0 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e reculamentos Avigentes, ou que venha~ a
vigorar, sobre o objeto da autorização
a que alude aqtrêle decreto.
Rio de .janeíro, 7 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

P-arsijal Barroso.

DECRETO N.« 43.649 MAIo

DE 7 m:

DE 1958

Conceâe à_sociedade Ritter & Cia.
a1!toTlzaçao para continuar a tvmcionar coma emprêsa de navegação
de cabotagem.

o l?~-esi.d~nte da República, usando
da atríbuíçâe que lhe confere (J artíW? 87, inciso I, da Conetítuíçâo, e nos
termos do Decreto-lei n. 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Ritter & cía., com sede em Lajeado, Estado do Rio Grande do 8'.11,
autcrtzada a funcionar pelo Decreto
n ..27 .~14, de 24 de março de 1950, autortzação para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, com as alterações contratuais
que apresentou consoante tnstrumcntos particulares firmados a 30 de novembro de 1950, 14 de janeiro de 1952,
5 de junho de 1953, 26 de outubro de
1954, 30 deoutubr(J de 1956 e e-scritura pública de 11 de novembro de
1957,: e com o capital de
.
Cr$ 3.200,000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeírcsj dividido em partes

ATOS
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iguais entre 4 (quatro) sócios, cldadâos brasileiros natos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamento em vigor, ou que venham a vigorar,_sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137. c da Independência e 70. o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso.

DECRETO N.' 43.650
MAIO DE 1958

DE

7

DE

Concede.à Sociedade Emprêsa "Fluvial
Tupan do Baixo São Francisco Limuoao, auiorieaçiio -para funcionar
corno emprêsa de navegação de cabotagem,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, Incieo J, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.v 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Emprêsa Fluvial 'I'upan do
Baixo São Francisco Ltda., Com sede
em Neópolis, Estado de Bargtpe, autorização para funcionar como' emprêsa de navegação de cabotagem, com
o contrato de constituição social e
alterações que apresentou por meio
de escrituras públicas firmadas, respectívamente, em 28 de outubro de
1957, 2 de janeiro de 1958, 5 de teveretro de 1958 e 5 de março de 1958,
COm o capital de Crê 1.000.000 jOO
(um milhão de cruzeiros), dividido
em 2 (duas) cotas no valor unitário
ce Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) cada uma,_ dístríbuídas entre 2 (dois) sócios, cidadãos brasileíros natos, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor. ou que
venham a vigorar, -sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
da Independência e 70.° da
. República.
137.0:>

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Parsifal Barroso

EXECUTIVO

DEORETO N.o 43.65-1 -

DE 7 DE

MAIO DE 1958

Concede à sociedade anônima W. M.
Jackson Inc. autor~ação para continuar a funcionar na República

a Presidente da Repúblioa. Usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r. da Constdtuíçãc, e
nos têrmos do Decreto-lei n.s 2 627.
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único - E' concedida à sociedade anônima W. M. .jackson rnc,
com sede em New York. Estados Unidos da América, autorizada a funcionar no pais pelos Decretos M. 1. 733.
de 23 de junho de 1937; 17,426. de
27 de dezembro de 19'44; 21.342. de
24 de junho .de 1946; 25.7'63. de 4 de
novembro de 1948; 30.271, de 13 de
dezembro de 1951; 36.736. de 3 de
janeiro de 1955; 39.49-1, de 3 de julho de 1956; 40.602, de 27 de dezembro de 1956; e 42.899, de 27 de dezembro de 1957. autorização para con-tínuar a funcionar, com o capital
destinado às suas operações no país,
aumentado para ors H}8.000.(loOOCtO
ccento e oito milhões de cruzeiros)
de conformidade com a resolução
aprovada por sua Diretoria em reunião realizada em 13 de novembro de
1957, obrtgando-ss a mesma socícdece
a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em - vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
present-e autorização.
Rio de Janeiro, i de maio de 1958;
137.° da .Independência e 70.0 dI.
Repúblíca ,
.
JUSOELINO KUBITSCHEK.

par:sif-al Barroso.

DECRETO N.O 43.652 -

DE 7 DE

MAIO DE 1958

Concede à sociedade anônima francesa Sociéte Sucriêre de Rio Bren-:
co autorização para continuar «
funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ·87, inciso I, da consutuícãc, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sceredade anônima Socíété Sucrlere de Rio
Branco, com sede em Paris, França,

Aros

autorizada a funci-onar n,a República.
pelos Decl'et,c:-s ns. 5.772, ae 21 ~e novembro de 1905; 10.521, de 23
ou·tubro de 1913; 17.855, de 5 de Julho
de 1927; 24.308, de 31 de dezeml:?ro
de 1947 e 38 '.913,_ de 15 de f~vBre1ro
de 1955, autol'lzaça,? para contdnuar _a
funcionar no Brasil com a alteraç8;'O
de seus estatutc's e aumento de cspital srotal de Fra. 80.000.000.00 (01tenta milhões _de francos franceses)
para Frs. . 14.9·OOO.'Üü'J.OO ,., (ce~to e
qunent2. milhões de trances fI anceses) , inteiramente destinado às atividades comerciais .da sociedade no
País, conf-0rme assembléia geral extra-ordinária realizada em 18 de outubro de 1956, mediante as cláusulas
que a êste acompanham, obrigandose a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis, e regulamentos
em vigor, ou Que venham a VIgorar,
sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137." da Independência e 70.0 da República.

ae.

J USCELIN:> KUBITSCHEK

Parsija-l Barroso.

DECRETO N.o 43.653
MAIO DE 1958

DE 7

DE

Transfere) se1m aumento de despesa,
junção da Tubela Numérica Especial
de Bxíranumerárío-tnenecíieta; de
repartição do Ministério da Açricultura, na forma que menciona.

o presidente da República, usando

da

a tribuícão que Ihe " confere o
87, item I, da Constituição,
decreta:
Art.. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, a runçãc da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Agricultura abaixo indicada:
Uma (1) função de Auxiliar ele
Artífíce, referência "17", ocupada por
Of'waldo de Souza, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Departamente Nacional
da Produção Mineral para idêntica
tabela do 5.0 Distrito da Divisão de'
Águas, do mesmo Departamento.
Art. 2.° nste decreto entrará em
'Vigor na data de sua publicação.
art.'
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Art. 3.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de maio de
1958: 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DEORETO N.? 43.654 DE 1958

DE

7

DE

MAIO

Autoriza o ciriaàão brasileiro Paulo
Leoniâae do Nascimento a pesquisar minério de cobre e associados.
no município de Bonito, Estado de
Mato GroSSO.
O Pre-sidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertigo 87, TI.O 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 doe janeiro de 194(} (Código de Minas), d-ecreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro paulo Leomdas do Nascimento a pesquíser ·minério de cobre
e associados, em terreno-s d-e proprte-,
da.de de Perrmamo José weíss no luge.r denominado p'azenda Figueirinha.,'
distrito e município de Bonito, Estado de Mato Grosso, numa área de.
quatrocentos e qua-renta e seis hectares e sessenta e oito ares e noventa
e cinco centiares (446,6895 han , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a c-em metros (lO!)
m) no rumo magnético cinqüenta e
nove vgraus trinta minutos noroeste
{59" 30' NW) do marco cravado em
frente à casa de Adroaldo José weíss
e 06 lados, a pa-rtir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
megnéttcos: dois mil trezentos e oitenta e cinco metros (2.385 til), vinte
e sete graus nordeste (27° NE); quatrocentos e sessenta e cinco metros
(465 m) , cinqüenta gTUUS quarenta e
cinco minutas nordeste (500 45' NE);
dois mil e trinta metros (2.030 mj ,
oitenta e dois graus vinte e cinco
minutos noro-este (82° 25' NW); mil
duzentos e vinte metros (1.220 mj ,
dezoito graus quarenta e 0100 minutos sudoeste (18° 48' SWl; dois mil
duzentos e cinqüenta metros (2.250
m) , três graus vinte e cinco minutos sudeste (3° 25' SE); oitocentos
metros (800 m) , oitenta e nove graus
quan'enta e cinco minutos sudeste t89
45' SE); setecentos metros (700 mj ,
norte (N).
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Art. 2. O título da autorização qe
pesquisa, que será um~ vie autêntica dêste Decreto, pagara taxa de quatro mil quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 4.~70,OO) e ~e~,\,transcrito
no livro próprio da DIVIsa0 de

menta da produção Minera'J do

F'<?-

Mí-

nístérto da Agricultura.

Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõ-es

em contrámo.
Rio de Janeiro, 7 d.e maio de 1958;
137.0 da IndependêncIa e 70.0 da aepúbltca..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti

DECRETO N.O 43.655 DE 7 DE MAIO
DE IS5B
Autoriza
Amado
ciados
caldas,

o cidadão brasilc:.iro Fauez
a pesquisar bauxzta e assono rmunicípio. de poço.s de
Estado de Mznas Gerazs.

O pl'esident'e da República, usando
da .atríbuíção qu-e lhe confere o art.
87 TI. o I da constituição e DOS termos do Decreto-lei ~. ~ 1. 985, ~e 29
de janeiro de 1940 (COdIgO de Mmes) ,
decreta:
Art. 1. o Fica' autorizado o cida?áo
brasileiro Pauez Amado a pesquisar
bauxita e associados em terrenos de
propriedade de gaid Amado. no .lug;ar
denominado Chácara Togm, distrito
e município de Poços de Caldas, Es~
tado de Minas Gerais, numa área de
seis hectares e setenta e seis ares
.
ares trinta e cinco centíares
(6,7635 haj , delimitada ,)01' u~ .polígono irregular que tem um. vértàce a
cento e vinte e seis metros 026n:-) ,
no rumo magnético de sessenta e Ol~O
graus nordeste (68 0 NE) do canto
nordeste (NE) da residência de Said
ATIlado e os lados a partir dêssa vértice os seguintes comprimentos e rumagnéticos: cento e dois metros
(102m). oitenta e oítc graus cinqüenta. e cinco minutos sudeste (880 55'
SE); cento quarenta e sete metros
(l47m) trinta graus trinta minutos
nordeste C3;[joo 30. NE); sessenta e
nove metros (69m) , oito graus e trinta minutos noroeste (8~ 3(). NW);
Quinhentos quarenta e oito metros
(54-8m), dezessete graus e quarenta
minutos sudoeste (179 40' SW) cento
e três metros 003m). quarenta e quatro graus sudeste (440 SE); trezentos

mos

e um metros (301m), sess-enta e novegraus noroeste (u9° NW) .
Ali. 2. o O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos .cruzeiros <Cr$ 300,00) e será.
transcrtt-, no hvro próprio da Divisão.
de Fomento dü Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137. o da Independência e 70. o da Re-

púbüca .

JUSCELlliO

KUBITSCHF.K.

Mário taeneaneru.

DECRETO N," 43,656
DE MAIO DE 1958

DE

7

Concede à Agu~, Mineral Dia, D'A'1Jila'
Limitada autorização para tuncío-.
nar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. <> I, da Constituição e nos têr.,
mos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29 de
janetrn doe 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E'· concedida à Agua
Mineral Dias D'Avila Limitada constituída por instrumento particular arquívado sob n." 26.229 e alterado por
26.945 na Junta Comercial do Estado
da Bahia, com sede na cidade do salvador, autorização para funcional'
c-orno emprêsa de mineração ficando
obrigada a cumpri! integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sobre objeto desta
autorizaçàc ,

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
1137. 0 da Independência e 70.0 daRepública.
JUSCELINO KUBI'fSCHEK

Mário Meneghetti

DElCR.ETO N," 43.657 DE 7 DE MAIO
DE 19'58
Autoriza o cidadão brasileiro José Ribamar Cordeiro a pesquisar areias
ílmeníticae e associados no municipio de Barreirinhas, Estado do Maranhüo.
O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o art.

87, n. I, da Constituição e nos têr-.
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mos do jjecreto-leí 1?' o 1.985. de 29
de Janell'o de 19'10 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1. o Fica autorízado o ci~adão
bl'lsileil'o Jos~ R~bam9}'; Cordeuo a
p€SÇlui.5ar areias rlmenítícas e associados, em terrenos devolutos ~ . de
dive.rsos no lugar nenominado ~relal,
diStrito e municLpl'9 de Barreirlnhas,
E';tado do Maranha<:}, numa area de
quinhentos hectJ..r0s (5{)Qha), delimitada po; um p8:ralelogl'aill;o que tem
um vértice no final da -pohgonal que
artind o do canto noroeste (NW) da
~asa do lugar. Mucambo, têm os seguintes comprImentos e rumcs verdeiros: três mil setecentos e trinta
metros (3, 73() m);. quarenta e oito
graus quarenta e cmco, minutos noroeste (48 0 45' NW); oitocentos metros (SOOm), quarenta e seis graus
sudoeste (46 0 SW); e C8 ~a~os do p~
ligono. divergentes do vértice .C<lllSlderado. têm OS Segu.mtes c:ompr~en
tos e rumos verdadeíros : oIto mil metros (8,()üOm). quarenta e seis graus
nordeste (460 NE); seiscentos e vinte
e cinco metros (625m), sessenta e sete
graus sudeste (670 SE) .
Art. 2. 0 O titulo da autorfzeçã., de
,pesquisa, que será u;na via autén.tica
dêste Decr-eto, pagara a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5,000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
._
Art. 3. o Revogam-se as disposíçôes
em contrárfo .
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137. o da Inde.pendência e 70, o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneaneui.
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tada com sede em, Fortaleza, Estado
do Ceará constituída por contrato
particular' de 26 de fevereiro de 1958,
autorízeçâo para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o o~bjeto da referido. autorização,
Rio de Janeiro. 7 de maio de 1958
137. o da Independência e 70. o da Re~
'Pública,
JUSCELI:NO

KUBITSCHEK.

Mário õâeneqnetti.

DECRETO N.? 43.659 DE 1958

DE 7 DE MAIO

Concede à Mineração Chorá LUla. autorização para funcionar como emprêsa de mineração,

O Presidente da República, usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o artago 87, n.? I, da. constttuíeão e nO.'5
têI11!OS do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Artigo único E' concedida à Mineração Chorá Ltda-, sociedade por cotas de responsabilidade limitada' com
sede .em Fortaleza, Estado do Ceará,
constituída por contrato partácular de
26 de fevereiro de 1958, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou venhem a vigorar sôbre O objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro 7 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 7'Ü. o da República'.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 43,658
DE MAIO DE 1958

DE 7

Concede à Mineração pacajus tsaa .
autorização para funcionar corno
emprêsa de mineração.

O presidente da R-epública usando
da atribuição que lhe confere o art.
87 n. ° I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n"o.1.985. de .29 de
janeiro de 1940 (Oódígo de Mmas) ,
decH,:ta:
'Artágo único, E' concedida à Minesociedade
ração Paoajús Limitada.
por cotas de responsabilidade Iimi-

Mãrio Meneghetti.

DECRETO N,O 43.660 DE 1958

DE 7 DE MAIO

Autoriza o cidadão brasileiro Antenor Veras a pesquisas areias ítmeníticas e associados no município
de BarreiTinhas, Estado do Maranhão.

o Presidente dá República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1.985, de

ATOS
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29 de janeiro de 1940 (Código de 1\'1i-

nes)., decreta:
Art. 1.0 Fica autorízado o ctdadâc
brasileiro Antena!' Veras a. pasquisal' areias Ilmeníticas e associaDos em
terrenos devclutos e de diversos no
'lugar denominado Areial, distrito E
município di! Barretrtnhas, Estado do
Maranhão. numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada PDy um

paralelogramo, que tem um vértice a
(4.62'úm), no rumo verdad-eiro de oi-

tenta e três graus quinze minutos sudeste (83 0 15' SE), da Cabeceira do

igarapé, e os lados divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oito mil metros
(S.DOOm), sessenta e sete graus sudeste (670 SE); seiscentos e vinte e
CInCo metros (ü25m), quarenta e seis
graus nordeste (46° NE) ,
Art. 2,° O· título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (01'$ 5. O{)O,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisá-o
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. ,
Art. 3,° R.evogam-se a.s disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUI3ITSCHE~.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.? 43.6$1 DE

DE

7

DE MAI{)

1958

Autoriza o cidadão brasileiro José Ribamar Cordeiro a pesquisar areias
ilmeníticas e associaâoe no município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei n.? 1.985, de 29
de jeneírc-de 1940 (Código de Minas),
decretai,
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ribamar Cordeiro a
pesquisar areias ilmeníticas e associados, em terrenos devolutos. e de
diversos no lugar denominado Areíal,
distrito e município de Barreirmhas,
Estado do Mac-anhão, numa área de
-qulnnentos hectar-es (500 ha) , deümdtada por um paralelogramo que
tem um vértice a onze mil e trezen-

tos metros (11.300m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e três graus nOR
roeste (53 0 NW) da cabeceira do Igarapé Corta Bico e os lados div-ergentes dêsse vértice 03 seguintes comnnmentos e rumos verdadeiros: seiscentos e vinte e cinco metros (625m) ,
quarenta e seis graus nordeste (46°
NE); oito mil metros (S.OOOm), sessenta e sete graus noroeste (67° NW).
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
d-êste Decreto, pagará a taxe de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. (JOO,G'O) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da. Produção Mineral do
Ministério' da Agricultura,
Art. 3,° Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958:
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.

DECRETO N,o
MAIO

~3

.. 662

DE

DE

7

DE

1958

A utoriza

o cidadão brasileiro José
Rioamor Ccmieiro
a pesquis1L1"

areias ilmeníticas e associados no
Município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.
o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, n." T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 rOódígo de
Minas), decre~a:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ríbamar Cordeiro a
pesquisar areias ilmenitícas e associados, em terrenos devolutas e de
diversos DO lugar denominado Areial,
distrito e Município de Barremnhas,
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 na.i , oelimitada por um paralelogramo que
tem um vértice no final da poligonal que partindo do canto noroeste
(NW) do lugar Mucambo, têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil duzentos e noventa metros (4.290_ m), quarenta e
oito graus quarenta e cinco minutos
noroeste (48\> 45' NW); mil metros
(1.000 m) , quarenta e seis graussudoeste (469 SW); e os lados do polígono divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
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e rumos v'8rdadeiros: oito mil metros
<8.000 m) , quarenta e seis graus nordeste (46° NE); seiscentos e vinte e
cinco metros (625 m j , sessenta e sete
graus sudeste (67° SE).
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica déste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00 1
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em cqntrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.
DECRETO N. o .43.663
DE MAl,;:) DE H)5-&

DE 7

Autoriza o cidadão brasileiro Arthur

Sanches a pesquisar teíae-xuo

e

associados' no Município d~ Monte
Alegre do Sul, Estado de São paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que ' lhe confere o art.
87, n." I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1,985. de 29 de
janeiro de 1910 (Código de Minas),

decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro Artnur Sanches a pesquisal' feldspato e associados em terrenos de propriedade de Amadeu Domingues d'e Oliveira no lugar denomi-
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metros cinqüenta centímetros .. , ....
(52,5Gm), cinqüenta e oi~o graus e
cinco minutos noroeste (580 05' NW);
setenta e quatro metros e cinqüenta
centímetros (74,5üm), oitenta e quatro graus e trinta mínutcs noroeste
(840 30' NW); o quinto e último lado
é a margem dir-eita do córrego sem
ncme, que, partindo da extremidade
do quarto lado descrito, vai até o vértice de partida.
Art. 2,0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$300cei e será transcrito no liVl'ü próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da: Agricultura.
Art: 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 7 de maio de 1958;
l~H:;> da Independência e 70.'" da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçtietti

DECRETO N.o 43.664
DE MAIO DE

DE 7

195-8-

RenOVa o Decreto n. o 38.118, de 20' ds

outubro de 1955.
Q Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),

os se-

decrete:
Art. 1. o FiCa renovada pelo prazo
improrrogável de um <1:. ano DOS
têrmos da letra b do art. 1.<'>
D~~
ereto-lei n.v 9.605, d-e 19 de agôste
de 194u. a autorização concedida à
Mineração Sertaneja S. A., pel- Decreto número trinta e oito mil cento
e dezoito (33.118), de vinte (20) de
outubro de mil novecentos e cínqüent'J. e cinco (955), par a pesquisar
scheelíta e associados no distrito e
m,tmicípio de São Rafael, Estado do
R-lD Grande do Norte.

(4Dm), um grau quinze minutos nordeste (lo 15' NE); cinqüenta e dois

A.rt. 2. o A presente renovação que
sere Uma via autêntica c.êste Decreto
pagará a taxa de quevroeentos e dez
cruzeiros (01'$ 410-,00) e será. transcrita no Jívr-, próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da. Agrícultura..

nado Vargcm Grande, Distrito e Mul11Clp10 de Monte Alegre do Sul '8.'3.
tado de São Paulo, numa área' ce
quatro mil seiscentos e vinte metros
sessenta e quatro ares. e sete centtares (064,07 ha) , delimitada por um
J::OlígOIlíJ mlstiltneo, que tem um vértíce a quatrocentos ·e vinte e três
metr?s ..{ 423m).!l0 rumo magnético
de cmquenta e cinco- graus e cinqüenta mínutos sudeste (550 50' SE) da
tôrrevda Igreja de São Lázaro e os

lados, a partir dêssa vértice

guintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (87,50m) oitenta e sete graus e trinta minutos sudeste (870 3{l' SE); quarenta metros

de
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Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrárto .

Rio de .Ianeíro, 7 de maio de 1958:
]37. o da Independência e 70. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHECK.

Mário Meneçhetti.

DEC'RETO N. 43.665 DE 1958.

DE

7

DE MAIO

EXECUTIVO

Art. 2.0 O título da autorização depesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taa de oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ....
860,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da .Producâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.'" da Independência e 70." da República.

A utoriza o cidadão
brasileiro
Edésio Barbosa da Süva a pesqui-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

sar . mica e cueociaâoe, ·no muni-

cípio de porciúncula. Estado do
Rio de Janeiro.

o presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v I da Constituição e nos
têrmcs do Decreto~lei n.v 1.985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
'_~.rt. 1.'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edésio Barbosa da Silva a

pesquisar mica e associados em terrenos de SUa propriedade e Evandro
Nerva Coelho de Oliveira no imóvel

denominado Macuco, distrito e município de Porcíúncula. Estado do Rio
de/ Janeiro, numa área de oitenta e
cinco hectares e oitenta ares (85,8Q
ha) , delimitada por um polígono irregular. que tem um vértice a quinhentos e oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (587,50 m ), 110 rumo magnético de seis graus noroeste
(6.9 NW) do canto nordeste (NE) oa
sede da Fazenda Macuco e os lados a
partir dêsSe vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sessenta e cmco metros ....
(365 m i , quatro graus trinta minutos
nordeste (4.0 30' NE) ; cento e trinta
metros (130 m) , cinqüenta graus quarenta e cinco minutos noroeste (50."
45' NW); mil quinhentos e- setenta
metros (1.570 m) , setenta e .quatro
graus trinta minutos sudoeste (74.9 30'
S"V): quatrocentos e quarenta e oito
metros (448 m) , trinta e seis graus
quarenta minutos sudeste (36.9 40'
SE); quatrocentos e noventa metros
(490 m) . setenta e quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste (74.9 45'
SE): novecentos e sessenta e sete matros <967 m) sessenta e dois graus
cinqüenta minutos nordeste (62.'" 50'
NE).

DECRETO

N.

Meneghetti

43.666 1958.

DE 7

DE MAIO

DE

Autoriza a Plumcum: S. A. Indústria
Brasileira de Mineração a pesquisar minério de chumbo e associaJos nos municipios de Bocaiuva do
Sul e Cérrc Azul, Estado do Para-

ná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 'n.'" I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n . o 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas, decreta:
Art , 1.'1 Fica autorizada a Plumbum
S.A. Indústria Brasileira de Mineração a pesquisar minério de chumbo e
associados, em terrenos devolutos no
lugar denominado Bacia do Ribeirão
ela Rocha, distrito de Paranaí e Cêr1'0 Azul, municípios de Bocaiuva do
Sul e Cêrro Azul, Estado do Paraná,
numa área de trezentos e oito hectares e sessenta ares (308,60 hai delimitada por um polígono irregular
QU2 tem um vértiCe a duzentos e vinte e oito metros e setenta centímetros
(228,70 m) , no rum-, verdadeiro de
dezessete graus sete minutos nordeste
(17.° C7' NE), da confluência do ribeirão do Rocha e córrego do Matão e
os lados a partir dêsse vértice, os se,
gumtes comprimentos e rumos verdadeíros: mil e quinhentas metros ....
(1.500 m r , trinta e seis graus trinta e
quatro minutos sudoeste (36. 9 34'
SW); mil quinhentos e sessenta e
(1.562
m) , dezenove
dois metros
graus cinqüenta e nove minutos noroeste (19.9 59' xwi: mil quinhentos
e sessenta e seis metros 0.566 m) ,
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sessenta graus trinta minutos nordeste (60.<.' 30' NE); quinhentos e cinqüenta e nove metros e cinqüenta e
um 'centímetros (559, 51 m) , vinte
graus trinta minutos sudoeste
.
(20.<.' 30' SW); mil e cinqüenta metros (1.050 m) , oitenta e dois graus
vinte e seis minutos nordeste (82.° 26'
NE); mil cento e oitenta e seis metros e setenta e sete centímetros ....
(1.186,77 m) , quatorze graus vinte e
.oíto minutos sudeste (14.<.' 28' SE);
novecentos e quarenta e dois metros
e cinqüenta centímetros (942,50 m) ,
setenta e dois graus trinta e oito mlDUtos dudoests, (72,Q 38' SVi); quinhentos e vinte metros (520 m) , setenta e quatro graus trinta e quatro
minutos sudoeste (74.<.':)4' SW); oitocentos e cinquenta e oito metros e
oínquenta
centímetros
(858 50m) ,
trinta e seis graus trinta e quatro
0
minutos nordeste (36 34' NE); quinhentos metros (500m), cinquenta e
três graus vinte e seis minutos noroeste (53° 26' NW).
Art. 2.<.' O título da autorização de
pesquisa quo será uma via autêntica
dêsta Decreto, pagará a taxa de três
mil e noventa cruzeiros (Cr$ 3.090,00)
B será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do IVIinistério da Agricultura.
Art. 3.<.' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958:
137.<.' da Independência e 70,Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneçhetti.

DECRETO
DE

P.uto~iza

N,"

MAIO

43.667 DE 1958

DE

'7

o cidadão brasileiro A-ngelo

pesquisar água -nsncrai. no
município de Itaqnro, Estado -ie São
Paulo.
LiSl

t?,

o Presidente da República usando
da atríbuiçâo que lhe confe~e J art.
87, 11.° L, da Constituição e nos têrmos. do. Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina,,)

Decreta:

'

Ar,t. _1.0 Fica autorizado o cídadào
.bl'.a.'Hlell'o Angelo Lisí a pesquisar á!;1J?
mineral em terrenos de sua n-oprtenade no lugar denominado Chácara
Santa Fé, distrito e município -:ie Ita-
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pira, Estado de São Paulo, numa área
de três hectares e vinte e cinco ares
(3,25 Ha) , delimitada por um retángulo, qu-e tem um vértice a trinta e
s~is. metr~s .~36 m) , no rumo magríetaco de cinqüenta e cinco graus nordeste (550 NE), do canto nordeste
(NE) da séde da Chácara Santa Fé
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e cinqüenta tuetros (250 m) , trinta graus treze mlnutos sudeste (30° 13' SE)' cento e
trinta metros (130 m) , cinqüenta e nove graus quarenta e cinco minutos
nordeste (59° 45' NE) ..
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíi-os (Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as .disp031ÇÕM
em contrário.
Rio de Janeiro. 7 de maio de 1958;
1,37. da Independência e 70.° .ía República.
(J

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.668
DE M.nO DE 1958

DE

7

Autoriza o cuuuiõo brasileiro AntenoT
Veras a pesquisar areias iímentiicae
e associados, nomunicípío de Barreírmtuie, Estado do Maranhão,

o Presidente da República usamdo
da atribuição que lhe confe~e o art.
87, n.? 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas) .
Decreta:
O Presidente da República usando
brasileiro Antenor Veras a pesqt\Ísa.r
areias ilmeníticas e associados em tarenas devolutos e de diversos TI:") lugal' denominado Areial. distrito E' município de Barreírinhas, Estado JO Maranhão, numa área de quinhentos nectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo, que tem um verttce a
seis mil e cem metros (6. lODm) no
rumo verdadeiro de oito graus nordeste (8.° NE), da cabeeeíra do laarapé Corta Bico e os lados diverg-entes
dêsse Vértice, os seguintes oomprtmentes e rumos verdadeiros: oito mil
metros (8.000m), sessenta e sete

AToS

184

DO

PODER

graus sudeste (670 SE); seiscentos e
vinte e cinco metros (625 m) , quae-ente e seis graus nordeste (46° NE) .
Art. 2.° O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. OOD,OO), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.° da Independênía e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

MáTio Iâeneçhetií.

EXECUTIVQ

tenta e cinco graus eudests O!5~ SE):
mil e c-em metros <1.lüOm", cinco
graus sudoeste (5° SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntí
dêste decreto pagará a taxa c.e mil
setecentos e quarenta cruzeiros (Cr$
1.740,00) e será transcrito no livro
próprio da. Dívísão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-sr, as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de ma.ío de 1958:
137.0 da Jndependêncía e 70.0 da Re-

pública.
JUSCEI.INO KuBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEORETo N,O 43,669

DE

7

DE

MAIO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Carvalho a pesquisar mica. pedras coradas e associados. no município de Gcüileia- ~stado de Mi-

nas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.c I, da ConsWuiçâo e nas
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Francisco Carvalho a pesquízar mica, pedras coradas e associados em terrenos devolutas situados
no lugar denominado Chapada da
Pttarrtnha. distrito e município de
Galileia, El':.tado de Mll1las oerais,
numa área de cento e. s-etenta e .três
hectares e
quarenta
e três ares
073,43 ha) , dehmítada por um poligono irregular, que tem um vértice
a novecentos e quarenta metros
(940m) , no rumo magnético de quarenta e seis graus nordeste (46° NE).
da confluência dos córregos São Tomé
e de Pitôrra e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos m.agnétdcos: quatrocentos c
setenta metros (470m), quarenta e

graus nordeste (460 NE); mil e
trinta e oito metros (1. 03am) , oitenta e cinco graus nordeste (85" NE):
oitocentos e vinte e três metros
(823m), setenta e um graus nordeste
(710 NE); seiscentos metros (600ml,
cinco graus noroeste (5" NW); dois
seís

mil e duzetnos metros (2.200m)·, oi-

DECRETO N. 43.670 DE

DE

7

DE ,,','IAIO

1958

Autoriza o ciâaâõo íirasiíeírc José Ribamar . corâetro a pesquizar areias
ilmeníticas e associados no munieipio àe. Borreírinhas Estado do Maranluio,

o presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o arrt-

go 87 n. ° I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n . 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas} .
Decreta:
Art , 1.0 FiCa autorizado o cidadão
brasileiro José Ríbamar Cordeiro a

pesquisar areias Ilmenltícas e associadcs, em terrenos d€volutcs e de diver-

sos no lugar denominado Areia], dístríto e município de Barreírtnhas, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos hectares (500ha), delimitada
por um paralelogramo que tem um
vértice no fina] da poligonal que
partmdo do canta noroeste (NW) da.
casa. do lugar Mucambo, têm os
seguintes comprlenentos e rum ()S

verdadeiros: três mil cento e sessenta metros (3 .160m) , quarenta e
oito. gráus quarenta e emco minutos
ncrceste (48.° 4-5' mV) ; seiscentos metros (6DDm), quarenta e seís graus cudoeste (46.° Swi : c. os lados do polígono divergentes do vértice considerado, têm ce seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: oito mil metros
(a.VOam). Quarenta e seis graus nordeste (46.° NE); seiscentos e vinte e
cinco metros (625m). sessenta e sete
graus sudeste (67.0 SE) .
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Art. 2.°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. OOO,O{)) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Min2ral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrârlo.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da Repúblíca .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRE~O N.O

43.671 1958

DE

7

DE

MAIO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Vicente Lomónicc a pesquisar água mineral no Municipio de Socorro, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. '87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos elo Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vicente Lemônlco a pesquisar água mineral em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Ponte Celene, distrito e Município de Socorro, Estado de São Paulo, numa área de treze hectares e se-tenta e sete ares (13,77 ha), delimitada 'por umpoligono irregular que
tem um vértice a sessenta metros
(60m) no rumo magnético de vinte
e seis graus sudoeste (26 0 SW) da esquina das ruas Dr. Alfredo Carvalho Pinto e General Glícério e os
lados a partir désse vértice, os seguintes comprimentos c rumos magnéticos: vinte e cinco metros c cinquenta centímetros (25,50m), vinte e
seis graus sudoeste (23° SW); trinta
e um metros e cinquenta centimetrcs (31,50m), sessenta e dois graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(62° 45' NW); seis metros (6m),
quarenta. e oito graug e vinte e cinco minutos noroeste- (48 0 25' NW);
dezeíto metros 08m), quarenta e
quatro graus cmquenta e cinco mi.
nutos noroeste (44° 55' NW); vinte
t nove metros (: cmquenta centímemetros (29,50m), quarenta e um graus
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e quinze minutos nordeste (41° 15'
NE); quarenta e três metros e emquenta

centímetros

(43,50mm),

cín-.

quenta e um graus cinquenta e ctnco minutos sudeste (51° 55' SE).
Art. 2.D O título da autorízacâo de'
pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa c:1J~>
trezentos cruzeiros (Cr'S 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958:
137.° da Independência e 70.° da Republica.
J USCEL!NO KUBITSCHEK
Mário Meneqnetti.

DECRETO

N.

°

43.672

MAIO DE

DE 7 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Enerauu»
de Barros Ferreira a pesquisar doiomua, no município de Limeira,
Estado CZe São paulo.

o Presidente da Repúblioa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v l, da Conctítutcãc e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
doe janeiro àê 19'10 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Everaãdo dI:! Barros Ferreira a pesquisa.r dolomlta, em terrenos
de sua. propriedade, no Imóvel Fazenda São Bento, distrito e municfptc
de Limeira, Estado de São Paulo,
numa área de nove hectares emqüenta e dois ares e noventa e d01G centlares (9,5292 ha) , dehmítada Dor um
polígono irregular que tem um vértice a duzentos e cinqüenta e cinco
metros (255 m ) , no rumo verdadeiro
quinze graus dez minutos sudoeste
('15° 10' SW) do canto direito da fachada da capela, na sede da fazenda
São Berrto e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprrmentcs 8
rumos verdadelroc: trezentos e Uê6
metros (303 m), dezenove graus seis
minutos sudoeste, (19° 06' SW); treaentos e oitenta e seis metros e quinze centímetros (386,15 m ) , oitenta
graus cinqüenta e um minuto sudoeste (80 51' SW); cento e quarenta
e cinco metros cinqüenta oentimctros
0
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045,50 fi), oito graus cinqüenta e
quatro minutos noroeste (8° 54' NW);
cinqüenta e nove metros e trinta centímetros (59,30 m)., quarenta e oito
graus seis minutos nordeste
.
(48 0 06' NE); quatrocentos e oitenta
e quatro metros e sete centímetros
(484,07 m ) , setenta g1"aU8 seis minutos nordeste (700 06' NF,) .

Arb. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taXa. de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,0(0) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Aa-t. 2.° O título da autor-ização

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70." da República,

de pesquisa, que será uma via autêntíca dêsta Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e Gerá
transcrjto no livro próprio rta Divisã'Ü de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcuttura.
Art. 3.° Pevogam-sa as díspostcôea

em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
da
137.° da. Independência e 70.
República.

JUSCELINO

DECRETO N,o 43.674
MAl{) DE

0

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Má1'io Me'1}eghetti.

DE

7

DE

MAIO DE 1958

.Autoriza o cidadão brasileiro José Ribamar Cordeiro a pesquisar areias
ümeníticae e associados no municí-

pio de Barreirintuis, Estado do Maranhão.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, TI.O I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei Il.O 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códíg-, de Minas), de-

creta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ribamar Cordeiro a

pesquisar areias ílmanitlcas e associados, em terrenos devclutoa e de diversos no lugar denominado Areíal, distrito e munícípl-, de Barreírínhas, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos hectares (500 ha ) , delimitada por um paralelogramo que tem

um vértice a onze mil e quinhentos
metros (11. BüOm), no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus quinze
mínutcs noroeste U5GO 15' Nl,V), da
cabeceira do Igarapé Corta Bico e os
lados, divergentes dêsse Vértice, os seguintes ccmnrhnentc- e rumos verdedeíros: oito -mil metros -(8.0GOm), sessenta e sete graus n-oroeste (67° NW) ;
seiscentos e vinte e cinco metros
(625 rn) , quarenta e seis graus nor-deste (46o NE).

DE

7

DE

1958

Autoriza o cidadão braeíteirc Antenor Veras a pesquisar areias ilmenãtícae e associadas) no município
de Burreírinhas Estado do Mara~

nnao.

DECRETO N.' 43.673

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

'

o Presidente da República, usando
da atribUiçào que lhe confere
art. 87, n.o I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de
29, de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

°

Art. 1.° Fica autoriaado o cidadão
brasileiro Anterior Varas a pesquisar
areias Ilmenítícas e associados em
terrenos devolutas e de diversos no
lugar denominado Aretal distrito e
município de Barreírmhas, Estado do
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 haj . delimitada por
um paralelogramo, que tem um vértice a' seis mil setecentos e vinte
metros (õ,720m), no rumo verdadeíro de onze graus trinta minutos
nordeste (11° 3()' NE), da cabeceira
do Ig':U'apé Corta Bíco e Os lados di...
vergentes dêsse vértice. cs seguintes
ccmpximentcs e rumos verdadeírus:
oito mil metr-cs(S.OQOm), sessenta e
sete graus sudeste (670 SE); seiscentos e vinte e cinco m02tr08
(S25m), quarenta e seis graus nordeste (46° NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que .serú uma via autêntica dês te Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (01'$ 5.000,00), e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Pomentn da Produção Mineral do Ministéri-o da Agricultura.

ATOS

DO PODER

Art. 3.° Revogam-S8 as disposições
'em contrário.
Rio de .raneíro, 7 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da Re,pública.
.TUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O

43.675 -

MAIO DE

7

DE

DE

1958

l87

EXECUTIVO

COIn sede em Fortaleza, Estado
do
Ceará, constituída por contrato par-

ticularde 26 de reverec., de 1958,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorarvsõbre
o objeto da referida autorrsaçâo .

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.° da Independência e 1"0." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

.coneeõe à Mineração Mulungu Ltsia.
autorização para ttmcismor

como

Mário Iâeneçnetti

emorésa de mineração.
O presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o art. R7,
n.v I, da Oonstituíçâo e nos têrmos
.do Decreto-lei n.' 1 985, de 29 de janeiro de 194{) (CÓdigo de Minas), de-

ereta:

Artigo único. :f:: concedida à Mineraçao Mulungu Limitada, sociedade por cotas de responsabilidade lí-mítada, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará constítuiua por contrato particular de 26 oe fevereiro
de. 1958, autorização para funcional'
como emprêsa de míneraçác, ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto da referida

autorização.
Rio de Janeiro, '7 de maio dfo 1958;
131.° da Independência e 70.° da República.
JUSCEL!NO

KUBITSCHEK.

l1Iiirio Meneghetti.
DECRETo

N.O

':13.676 -

MAIO DE

DE

7

DE

1958

Concede ü Mineração Píromçi Lirniiarla
autorização vara funcionar
como emsnésa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

n.s I, da Constnulção e nas têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de ia-

net-o de 194ú {Código de Minas), deereta:

Artigo única. E' concedida à Mineraçã., Pírangí Ltda., sociedade por
cotas de responsabilidade ümstada,

DEGRETO N.o 43.677
DE MAIO DE 1958

DE

7

Autoriza o cidadâo brQ!Sileiro Mo,~
ncet Rodrigues dos Santos a pes..
quisar pedras coradas, quartzo 6
associados no município de Joaima, Estado de Minas Gerais,

o Preetdente da República, usanda
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e nus
têrmos do Decreto lei n . ° 1. 985, ce
29- de janeiro de 1940 <código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel
Rodrigues dv~
Santos a pesquisar pedras coradas)
quartzo e associados, em terrenos
devolutas
no
lugar denominado
Santa Rosa, distrito de Pehsburgn,
município de' Jo(;üma, Estado de
Minas Gerais, numa área de cento
e trinta e seis hectares e oitenta
ares (136,30 ha) , delimitada por um
pQlígono irregular que tem um. vertice na confluência dos córregos da
Aparecida e do Brejo, e as lados, a
partir dêsse Vértice, OS seguintes
comprimentns e rumos magnéticos:
quinhentos e cinqüenta metros (550
m i , vinte e cinco graus sudoeste
(25° SW); setecentos e trinta e dois
meta-os (732 m) , cinqüenta e dois
graus e quinze mmutos sudeste (520
15' SE); setecentos e oitenta e sete
metros <78'1 mj , sessenta e nove
graus e quinze minutos sudeste (690
15' SE); quinhentos e cinqüenta e
quatro metros (554 m) , sessenta e
seis graus nord-este (66;:) NE); quatrocentos e noventa e oito metros

(498 m) , quatorze graus e quarenta
e cinco minutos noroeste (14° 45'
NW); mil metros O. (lOQ m) , ses-

ATOS

188

DO

PÓDER

senta e dois m-aus noroeste (6':::"
NW) ; quinhentos e oitenta e um
metros (581 m) , oitenta e cinco
graus noroeste (85 U :1',TVn .

Art. 2. o O tit-u1o da autorização
de pesquisa, que será uma via autência dêste decreto, pagará a taxa
de mil trezentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 1. 370,00) e será transcríto " no
livro próprio da -Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.

Art. 3. o Revogam-se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro, 7 de maio de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITECHEK.

Mário Meneghetti.

DE8RETO N. o 43.678
DE MAIO DE

DE 7

1958

Autoriza o cict'1dão brasileiro Nilo
Ri/fald a pesquisar ílmenita, çranada e associados no município
de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, usand.i
da ~ a tríbuíçâr, que lhe confere o arügo 87, n.v I, da Con:3tituiçã-o, e nos
tãrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código co
r~inas), decreta:
Art. L o Fic'3 autorizado o cidadão
brasileiro Nilo Riffald a' pesquisar
ilmemta, granada e associados em
terrenos de marmhc, DOS lugar-es
denominados Praia João Fernandes,
Praia Criminos'a, Praia Brava, Praia
ólh. o de Boi, Prai::J. Grossa, Prata J€rrbá, P~aia dos Tucuns. Praia de
Imerência, Praia do Carvalho, Praia
do peré, Praia da Cruz, Praia do
Peró e Pedra de Sal, município de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, numa área de quatrocentos e
noventa e cito hectares (498 ha) .
delimitada P{)l' urna faixa de' oitenta
e três metros (~3 rn) de largura,
sendo trinta c três metros (33 m)
acima da linha do preamar médio)

e cinqüenta metros (50 m) abaixo
da mesma linha por sessenta mil
metros (e-o.ooo m) , de comprimento.
contado a part-j-J: do eixo do canal
palmer até a Ponta Azêda.

EXECUTIVO

Art. 2.° O concessionário se compromete a respeitar, em qualquer
época, s~m dil'eito à indemzeção,
a determínaçâ-, de órgã-os do poder
público, em refel'ênciaã. utítízaçã-,
de parte da. área atingida na IespcctlV~
autorização, comprovado
o
maior mterésse público, a. crueri-, do
Departament- Nacional da Produção
Mineral.
Art . 3:° O título da autorízação
de pesquisa, que será uma vra au-

têntica dêste decreto, pagará a taxa:
de' ql.:1atro mil novecentos e ottenta
cruzeirxs (Cr$ 4,980,00) e será transcrito no livro próprio da. Divisão de
Pccnento da Produção Mineral doMinistério da Agricultura.
'
Art. 4. ° Revogam-se as dlspOS1ÇÕ'~S
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de maio de
1958; 137. o da Independência e ·70 °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Má1·io Meneçnetti.

DECRETO

N.O

43.679
1958

DE

7

DE MAI9 DE

Concede à Ahneraçâo ~Matapi Ltâa.
autorização para funcionar corno
emaréca de mineração.

O Presidente da Repúbhca, usando

doa atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas). decreta:
Artig6 único E' concedida à Míneração Matapi Ltda., constituída por
Instrumente, particular de 10 de outubro de 1957, alterado pelo de 13
d-e dezembro de 1957, com sede nesta
capital, autorização para Iuneíonaucomo emprêsa ele nuneracào, ficando
obrígada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos Em vigor ou que
venham a vigorar .sôbre o objeto da
referida autorização,
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137.° da Indep-endência e 70.0 da República. '
JUSCEL!N'Ü

KUBITSCHEK

ltftiri.o Meneçhetti.

ATOS
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N.O
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DE

7
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mos do Decreto-lei n.c J-.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas 1,

decreta:

Autoriza o cidadâo brasileiro Antenar
Veras a pesquisar areias
e associados, no murucipio de BaTreírinluis, Estado do iâarannão,

umenascae

Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro José Nunes Duarte a !J-BSqinsar água mineral, em terrenos d-e

sua propriedade, situados no lugar denominado São José do Fradevdtssrnc
o presidente da República, usando
de Itapoama no município de Itap-ta-du atribuição que lhe confere o arma, Estado do Espírito Santo, numa
tigo 87, n.v I, da Oonstibuíçâo e nos
área de quarenta e um néctares e oitármos do jjecreto-Ieí n.? 1.985, de
tenta e três ares (4.1,83ha), delimita29 de janeu'o de 1940 rCódtgo de Mida por um polígono irregular que rem
nas). decreta:
um vértice no canto nordeste (NE)
art. 1.0' Fica s.utorízado o cidadão
do pontilhão da rodovia Campos-Vitóbrasileiro, Anterior Veras a. pesquisar
ria sôbre o córrego Ponta Grossa e
areias ümenítácas e associados em ter- ...
os lados, a partir do vértice con-fderenoa devolutos e de diversos no lurado, têm
.s'zguint.es comprimentos e
gar denominado Aretal, distrito e mu.,
rumos magnéticos: duzentos e nove»mcíuío de Barreirinhas, gsta'do do
ta e cinco metros (295m), setenta e
M~H:anhão, numa área de quinhentos
quatro graus trinta minutos sudeste
hectares U){IO hm , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a.
(740 30' SE); cento e sessenta e três
cinco mil metros (5. O'OUm), no rumo
metros tlG3m) , setenta e nove graus
verdadeiro de oitenta e oito gr-aus quaquinze minutos nordeste (79° 15' NE) ;
rente e cinco minutos sudeste (88° 45"
duzentos e seis metros (206m), trinta
SE), da cabeceira do Igarapé jjr~a
e cinco graus, trinta minutos nov-íesBico B os lados divergentes dêsse vérte (350 30' NE); duzentos e sete metice os seguintes comprimentos e rutros (207m), vinte e dois graus quinmos verdarlerros: oito mil metros
ze minutos nordeste (22° 15' NE) ; cen(8.00:)m), sessenta e sete graus suto e oito metros (108m) , onze ..raus
deste (67° SE)); seiscentos e vinte e
trinta minutos noroeste 01°30' NW);
cinco metros (625m), quarenta e seis
graus nordeste (46° NE).
cento e sessenta e cinco metros (156m),
Art. 2.0 O titule da autorizacâo de
setenta e cinco graus quinze mtnutos
pesquisa, que será uma via autêntínoroeste (75° 15' NW); duzentos e noca dêsts decreto. pagará a taxa de
venta e quatro metros (294m), dezescinco mil cruzeiros \Cr$ 5,000,00) e
seis graus nordeste (16° NE); duz 'Ilserá trnnscrtto no livro nróprio da
tos e três metros (203m), setenta graus
Divisão de Fomento da Producãc .Mitrinta minutos noroeste (70° 30' NlVJ.:
neral, do Mülistél'i.o da Agricultura.
cento e trinta e cinco metros U35m I
Art. 3.° R-evogam-se as disposícões
quinze graus quinze minutos sudoeste
em contrário.
~
(15° 15' SW); duzentos e trinta e
Rio de Janeiro, 7 de maio de 19-58;
sete metros (237m), setenta e cinco
1375' da Independência. e 70.0 da Regraus quarenta minutos noroeste ''!5°,
pública.
40' NW); setenta e cinco -net-os
(75m), vinte e cinco graus quarenta
JUSCELINO KUB!TSCHlSK.
e cinco minutos sudoeste (25°45' SW) ;
Mário !vI eneghetti.
oitenta e sete metros (87m) , quinze
graus trinta minutos sudeste (15° 30'
SE); o décimo terceiro (13.°) tado
DECRETO. N.o 43.081 DE 7
é o segmento retilíneo que une a exDE MAr.;:) DE 1958
tremidade do décimo segundo ·12.°)
lado ao vértice de partida.
Autoriza o cidadão brasileiro José NuArt. 2.° O título da autorização de
nes Duarte a pesquisar água minepesquisa, que será uma' via autêntdoa
ral no município de ttaooamo, Estaclêste decreto, pagará a taxa de qua.do do Espírito Santo.
trocentcs e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
transcrito no livro
próe será
o Presidente da República, USando prro da Divlsâo de Fomento da Proda atribuição que lhe confere o art.
dução Mineral, do Ministério da Agri87, n.e I, da Constituição e nos têrcultura.

as
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ATOS

no PODER EXECUTIVO

Art. 3.° Revogam-se as dispcstjêes
em contrário.
RiQ de Janeiro, 7 de maio de 1958;
137,° da Independência e 70.0 da Répública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.682
DE MAIO

DE

DE

7

1958

Auto.riza o cidadão brasileiro Gentil
Pires Alves a pesquisar quartzo e associados, no municipio de ttomarondiba, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art-igo
87, TI.o I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n ..... 1.985, de 29 de janeíro de 1940 (Código de Minas),
decreta:'

Art. 1.0 Fica autcrízado o cidadão
brasíleíro Gentil Pires Alves a pesqui-

sar quartzo e assocía'dos, em terrenos
de propriedade de José Gregório de
Andrade, 'no lugar denominado Portão
ou Portão do Mato, na Serra Negra,
distrito e município 'de Itamarandtba,

Estado de Minas Gerais, numa área
de setenta e oito hectares (78 ha.j , ceIímitada por um retângulo que tem
um vértice a seiscentos e vinte metros (620 m) , no rumo magnético QU:;t.renta e três graus nordeste (430 NE)
da confluência do Córrego São Gli.
ou Ríoeírâo da Areia, no Córrego Portão do Mato, e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprtmenLos e rumos magnéticos: seíscentcs
metros (600 m) , oitenta e dois graus
trinta minutos nordeste (820 30 NE);
mil e trezentos metros (1,300 m) , sete
graus trinta minutos noroeste (70 30'
NW).

Art. 2.° O título da autorízaçao de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de sete-

centas e oitenta cruzeiros (Cr$ 780,00)
e será transcrito no Iívro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério ãa Agricultura.
Art. 3.° Revogam -se as dLspr1.'::l çôes

em contrário,

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

Meneghetti.

DECRETO N.> 43.683 DE MAIO DE 1958

DE

7

Torna público o depósito do instrumento de ratificação, por parte do
Gooérnc do noiu, da ConvençãoInteramericana sôbre a concessão
de direitos politicüs à Mulher, assinada, em Bogotá, a 2 de maio de1948, durante a IX Conferência'
Internacional Americana.

O presidente da República:
Torna público que o Govêrna do
Raiti depositou, na União Panamc-

rícana, em 31 de janeiro de 1958, Q'
Instrumento de ratificação da Convençãe Jnteramertcana sôbre a concessão de Direitos Políticos à Mulher,
assinada, em Bogotá, a 2 de maIo
de 1948, durante a IX Conferência
Internacional Americana, nos têrm.js
da comunícaçâe, feita pela Delegação
ào Brasil juniD à Orgamzaçâo du:'i
Estados Americanos, e devidamente
arquivada no Ministério das Relações

Exteriores,

Rio de Janeiro, 7 de maio de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHl&K

José Carlos de Macedo

Soares

DECRETO N.« 43.684 _
DE MAIO DE

DE

7

1958

Altera o Decreto n. o 38.673, de 27 ele
janeiro de
1956, retificado pelo
Decreto n. o 38.966, de 3 de abril
de 1956,

O Presidente da República, usando

da atribuíçâ-, que lhe confere o ar-tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Fica alterada a lotaçã-o
da carreira de Agente
Fiscal do Impôst., de Consumo do
Ministério da Fazenda, aprovado pelo
Decreto n. o 38.673. de 27 de janeJIo
de 1956, retificado pelo Decreto número 38.966, de 3 de abril de 1956,
para o fim de suprimir 4 cargos naAlfândega de Manaus, 8 na Alfândega de Belém, 4 na Alfândega de
São Luís, 6 na Alfândega de Fortaleza, 5 na Alfândega de Natal, 5 na
Alfândega de João pessoa, 15 na
Alfândega de Recife. 5 na Alfândega.
de Maceió, 5 na Alfândega de AraArt.

1. o

numérica

ATOS

DO

PODER

.
2 na Alfândeg;a, de Salvador,
caju, llcndega de vítona, 5 J?a Al4 na A
Niterói, 3 na Alfândega
táIldeg a, neo'poliS e 16 na Alfândega
de Florl a
pôrtc Alegre.
2 o Os cargos suprimidos são
de
. Art,' s· respectivarne~te,. na IotamclUldo DelecraciasFIscals do Teçâo daSaciona{ nos Estados do, Am~
sOUTO N ará Maranhão, Ceara, Rio
zon as Pd 'Norte, Paraloa, .pelna1Y~
Gran dAla~ôas, gergtpe, Bahia, EsPIb:U CO, santo Rio de Janeiro, Santa
rtto r: ~ Rio Grande do SUl, de
catarmaidade COm o quadro anexo
con:f.otrdffi quanto à direção do serviço
man 10,

d

°
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EXECUT1'1O

do impôsto de consumo, o que esta,
belece o art. 180, das Normas Gerais
da Consolidação das Leis do Impõst-,
de consumo (Decreto n. o 26.149, de
5 de janeír-, de 1949).
Art. 3. o O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de maio de
1958; 137. 0 da Independência e 70.°da República.
JUSCELINO

;KUBITSéHEE.

Jose Maria Alkmim

ATOS
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MINJS'I':É:Rlü

DA

FAZENDA

QU.'\.DRO PERMANENTE

Carreira de Agente Fiscal do lmpôs"to de Consumo

---

LOTAÇAo
REPARTIÇAO

TOTAL
Interior

Capital

11

Delegacias Fiscais do Tesourol
Nuciouat, nos Estados de:

Am&-.6on>3.G

I

..•........••.•.. )

4

17

21

----'-,
, ----'-----'---·•.. . .•. .•. . . . .•. . . ••.1

Pará

8

20

28

4

24

28

6

21

27

5

17

22

1

.",,,,,,,,,..,,.1

Maranhão

· . ..

Ceará

.. . ... .. . ... . ..... ,I
,i
i

Rio Grande do Norte

• • • • • • • • • • • • • I

I

.Paraíba

f, .,• • • • •

, •••• " ••.•••••••••••

I

.28

I

I

pernambuo.,

I

56

I
i

I

Alagoas

· . . •.. . . .•••••. . . . . •••I

5

Sergipe

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

,;

Bahia

I
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,i

,

!

20

25

5

14

19

12

38

50

17

I

Espírito Santo

•••••• 0

,

4

13

Rio de Janeiro

I
....... ····· .. ······1,

5

51

santa Catarina

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

,

3

23

26

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

16

59

75

Rio -Grande do Sul

,

I

I

56
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DECRETO N.o 43'.685 DE MAIO DE 1958

7

DE

Autwiza estrangeiro a adquirir, em

regular~açÕ;O de. ,!,jo~a.mento, jração ideal do domtnW u~ll do terre,,!,o
de marinha que mencwna no D'lStritc Federal. "

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co~e!e o artdgo
87 número r, da oonstItUlÇia: O, e ten~o
em. vista o disposto no artigo 2D5 QO
Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de setembI'O de 1946, decreta:
Artigo único. Fi.c·i!, Edu.ardo~ Miguel.
jjaoíl, cl.enaclOI1:a~Idade-Iibanêsa, a~

torizado a, adqmrn, em regularização
de aforamento, a fração ideal de
000811 (oitocentos e onze centésimos
m.ilésimos) do dumínlo útil do terreno
de marinha, situado na. Avemda
Atlãntica n. o 2.440, no Distrito Federal. conforme processo protocolado
no Ministério d2\. Fazenda sob o número 300. 30~, de 1957.
Rio dê Ju,neiro, 7 de Maio de' 1958;
137. o da Independência e 70. o da

RepúbllCa.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
DEJC'RETO N.? 43.68:6 MAIO DE 19'58

DE

7 DE

Abre no Ministério da. Viação e Obras
pii.blicas, o crédito, extraordinário de
Cr$ 2.úOO.OCO.GCO,GO, para o jim que
especifica

O pr-esident-e da República, usando
das atríbutções que lhe confere o artigo 87, item I e 75, parágrafo único,
da Oonstituíçâo F-ederal e nos têrmcs
do artigo 9'4, do Regulamento Geral
do 0ódi"o de Contahilid,a,de pública, e
considerando a oalamídade que assola o Nordeste e a necessidade de
proporcional' a'Ü8 órgãos do Govêrno os
meios neceesárfoa para dar assistênda às vjtímas da sêca ;
Considerando a necessidade de serem atacadas obras e serviços de emergência, assim como a impossibilidade
de atender ao crescente número de
flagelados com os l'BeUl'SOS normais do
Orçamento da União;
Considerando a decisão do Egrégio
Tribunal ce Contas da Uniãr, em sua
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sessão de 6 de maio do corrente ano,
decreta:
Art. 1.0. Fica aberto, no Ministério
da Viação e Obras públicas, o crédito
extraordinário de ors. 2.000.000.000,00(dois bilhões de cruzeiros) destinado
à realizaçã-o de obras e serviços de
assistência às vítimas da sêca
Norneste, através do Departamento Na-

no

cional de Obras centre as aêces, do

Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, -do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do Primelro Grupamento de Engenharia e
do Instituto Nacional de Imigração e
Colonização.
Art.. 2,0. Os recursos- previstos no
artigo primeiro serão distribuídos da
seguinte forma:
1. Para despesas com auxílios a flagelados:

a) Departamento Nacional de Obras
Contra as sécas. l.QOO.üC'Ü.OOO,úO
,b) Departamento Nacional de Estradas de Roda.gem.
430. eco. ouo.co
c) Primeiro
Grupamenta de Engenharia
~1115 .OC'Ü. OOO,ÜO
rr. Para despesas
com material e
diversos:
a) Departamento Nacional de Obras
.Oontra as Sêcas.
255.0-00.0ÜO,OO
·b) Departamento Nacínnal de Estradas de Rodag'em.
WD. 000. ÓQO,OO
c) primeiro
Grupamento de Engenharia

."........

3:0.000.000,00

d) Obras a cargo do
Depto.
Nacional
de Obras de saneamento no
"Polígono das Sê-

cas"

08)

_...

20.000.000,QO

Serviços do Insti-

tuto Nacional de
Imigração e 00Ionização

p ar a

atender a migraÇ8_0

de

'Totol

flagelados

50.000.000,OD

......... 2.GÜO.OOO.Oc-O,OO
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Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçãg,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Janeiro, em7 de maio de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELIN:o KUBITSCHEK.

Henrique Lott,
JOsé Maria Alkmim.

Lúcio Meira.

..Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N.

(I

43.687
DE

DE

7

DE MAIO

1958

Aprova Normas Especiais para a ccuclusão das obras de BR-2; que estabelece a ligação direta entre as
cidade de Curitiba e Pórto Alegre.

O Presidente da República, mando

das atrtouícões que lhe confere o ar-

tigo 87, íncísn I, da Ccnstltuiçâo Federal, e
Considerando que a rodovia BR-2
é

uma das ma.is Importantes e signifi-

cativas dn Plano Quinquenal de Obras
Rodoviárias;
Considerando a urgência necessária

â conclusão da sua pavimentação em

decorrência de prtortdads determinada por fatôres de ordem econômica e
de segurança nacional;
Considerando que é forçoso dar um
Impulsionamento excepcional às obras
de pavimentação capaz 'de atender, ao
trânsito imediato para corresponder
a uma farta economia na operação
de transporte;
Considerando a necessidade urgente de uma' ligação rodoviária permanente e pavimentada entre OS grandes centros, Rio de Janeiro, gão paulo,
Pôrto Alegre, em conexão com a No ..
ve Capital;
Considerando as vantagens de um
melhor aproveitamento dos equipamentos e instalações disponíveis no
trecho, bem como, das experiências
já adquiridas por firmas cont-atantes
das características e condições peculiares da região que não têm permitido um avençamentc razoável dos
trabalhos de pavimentação, compatíveís com os programas estabelecidos,
uecreta:
Art. 1.0 E' dado o caráter de urgência às obras da BR-2 que esta..

belece a ligação direta entre 3.') cidades de Curitiba! e Pôrto Alegre.
Art. :l.o As obras ficarão a cargo dos
9.u e 10.° DIstritos Rodoviários Federais com sede em Curítdba e Pôrto
Alegre.
Art. 3.° Ao pessoal interessado diretamente na obra, constituído de servidores do Departamento Nacional deEstradas de Rodagem especialmente
indicaldo pelo Diretor-Geral, respeítados a relação numérica previamente autorizada pelo mesmo DiretorGeral e os níveís de gratifícaçôes,
vencimentos e remuneração aprovados pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas, ,será concedida gratificação
especial.
Art. 4.° A adjudicação de serviços
e obras a terceiros obedecera às «Ncrmas para adjudicação de serviços a.
cargo do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem", em vígor .
Art. 5-.0 A adjudicação de s-erviços'
e obras a terceiros também poderá
ser efetuada independentemente de
concorrência administrativa ou públíca. a critério do Diretor-Geral do
Departamento Nactonaq de Estradas
de Rodagem, respeitadas as seguintes condições:
I - A adjudicação de serviços e
obras, independentemente de concorrência, será efetuada com "firmas devidamente registradas no Departasmente Nacional de Estradas de Rodagem, com tradição de bom e pronto,
cumprimento de seus compromissos;
II - A adjudicação de serviços eobras, independentemente de éoncorrêncía administrativas, será cometida tomando-se por base as Tabelas.
de preços Unitários em vigor no Departamento Nacíonal de Estradas de'
Rodagem ou, 'em casos especiais. por
preços aprovados pelo Conselho Btxecutivo do Departamento Nacional de'Estradas de Rodagem;
!II - A adjudicação de serviços e
obras independentemente de ooncorrência pública, será cometida. obser-vando-se as seguintes ccndíçôes:
a) que se refira, pelas suas característícas, óJ serviço e obras de trechos rodoviários da mesma estrada.
BR-2, entre Curitiba e pôrto Alegre, que já tenham sido objetívados
em concorrência pública antertormente Instaurada e devidamente homologada;
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b) que satisfa93 o adjudicatártc, ãa
mesmas exigênCIas requertdas a~ matrumento de convocação. co-?g~nere;
c) que se subordine, o adjudlcatário àS mesmas condições ~ontratu~13
estabelecidas à eonccrrêncía públtca
e.nterior para objetos congeneres, sob
preços
máximo Iguais 2X)S nesta
alcançados;
.
.
d) que preços de :partes d~ serviços e obras não previstos serao co~:
siderados com base nos valo~es ja
aprovadas pelo Conselho Bxecutívo do
Departamento Nacional de E~tr9:da8
de Roda.gem e ínoluídos em .atdJudICações autorizadas pelo Presidente da

no

República;

, .

e) que se excetue das oaracteríattcas das ad i udícaçôes diretas o prazo
que deverá' ser reduzido de molde a
que as obras sejam inteiramente eoncluidas em 31 de dezembro de 1960.
Art. 6.° Será automàticamente extinto o regime. estabelecido neste decreto no dia 31 de dezembro de 1960.
Parágrafo único. O pessoal para
obras e contratado especialmente, admitido paes os serviços de que trata
este Decreto será automàtícamente
dispensado com a conclusão da obra
e no máximo até 31 de d-ezembro de
19-60, de conformidade com a Iegíalação em vigor.
Al't. 7.° &te Decreto entrará em
vigor na date. d-e sua publicação, revogadas as disposiçõ-es em contrário.
Rio de .Ianeíro, 7 de maio de 1957;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira

DECRETO N." 43.688 -

DE

8

DE MAIO DE 1958

Autoriza o cictadão brasileiro José de
Almeida Sobrinho a pesquisar minério de manganês e argila retriuárta no, municipto de Jaboticatuoas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuíçãxvque lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasíleír-, José de Almeida Subrinho
a pesquisar minério de manganês e
argila refratária em terras de sua

propriedade no lugar denominado
João Ribeiro, distrito de Riacho
Fundo, munícípl-, de Jabnttcatubas,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e dois hectares e alto
ares (42,08 ha) , delimitada por um
polígono irregular qu-e tem um vértice a oitocentos e trinta metros
(830 m) e rumo magnético, de seis
graus sudeste (6° SE) do canto .sut
(S) da residência de Argemírn de.
Silva Matos, e as lados que delimitam a pOligonal têm OS seguintes
Comprimentos e rumos magnéticos a
partir do vértice considerado: quatrocentos e sete metros (407 mi •
vinte e quatro graus sudoeste (24°
SW); quatrocentos e vinte e cínco
metros (425 m) , setenta e sete graus
noroeste (77° NW); trezentos e se..
tenta e cinco metros (375 m) ; dois
graus sudeste (2° SE); cento e noventa metros (19{) m) , setenta e
sete graus e trinta minutos sudoeste
(77° 30'. SW); seiscentos e noventa
e dois metros (692 m) , trinta minutos noroeste (30' NW); trezentos e
noventa e cinco metros (395 m) ,
vinte e seis graus nordeste (26 0 NE);
seiscentos e oitenta metros (680 m) ,
cinqüenta e nove graus sudeste
(59" SE).

Art. 2. o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 430,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomentl)
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da RapúbUca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORJETO N.o 43.689 -

DE

8 DE

MAIo DE 1958

Autoriza o cidadã'o brasileiro Rui de
Melo a pesquisar ilmenita no municimo de Ilhabela.. Estacto de Sâº
Paulo.

Aifrida não foi publicado no Diária
Oficial por falta de pagamento.
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têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
janeir-o de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Autoriza o cidaâão brasileiro Antenar
Veras a pesquisar areias íimenitiArt. LO Fica autorizado o cidadão
cas e oseoetaaoe.Ó no município de
brasileiro Bilvíno Lopes Ferreira a
Barreirirüuie. Estado do Maranhão.
pesquisar calcário e associados, em
terrenos de sua propriedade no lugar
O Presidente da República, usando
denominado Cruz da penha, distrito
da atribuição que lhe confere o
e município de Itararé, Estado de
art. 87, TI.O I, da Constituição e nos
São Paulo, numa área de quatro hectêrmos do Decrete-lei n. o 1.9'85, de
tares e oitenta ares (4,80 ha), del:il-29 de janeiro de 1940 (Códig,o de
mltada por um polígono irregular
Minas), decreta:
que tem um vértícs a duzentos e oito metros (2D8m) no rumo verdaArt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
deiro de seis graus trinta minutos
'brasileiro .Antenor .Veras a pesqulsár
areias Ilmenttícas e associados em . sudeste (60 30' SE) do canto geométrico do mata-burro na estrada' que
.terrencs devolutas e de diversos no
da estação de Itanguá vai ao bairlugar denominado Areaial. distrito e
ro de BOm Sucesso e OSI lados, a parmunicípio de Barreârinhas, Estado do
til' dêsse vértice, os seguintes CO!l1l~
Maranhão, numa área de quinhentos
prímentos e rumos verdadeiros: cenhectares (500 ha) , delimitado P"J" um
to e noventa e oito metros (198m).
paralelogramo, que tem um vértice a
setenta € quatro graus noroeste
cíncc mil setecentos e trinta metros
(74 0 NW); duzentos e oito metros
(5. 730m) no rum., verdadeiro
de
(20Bm),
dezesseis
graus noroeste
quatro .graus e quinze minutos 110r(16° NW); cento e vinte e três medeste (4° 15' NE) da cabeceira do
tros (123m), quarenta e quatro graus
Igarapé Corta Bico e os lados divernordeste (44° NE); quarenta metros
gentes dêsse
vértice, os' seguintes
(40m) , setenta e três graus nordeste
comprimentos e rumos verdadeiros:
(73to NE); setenta t: cinco metros
oito mil metros (8. OODm) , sessenta e
(75m), cinqüenta e sete graus sudessete graus sudeste (67° SE) ;.selste (570 SE); duzentos e doze mecentos e vinte e cinCo metros (625m).
tros (2121r..), dezesseis graus sudeste
quarenta e seis graus nordeste (4ô ll
DEORETO N.? 43.690 MAIO DE 1958

DE

8

DE

29 de

NE.)
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via au-

têntica dêste decreto, pagará. a taxa
de cinco mil -cruzeíros (Cr$ 5.000.00)
e será transcrito no livro próprio- da
Dívísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura..
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da ReI.
pública.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

MAIO DE

o

Art. 2,0 O título da autorização
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será transcrito no livro próprio da
Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
p..•.r t. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1958;
137,0 da Independência e 70.0 doa R~·
pública.
de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO N.? 43.691 -

(16° SE).

Mário Iâeneçhetti,
DE 8 DE

1958

suwno

Autoriza
cidadão brasileiro
Lopes Ferreira a pesquisar calcário e associados, no município de
Itararé, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
art. 87, n,c I, da Constituição e nos

DECRETO N." 43.692 DE

DE 8 DE MAIO

1958

Autoriza o cidadão brasileiro sebastião
Mathias de Souza a pesquisar quartzo, mica e associados. municipio de
. ltambacuri, Estado de Minas Gerais.

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

ATOS
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tigo 87, n.c I, da. constituição € nos
t-êrmQS do Decreto-lei n:o 1.935, .de 29
de janeiro de 194Q (Cócllgo de Mmas) ,
decrete. :
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadào
brasileiro gebasttâo Mathias de Souza a pesquisas quartzo. nuca e associados em terrenos devolutos no lugar
de:qüminado Boa Vista, distrito de
Frei Bonfim, município de. Itamnacurí, EStado de Minas Geraas, numa
área de quarenta e alto hectares e
vinte e cinco ares (48,25 ha) , delímítada por um. polígono irregular, que
tem um vértice a trezentos e doze
metros (312 m) . no rumo magnético
de trinta e seis graus sudoeste (36°
SV{), da foz do córrego doa onça! e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e, l'l.!.ill1.'S magnéticos: seiscentos e cmquenta metros (650m), sessenta graus trinta
mínutcs nordeste (60 0 30' NE); duzentos e vinte metros (220 m) , cinqüenta e' dois graus noroeste (52 0
NW) ; trezentos metros (3{]O, m) , quinze graus noroeste (1So NW); novecentos e cinqüenta e cinco metros
(955 m) , oitenta e três graus trinta.
minutos sudoeste (83 0 30' SW), novecen tos metros csoo rn) , quarenta e
cinco graus sudeste (45° SE).
Art. 2,° O título de autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Orê
490,00) e será transcr-ito no livro própl'10 da Divisão de . . FOmento da Produçào Mineral do Ministério da! Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1958;
137.° da Independência e 7{l.0 da Re-

pública.

JUSCELIN'O

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO N.? 43.693 DE.

DE

S

DE

MAIO

1958

Autoriza o cidadão brasileiro PalmtTO
Gonçalves da Silva a lavrar caulim
e argila no municipio de Rio paràlJ,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.v I, da Oonatituíção e nos
têrmos do Decreto-leí D.o 1.985,· de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro palmírr, Gonçalves da silva
8.. lavrar cauüm e aa-gila no lugar de·
nominado Capívartta. distrito de Oaptvarita, município de Rio .Pardo, EStado do Rio Grande do sul, numa
área de cinqüenta e três hectares vinte e seis ares e dezoito centiares
113,2618 haj , dehmítada por umpougono Irregular que tem um vértice a
mil cento e trinta metros e noventa
centímetros
(1 130,90m),
no rumo
verdadeiro sessenta e um graus emcüenta e três minutos noroeste (61°
5:~' NW) do cruzamento da estrada
Encruzilhada - São Felíciano com o
rio Capivarf e os lados. a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos e cinqüenta metros (750m), trinta. e quatro graus trinta e doís minutos sudoeste (340 32' S"VV); cem metros
(1{}Om) , oitenta e dois graus trinta e
sete minutos sudoeste (82° 37' SW);
mil e onze metros e quarenta e CInco
centímetros (l.Oll,45m), sete graus
vinte e três minutos noroeste (7" 23'
NW); quinhentos e quatorze metros e
trinta e cinco centímetros (514,3Sm),
sessenta e três graus ta-ínta e um minutos nordeste (63° 31' NE); seiscentos e trinta e Um metros e quarenta
e- cinco c-entimetl'os (63I.45-m), dezoito
graus três minutos sudeste (18°1 03'
SE). Esta autcrízação é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32. 33, 34 e
suas alíneas, aâém das següíntes e de
outras constantes do mesmo Código,
nâc expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O ccncessíonârte da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, ne forma da lei OS trtbutos que forem devidos à União, ao
Bstado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do Códi..
150 de Minas.
Art. 3,° Se o concessionário da au ..
torizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações' que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada. C31duca ou nula, na forma dos a.rbígos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° Ae propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub5010 'para fins de lavra, ne forma
dos arbígos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5.° O concessionário da aULori.
zaçâo será fiscalizado pelo Departamente Nacional da produção Mine-
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ral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorízaçâo de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de jromento da Produção Mineral do
Mímstérlc da Agricultura, após. o pagamento daJ taxa de mil e oitenta
cruzeiros «ns 1.080,00).
Art. 7.°. Revogam-se as díspcsiçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1958.
137.° da Independência e 70.0 da República.

EXECUTIVO

têntdca dêste Decreto, pagará a taxa
de quatro mil oitocentos e sessenta
cruzei-ros (Cr$ 4.860,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do MiniGtério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em- contrário.
Rio de J aneiro, 8 de maio de 1958;
137.o da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

JUSCELINO KUBITScHEK:.

Mário ôâeneçhetti.

DECRETO N.o 43.695
MAIO DE

DECRETO

N.O

43.694

DE

8

DE

MAIO DE 1958

Autoriza a cidadã brasileira Ana Bezerríi Fontenelle a pesquisar minério de manganês e associados, no
municipía de Granja, Estado do
Ceará.

o Presidente: da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI,O I, da. Constítuiçãn e nos
têrmoe do Decreto-Ieí n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ne M1~
nas), decreta:
A:-t. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Ana Bezerrll Fontenelln a
pesquisar minério de manganês € associados, em terrenos de sua p ( };Jr.e·
dade, no lugar denominado Bodesa,
Data Genipapo, distrito e mumcípio
de Granja, Estado do ceará, numa
área de quatrocentos e oitenta e seis
hectares (486 ha r, delirmnada lHI" um
retângulo que tem um vértice a duzen tos e vinte metros (22-0 m j , no
rumo verdadeiro vinte e d01S graus
sudeste (22" SE), do cruzamento da
estrada de rodagem de Granja para
Viçosa com a estrada para Serra da
Concebida e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes comptimen.,
t.cs e rumos verdadeiros: dois mil e
setecentos metros «2.700 m j , dezenove graus noroeste (190 NW); mil
te oítocentos metros (1.800 rm , setenta e um graus nordeste d1° K"E).
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via au-

DE

8

DE

1958

Renova o Decreto n.O 38.215, de 10 de
novembro de 1955

~.

o Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe 'confere o artigo 87, n.c I, de Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de L'lHnas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do 'art. 1.0 etc Deereto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida ac cidadão brasileiro Ubírajara Ke'ltened[ian. pelo Decreto número 'a-mte. e
oito mil duzentos e quinze (3R. 215),
de dez (lO) de novembro de rol! .10vecentos e cinqüenta e cinco (1955),
para pesquisar mármore e aS5OCiadOG
no distrito de Varzeão, município de
Cerro Azul, Estado do Paraná.
Art. 2.0 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) e será transe r!La no
livro próprio da Divisão de Fomento
da .Prcducào Mineral do Mínisrerío
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlsposrçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 19-58;
137." da Independência e 7(}.<> da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mdrl0 Menffghetti

ATOS DO PoDER
DECRE"TO N.o 43.696 MAIO DE 1958

DE

a DE

xtensivas ao tabaco de '(IaIpIlo
'Torna etad,o de Santa; Catarina. codO ~~o pela denominação de 'tipo
n
"etCe
cs especificações reteretüee
Qes
,
- d~ a ex . lassijicacão
e [iisca I"zzaçao
a o~ta{';ão do tabaco de _galpno do
~stad~ do Rto Grande do Sul,
O Presidente. da. R 2'Pú b1i:ca", usacn-do
tJ"ibuições que lhe confer-e o ard,as ~7 n o I da Constituição, e tendo
ngo . ta .o que dispõe o art. 6." oo
'~cr~~~l€i n.? 3~4, de 15 de maL'Co de
938 e b-em alS&lm, o art. 94 do ~
1 I ' dnto aprovado pelo Decrete nugu aro 5' 739 de 29 de maío de ,\:~40 .

mero . ,
d'Ccreta:
Art 1.° 'Ficam extensivas ao tabaco 'de galpão ~o Estado de S~ta
G:1ta.rina, conheCldo pela de?-:ml~a
;- d <> Tipo oeste, as espectfícações
~Mfere~t<>s à ctassíficacão e físcalízaTe
-, v~
I
M da expOJ.--taçao ~o tabaco de gaiç - do Estado do RlO Grande do Sul,
~a~ovadas pelo Decreto n.o 28·132. _de
2f d maio de 1950, com as alterações
do I5ecreto n." 40.633, de 27 de dezembro de 1956.
parágrafo único t.. Al~m dos c~l'ac
terí6tiCOS de clas61f;caçao e de físcalização da expürtaçao que f?rem ....,~~l~
p'i<loG em cada caso, ?€ve-ra co •.etar
dos certificados respectivos o nome do
reduto a6Sim discriminado: Tabaco
~e Galpão Tfpo Oeste do Estado de
Santa Catanna.

Art. 2.° f:ste Decreto e:J?-traEá em
vlsor na data de sua pubh~açao:_
Aa:t. 3. [R,~vogam-se as dlS>POSlÇO~-S
em contrárío .
Rio de Janeiro, 8 ~d€. maio de 1958;
137.0 da Ind!2"pendencl>a e 7iJ. o aa
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneghetti

DECRE-TO

N.O
MAIO

43.697 -

DE

B

DE

DE 1958

Altera os arts. 2.° e 3.° do Decreto
n.o 23.702, de 4 de janeiro de Hiil1·
O PreGidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituíçâo. deereta:
Art 1.0' Os arts. 2.° e 3.,) do Decreto' n." 23.702, de.4 de janeiro de
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1934, passam a ter o. seguinte redaçl\o:

"Art. 2.° O cargo de Chefe de COmissão Demarcadora de Limitas será
exercido por Oficial Superior das Fôrças Armadas, do pôsto de Oorcne; OU
Capitão-de-Mar-e-Guerra, ou quando
os tnterêssee do serviço o exi.;{JI'em,
por Oficial-General, da Ativo. 0'J da
Reeerva, com. especialização técnicogeográfíce atinente ao desempenho da
função.
Parágrafo único. A nomeação respectiva será da competência do Presidente da República, mediante proposta do Ministério das Relacôes Exteriores, ouvido antecipadamente o
Ministério militar correspondente.
Art. 3,° O cargo de Subchefe de
Comissão Demarcadora de oíranes
será desempenhado POr Oflciaa Supe-rior dae Fôrças Armadas, da Ativa
ou da Reserva, com espectalizacâo
técnica nos têrmos do artigo n.iterior. "
Art. 2.° :0::.te Decreto entrara em
vigor na data de sua pubticacâo, revogadas as dlsposicôes em oontrárío ,
Rio de Janeiro, 8 de maío -10 1958;
137.° da Independência e 70.~ . da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Antônio

A~ves

Câmara

II enrique Lctt:
José Carlos de Macedo Soares
Francisco de Melo

DECRETO N." 43,698 MAIO DE

DE fi DE

1958

Inclui 'uma função na Tabela Nvsnérica de Mensalistas da Comissão Federal de Abastecimento e Preços, e
dd ataras providências.

o Presldenta da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, combinado com
§ 2.0 do art. 27 da Lei
n.o 1.522, de 26 de dezembro de 1951,
decreta:
ArL 1.0 Fica Incluída, ent.l-'e &S
funções de referência única, uma' de
Escrevente-dactilógrafo, referência 23,

°

na Tabela Numérica de Mensalistas
da Comissão Federal de Abasteci-

ATOS
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mente e Preços, aprovada pêlo Deereto n.v 43.173, de 4 de fevereir., de
1058.
Parágrafo único, A função 1e que
trata O presente artigo será preenchida, em caráter provisório, nos têrm 06
do Decreto n," 29.997, de 14 rl-e setembro de 1951, por José Galvào
Prata.
Art. 2.° Ê'3te decreto entrq,,'8. em
vigor na data de sua publícacão.

se refere êste artigo.. o qual prevalecerá de 28 de fevereiro de 1956.
Art. 3.° ÊSte decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em eontrárlo .
w

Rio de Janeiro, _em 9 de maio de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da.
República.

JUSCELINO

Art. 3.° Revogam-sa as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio d,~ 1958;
137.° da Independência e 70. da
República.

DECRETO N ,0 43. 70B -

U

JUSCELINO KUEITSCHE:I{

Parsiftü Barroso

KUBITSCHEK.

M ária M eneç hetti,

DE

DE

9

DE

MAIO

1958

Transfere sem aumento de despesa~
tuncõee de Tabelas Numéricas Especiais de Bxtrtmumerário-m-snsalista do Ministério da Açrícuitura,
que menciona, e dá outras __ proviw

asnaae.

DEORETO N.o 43.699

DE

9

DE

IVLo\IO DE 1958

Inclui junções na Tabela Numérica
de Extranumerário-mensalista tia
tnuoemaoae Rural de Pernambuco,
aprovada pelo Decreto n,o 42.278,
de 17 de -setembro de 1957, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
arb. 87, item I, da Constituição \~ na
conformidade do disposto no parágrafo único do art. 3.° da Lei número 2.920, de 13 de outubro de 1956,
decreta:
- Art. 1.0 Ficam incluídas, na Parte
Permanente da Tabela Numérica de
Extranumerário-Mensalista da Uni··
versidadg Rural de Pernambuco. aprovada pelo Decreto n." 42.278, de 17
de setembro de 1957, .2'funções de
Agrônomo, referência 28 e 1 de Professor Adjunto. referência 28.
Art. 2.° As funções, cujas mclusôes
são previstas no artigo anterior, se
destinam ao aproveitamento, respectivamente, de Manoel Rodrigues Priho..
Renato Ramos de Farias e Eudes de
Souza Leão Pinto, abrangidos' pelo
disposto no parágrafo único do artigo
3.° da Lei n.c 2.920, de 13 de outubro de 1956.
Parágr-afo único. Serão expedidos
pelo Reitor da Universidade Rural de
Pernambuco portarias declaratórias
do aproveitamento do pessoal, a que

O Presidente da República, usando

da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, _as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Es·
pecíe.ís de Extranumerário-mensaJlista,
do Ministério da Agricultura, -abaixoindicadas:
I - uma (1) função de Mestre
Artifice, referência 22, ocupada por
Milton Lages, da 'I'a.bela Numérica
Especial de Extranumerárío-mensaliata do Instituto de Qu1mIca Agrtcola,
do Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas, do Centro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas para
idêntica Tabela da Inspetoria Regtonal em São Paulo, do Serviço de Ex~
pansão do Trigo;
II - uma (1) função de Coletor
de Amostras. referência 19, ocupada
por João de Deus Magalhães, da 'j'abela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Estação de
Enologta, em Parreiras, no Estado de
Minas Gerais, do Instatuto de Permentaçào, do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional dlê Ensino e Pesquisas Agronômicas, para idêntica Tabela da Estação de Enologia em .Jundiat, no Estado de São Paulo, do mesmo Instituto e Serviço;
!II - uma .(1) função de Atendeute, referéncía 20, ocupada por Mário
Cabral, da Tabela Numérica Especla'l de Extranumerário-mensalista do
Instituto de óleos do Serviço Naciona.J
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d

tl~

pesquisas Agronômicas, do Cen~
jqacional de Ensino. ,e ~ pesquisas

~j~~~~~li~%~'Jêa;:rt~m~~~~aded1d~l:
ntstracão·
IV :.- Uma (1) funçáo de M'Bstl'e,
referência 19, ocupada por j-austo
MOl'dra Ba1'l'OS, da Tab.el?, jcumértca
allsEsp.ecirtl de ExtraHum:8l'aTIO-mens
ta da Inspetoria RegIonal, em c~m
p'o Giftnde,. no Estado de Mato GI0S:
o da DiVIsa0 de' Fomento da Pro
~u ão Animal. do Departamento Na~
cl0~al . d; prodUção Anlm~I,. para

idêntica Ta.bela da. I~I1etoTl~ ~e
gional. em B-elo Hortz01!-t~, _110 ~tado
de Mina8 Gerai8, da Dn~I~ao de .~ns~
peção de produtos de Ongem AnI.nal,
do mesmo Departamento;
,
V _ uma (1) função ~e ArtIflc~:
r.eferência 21, exceden~eJ oc~pada pOI
João r.&opoldino da: Silva, na Tabela
Numérica E5p8cial de Extl'anuIl?-er~
rio-mensallista da supermtendenCla
de Edificios e parques do. centro N:;.
atonal de Ensino e PesqUIsas AgrQY10~
micce, para idêntica tabela do Jnstituto Agronômico do N~deste, ,dO
s-erviço Naciona'} de pesquisas Agronômícas, do mesmo centro, também,
em caráter excedente; e
VI _ uma (1) função de Mestre
Especializado, referência" 22, ocupa,?a
ucr Délio Cardoso Gouve':l, da 'I'ab....la
Numé~'ica E8peci~.} de :Extranumel'~
rio-mensa1lü;ta do jnstituto Agronomico do Nordeste. do serviço Nacional de pesquisas Agr?llÔm Ica8, ~o

centro Nacional de EnEmo e Pesquisas Agronômicas, para idênti:a .t~
hele da superintendência d-e Edlf1~
cios e P8rqu-eS. do mesmo centro.
Art. 2.0 l1'ste Decret<! ~nt1:?rá em
vigor na data de sua lJubhca~ao.. ~
Art. 3.0 Revogam-se as dI8posIçoes
em contrário.
Rio de Janeiro, em ? de maio de
1958, 137.0 da rndependenCla e 70.° da
República.
JuSCELINO KUBITSCHEK.

MáTio Meneghetti.

DECRETO N,? 43.701 DE MAIO DE 1958

DE 9

Autoriza a companhia paulist~ de
Fórça e Luz a ampliar suas znstatcçõee para' estender ~eu~ serV1.ço.s
ao Distrito de Hortolandta, Muntcípio de Sumaré, Estado de São
Paulo.
O' Presidente da República, usando

da atrtbuiçãc que lhe confere o artigo

5_0 do Decreto-lei D.O 852, de 11 de
~arço de 1938, combinado com o artigo 4." do Decreto-lei n.» 2.059 de5 de março de 1940;
,
Considerando que pela Resolução~.o 1.432 o
Oonselho Nacional de:
Águas e En-crgia Elétrica se manttestou favoràvelmente
medida de-à

ereta:

.

1.°. Fica autorizada a Compa,
nhía paulista de Fôrça e Luz a am-.
~rt.

plíar- suas tnstatações mediante:
a) construção
de uma linha úetransmissão entre a subestação denominada ".3 M" situada a cêrca de 18km da cidade de Campinas sôbre o
trajeto da linha de transmissão Usina
Hidro Elétrica de Americana - Oampina~ .e. o Distrito de Hortolãndia,
MUl1lClPlO de Sumaré, Estado de São"
Paulo;
b) tnstalaçâo ~e uma subestaçãoaba.íxadora e do SIstema de distribuiçao no referido Dístrtto .
§ .1. ° Por ocasião da aprovacâo elos'
projetos serão determmadas as· carac,
terfsticas das instalações ora autortzadas ,

'

2. ~ .~tas instalações destinam-se'
a possibilitar a extensão dos serviços
da Com~an~ia paulista de Fôrça e"
L.u~ ao Distrito, de Hortolândía Municipio .d'2 .SUlp.aré, .Estado de são Paulo, Dístríto esse situado dentro da sua
zona de concessão.
Art. 2." Caducará a presente auto,
rtsação, Independente de Qualquer ato
declaratório, se a concessionária nãocumprir as seguintes condições:
I Apresentar à Divisão de AgU<.lS"
d.? Departamento Nacional da Produçao Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias
a con;car da data da publicação dêstedecreto, os estudos, projetos e orçamentes das obras.
II - Inicial' e concluir as obras.
nos prazos que forem fixados 0"10
Ministério da Agricultura.
Parágrago único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da AÜT1_
cultura.
::>
Art .. 3. o A presente autorização fica
subordinada às demais normas do De~

creto n.« 41.019, de 26 de fevereiro de'
1957. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data da SUa publicação..
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Art. 5. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1958;
.137. <> da Independência e 70. o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCREK.

Mário Meneçhetti.
iDiEC!RJE.TO N,O 4,3. 7ü2
DE MAIO DE

~

DE 9

1958

.Aitera: O Decreto n. Q 20.397, de 14 de
janeiro de 1946, que regula o funcionamento da ituiústria [armacêüfica no Brasil.

o Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe contere o
artigo 87, TI.o 1 da Constituição, de-

'ereta:
Art. 1.0 Ficam alterados os artigos 2,°, 63, 68, 78, 92, 113, 114 e 124,

'seus parágrafos, itens e alíneas, do
Regulamento do Exercício da Indústria Farmacêutica no Brasil, aprovado
pelo Decreto n.? 20.397, de 14 de ja-

neiro de 1946, que e-assam a ter a
seguinte redação:
"Art. 2.0 Os estabelecimentos referidos no art. 1.0 com sede fora do
Distrito Federal, em que se fabriquem
ou manipulem produtos para o consumo no país. deverão se inscrever
no Serviço Nacional de Fiscalização
-da Medicina e Farmácia.
§ 1.0 o pedido inicial de inscrição
dos estabelecimentos a que se refere
-ãste artígc será processado por meto
de petição, acompanhada da licença
-expedida pela autoridade sanitária
estadual,
Nessa petição constarão,
obrigatoriamente, as seguintes mror'mações:
a) Nome do estabelecimento e da
firma proprietária;
b) Sede:
c) Nome do responsável técnico;
d) Nome do representante ou local
.da filial no Distrito Federal.
§ 2. 0 Os estabelecimentos localizados no estrangeiro deverão, ainda,
provar o funcionamento no pais de
origem e indicar o local da sede e
o nome do representante habilitado
no Brasil, quando não localizado no
Distrito Federal.
, § 3. 0 Ao estabelecimento que se
"inscrever na forma dêste artigo, será
-fornecido um comprovante numera-

EXECUTIVO

do que servirá para os fins previstos
no art. 17 dêste Regulamento. ~SSe3
estabelecimentos deverão mencionar,
em tõdas as petições que derem entrada no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia,
o número de sua inscrição, sendo
arquivado, de plano, tod'os os requertmentes que nã-o atenderem a essa.
formalidade.
§ 4.0 Qualquer modíflcação na firma ou na responsabilidade técnica do
industrial - farmacêutico
laboratório
implicará na realização de nova inscrição e na expediçã., de novo comprovante.
§ 5.0 Anualmente, 110 período de
1.0 de janeiro a 30 de junho. OS Laboratórfos
índustrtaís-Jarmacêutícos
localizados ro-a do Distrito Federal
deverão requerer' a renovação de suas
inscrições, observado o disposto nos
§§ 2.° e 3.0 dêste artigo. Ao seu pedido. juntarão as estabeleciener-tos a
licença expedida pela autoridade sanitária estadual e a relação das especialidades farmacêuticas com o número e a data da licença e dos produtos oficlnaís que a firma fabricar
em seu estabelecimento.
& 6.0 O estabelecimento que não
renovar SUa inscrição, dentro do
prazo acima estabeleoído. ficará .sujeito a multa que fôr arbitrada pela
Diretor do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia."
. "Art. 63. Para efeito de Iícencíamento. só serão admitidos como esp-ecialidades farmacêuticas, cem denominacão de fantasia ou não, e a. critério
do' Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina e Farmácia. os produtos cuja preparação necessitar de
cuidados especiais de purificação. dosagem. esterilização ou conservação e
que satisfizerem a uma ou mais das
seguintes exigências:
a)
Ter em Sua composição substância nova ou mesmo conhecida,
mas de aplicação nova ou vantajosa
em terapêutica:
b)
Apresentar melhoramento de
fórmula ou de forma. de valor nprentável sob o ponto de vista farmacêutico, terapêutico ou econômico.
~ 1.0 Fica assegurado aos laboratórios o prazo de um ano para requererem licenciamento de produtos similares a qualquer outro, que haja
sld-,
licenciado como especialidade
farmacêutica por apresentar novidade ou aplicação terapêutdea vantajosa.
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§ 2.0 asse prazo será. contado da
data em que fór concedida para fabricação e venda da pruneira cspe'alidade farmacêutíca representando
~~l novidade ou aplicação terapêutica vantajosa.
§ 3.0 O licenciamento de pl~dt}t?5
similares a que se r~f~r~ o § 1. dêste
artigo ficará .a ~rlte;lo do Se~v.lço
Nacional de píscalízaçâo da Mecücína
e Farmácia e será procesaaôo mediante a apresentação de requerimenta acompanhado de relatório assinado pelo responsável técnico ~o .1afarmacêutico,
bO,atório , índustrfal
observado o disposto no parágrafo' 2.°
do Art. 68.
..
§ 4.0 Os pedidos de Iícencíamentos
de produtos similares estarão subrnetidos às seguintes normas:
I - Cada farmacêutico; médico ou
firma industrial farmacêuttca somente poderá ser proprietário e requerer o licenciamento de um produto similar com o mesmo componente básico;
II Os relatórios que ins truem
o licenciamento de produtos similares .deverão ser originais, sendo arquivados, de plano, os pedidos cujos
relatórios sejam cópias fiéis de outros já apresentados ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia;
lU - Se o ServiÇo Nactonal de
Fiscalização da Medicina e Farmácia.
tiver recusado o licenciamento de
uma especialidade farmacêutica. sómente será aceito recurso como produt'Q similar no caso do interessado
mencionar o nome da primeira
cença de especialidade representando
novidade ou aplicação terapêutica
vantajosa, sendo, também, arquivado
.o pedido em que tal indicação não
seja exata. Em ambos os casos, não
caberá recurso.
IV - Indeferido o pedido de liceneiaenento de produto requertoo na
forma contida na alínea anterior, não
será aceito que o interessado, no
mesmo processo, introduza qualquer
modífícação quanto a fórmula, indicação terapêutica, modo de usar ou
forma de. apresentação.
§ 5.° Os produtos farmacêuticos
que forem licenciados cemo similares
a .qualquer outro, na forma dêste artigo, não poderã-o ser transferidos a
terceiros, senão após um ano da data
do respectivo licenciamento, circunstância que constará, obrigatória~
mente, da licença".
ú-
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u Art.
68. Somente os profissionais
ou firmas legalmente habilitadas a
exercer a indústria farmacêutíoa de
acôrdo .com êste Regulamento poderão ser proprietários de especialidades farmacêuticas.
§ 1.0. A licença da
especialidade
farmacêutica será concedida ao responsável técnico do estabelecimento
em que o produto fôr fabricado,
Quando se tratar de produto biológico, a licença poderá, também, ser
concedida a médico habilitado, desde
que não exerça atividade clínica e
que faça parte do estabelecimento
como sócio ou contratado.
§ 2.° No caso do produto ser proprledade dos profissionais legalmente
habilitados a exercer a indústria farmacêutica, cada peç.ido de licenciamento deverá ser acompanhado de
autorização expressa com firma reconhecida do laboratótlo industrial-farmacêutico onde a especialidade
irá ser fabricada."

"Art. 78. As exigências, para cumprimento de despachos Interlocutóa-tes, Incluídas nas relações de publicação de despachos, deverão ser satisfeitas dentro do prazo de 30 dias
da ciência dos interessados sob pen~
de arquivamento do prOces'so.
Parágrafo único. O Bervlço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia deverá despachar dentro de 30 dias os requer.enentos de informações, de alterações ou modífícacões de bulas
e rótulos, decfórmulas e formas farmacêuticas, desde que não tenham
prazos mencionados especificamente
neste Regulamento.
"Art. 92. Os .produtos referidos ::lOS
arts. 90 e 91 e as drogas e produtos
químicos constantes da Parmacopéía
Brasíleíra ou de outros Códigos admitidos pela Comissão de Revisão da
Farmaçopéia. poderão ser preparados
e vendidos pelos estabelecimentos autorizados, independentemente de li
cença especial.
§ 1.0 para preparação e venda dos
produtos constantes das Parmaeopéías
Americana, Británict\, Francesa, serça. Italiana e A:lecnã e dos formularios mencionados em Portarias expedidas pelo Diretor do Departamento
Nacional de Saúde. torna-se necessá.,
rio que o laboratório industrial tarmacêutico requeira ao servtço Naclonal de Fiscalização da Medicina e
Farmácia a devida autorização, ter-
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neoendo OS esclarecimentos neoessários.
§ 2.0 gmbora constando das FJ.1mncopéias Brcsueíras 'Ou Estrangeiras ou
dos formulários reconhecidos pela comissão de Revisão da Farmacopéia
Brasileira, não serão autorizados para
serem preparados e exptstcs à venda, come produto onctnei.
a) as drogas e produtos qUím~c~s
que carecerem de cuidado? especiais
na sua aplicação terapêutica, ~ cr~
tério do Serviço Nacional de Piscalizaçào da Medicina e Farmácia;
b) os extratos, Iísados, frações _de
óraáos hormônios, soros. vacinas. bacte~iófa'o"os vitaminas, antibióticos
e
outros "'congêneres a critério do, Se1'vico Nacional de r-tscauaacêo da Medícina e Farmácia por 118.0' serem de
conservacâo relativamente jonga;
§ 3.° Ás drogas e os produtos referutcs nas alíneas a e b do parágrafo
anterior poderão ser licenciados 'c!e
conformidade com o disposto no artígo 65 e seus parágrafos dêste regulamente' .

«Art.. 113. Sempre que necessáno,
a autoridade sanitária fará a apl'eensâo. para análise, de fórmulas .m~
dícamentosas, drogas, produtos quumcos, biológicos" ofícínaís, de toucador,
desmretantes, antissépticos, especiahdadcs farmacêuticas e congêneres,
onde quer que se, encontrem. Lavrará da apreensão auto, em duas. vias,
que além de assinado pelo funcionári..;:) apreensor e será também. por ríuae
testemunhas idôneas e p€lo Interessado responsável ou seu substituto eventual especificando-se no laudo a nature~a e outras características do produto.
§ 1.° Do produto apreendido serão
tiradas três amostras que se fecharão em invólucros, assinados pelo autuante e rubricados pelo autuado, e
testemunhas de maneira a evitar a
violação. Picará em poder c'c autuado.
para efeito de defesa, uma amostra
para análise de contraprova, A análise fiscal deverá estar concluída dentro do prazo de 3{) dias, a contar da
data da apreensão de produto, sob
pena d-e ficar a mesma sem efeito.
§ 2.0 Caso pareça necessário, o runcíonárfo apreensor ínterdítará tôda
a partida suspeita, tornando iesponsável pelo estoque do produto até ulterior deliberação o interessado, outra firma ou pessoa idônea.
§ 3.0 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a firma depositária as-

EXECUTIVO

sínará um têrmo de depósito, o que
poderá ser feito no próprio ato de
apreensão_
§ 4.0 se o depcsdtárío dos produtos
apreendidos der a consumo, desviar,
alterar ou substituir o estoque das
substâncias cuja guarda lhe foi confiada, incorrerá em multa que não o
exime da responsabilidade criminal.
§ 5.° As duplicatas de ~n(Jst~as ~~s
substâncias analisadas serão tnutiltzadas se não forem reclamadas pelos.
interéssados no prazo de 60 dias, contados da data da terminação da anáUse.
§ 6.° Não serão restituídas as amostras das substâncias ott produtos condenados OU julgados impróprios para
o consumo, por estarem em deaacôrdo cem a fórmula licenciada ou com
os dizeres dos' respectivos rótulos.
§ 7.° As aoreensões de que cogita
êste Regulamento serão feitas de preferêncía, e sempre que possível, no
local da fabricação do produto ou
nos depósitos e agências do respetivo
fabricante" .
'I Art.
114. Verificado pelas analises ou exames ser o produto imncóprio para o consumo, achar-se em
. desacôrdo com as exigências da 1"a,l'maoopéta, ou de outro Código admttido pela comissão de Revisão da Par-macopéía ou estar em desacôrdo C~H:n
a licença, será o interessado cíeunncado da Inrraçâo cometida, do que se
lavrará um auto explicativo contendo
o inteiro teor do laudo de análise e
os processos de sua execução, podendo o í.nteressado, dentro de 20 dias,
contestar o resultado da análise ou
do exame, sendo-lhe, inclusive, facultado recuerer outro na amostra
conservada em SBU poder para ccntramava.
§ -1°. O exame da contraprova será
realizado dentro do prazo de 30 dias
da data da condenação do produto.
Será efetuada conjuntamente nele
proftssíonal autor do primeiro exame per técnico indicado pela parte
e Dor outro estranho à Repartição e
designado pelo Diretor do servis,:<;- Nacional de Fiscalização da M~dlcma e
Farmácia ou pel-o Chefe do órgão congênere da repartição sanitária estadual.
§2.0 O resultado do exame de contraprova ficará consignado em reIatórío, cuja segunda via serfi. entregue à parte interessada. mediante recíbo ,
• § 3.0 Havendo divergência no resultado, caberá a decisão ao Diretor
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do Departamento Nacional de Saúde,
a quem competil'â. também, julgar,
em Ultima instância, a contestação do
intel'essado a que se refere êste ar.,
tígo.
.
.
. _
§ 4.0 Somente apos as decísôes previstas no parágrafo anterior ~ que o
Diretor do Departamento jqacíonal de
saúde poderá determinar. a aplicação
de penalidade OU pedir a apuração
"da responsabilida-de criminal a que
se refere o art. 106 dêste regula;
mento".
"Art. 124. Das decisões proferidas
pelo Diretor do serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina e Farmácia
ou pelas autoridades sanitárias estaduais
competentes caberá recurso,
dentro de 60 dias, ao Diretor do Departamento Nacional de Saúde",
"Art. 2.° O item 1 da tabela que
acompanha o Decreto n.? 20.397, de
14 de janeiro de 194$ passa a ter a
seguinte redação:
"1. pedido de licenciamento ou modífícaçâo de fórmula de especialtdades farmacêuticas, dietéticos, desinfetantes, produtos .químícos, de higiene
e toucador, produtos oficinais e congêneres - 200,{JO".
Parágrafo único, Fica incluída, na
aludida ta-bela, a segutnte: "nota":
"Nota: - os emolumentos previa,
tcs na presente tabela serão cobrados
em estampilhas federais coladas na
petiçáD ou no processo".
Art, 3.° ltste necreto entrará em vigor na data de SUa publicação, ficando revogadas. as disposições em contrário. ,
Rio de Janeiro, em 9 de maio de
1958; 137. 0 da Independência e 70.a da
RepÚ'blica,
<

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Maurício de Medeiros.

DECRETO N.o 43.703 -

DE 9

DE

MAIO DE 1958

Abre,. ao Ministério da Justiça e. Ne~
Yóczos Interiores - Pod,t0r Judiciário - Tribunal de Justicà do nistrito Federal, o crédito especial de
139.516,60, para o fim que especifica.

crs

O Presidente da República, usando
da. autorização contida na Lei núme.,
TO 3" 288, de 20 de outubro de 1957,
e tendo ouvido o Tribunal de contas.
nos têrmos do art. 93" do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:

205

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores Poder Judiciário ..:...- Tribunal de JUstiça do Distrito Federal, o crédit-o especial de Cr$ 139,516,60 (cento e trlnta e nove mil, quinhentos e dezessela
cruzeiros e sessenta centavos)
para
atender ao pagamento devido ao Ministro Antônio Pereira Erao'a aposentado do Tribunal de s~gúranca
Nacional, no período de 1 de fevereiro de 1951 até 11 de março de 19~3.
Art. 2.° este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as dísposiçges em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de maio de
19;;.8; 137. ° da Independência e 70, o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar

saue«

JOsé Maria Alkmim.

DECRETO

N.O 43.704 "MAIO DE 1958

DE

9

DE

Abre, ao poder Judiciário - Juetica
do Trabalho Tribunal Region-al
do Trabalho da 8,a Região, o crédito especial de
48.OüO,OO para
o fim que especifica.

crs

O Presidente da República, usando

da autoriza-ção

contida na Lei número 3,318, de 18 de novembro de
1957, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabílídade
pública, decreta:
Art. Lo Fica aberto, ao Poder JUdiciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Tra-halho da 8. a
Região - o crédito especial de
.
Cr$ 48.00Q,OO (quarenta e oito mil
cruzeiros), para ocorrer às despesas
com o pagamento dos aluguéis do
imóvel, onde se encontra instalada a
Junta de conciliação e Julgamento de
Manaus, referentes aos exercícios de
1955 e 1956.
Art. 2.° gste

decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõea em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1958:
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Salles.
JOsé Maria Alkmim:
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1D(E}CRiETO N.o 43. 7(}5 _
MAIO DE

DE 1,3 DE

1958

Concede auiorieaçãc para o funcionamento dos cursos de didática, pedagogia e letras anglo-germânicas
da Faculdade Católica de. Filosofia,

Ciências e Letras de petrópolis.
O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o
artigo 87, item I, da Constituição e
nos tgrmos do Decreto-lei TI.O 421, de
:u de maio de 1938, decreta:
Artigo úni-co. li: concedida autorfzação para o funcionamento dos
curses de didática, nedagogía e letras angto-germânlcas da Faculdade
católica de Filosofia, Ciências e Letras de Petrópolis, mantada pela SO~
ciedade civil Faculdades oatólícas petropolítanas e com séde em petrópolis, no Estado do Ri'Ü de Janeiro.
Rio de Janeiro, em 13 de maio de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis salgado.

n:mCRiETO N.o 43 ..1106 l'lrAIO DF; 1958

antecedência de no mínimo sessenta
(60) dias, designação para cargo ou
função que possibilite satisfazer aquelas exigências.
§ 2.° O oficial que nâo puder satisfazer qualquer dos requisitos mínimos
na. ocasião em que a Administração
Naval houver provido a facilidade necessár:a, deverá também requerer
nesse sentido, mencionando o motivo
da escusa, a fim de que fique consígnado, tal fato, em seus assentamentos".
"A:rt, 6.° .,
,.,
, .. "
c)

julgado,

DE 14! DE

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, rccíeo I, dlt Constituição,
decreta:
I
Art. L" 'Fica alterado o Regulamento de Promoções para Of'eiais da
Marmha, aprovado pelo Decreto número 42.808. de 13 de dezembro de
1957, para o fim de transformar, em'
§ 1.0 o parágrafo único do art. 3.°,
eo qual se acrescenta, ainda, um §
2.~, e acrescentar uma alínea ao artigo 6, o um § 3.° ao art. 39 e um pal'ágrafo único ao art. 122, a saber:
"Art. 3,°
.
â
1,0 A Administração Naval proverá as facilidades rara q'le cada oücíaí possa preencher aqueles reqursitos mínimos, assegurandc-Ihe. no caso
de omissão, o direíto de requerer, com

fisicamente,

inapto

temporarfo ou não ter feito inspeção

de saúde por motivos justificados:
"Art. 39 ..... , ...................•
§ 3.° Sempre que houver um aurnentc de quadros. o Ministro da Marinha determinará a organização de
quadros de acesso extracrd'nártos, visando a atender a situação específica
criada" .

" /I.-1't.

Altera o Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha.
fi'1-

EXECUTIVO

122 .,.,.,........... .

Parágrafo único. Para o cômputo
das condícôes de merecimento de que
trata o Capitulo VIdêste .Regulamenta e para fins de organizaçao da
escala de -comando será considerado,
também, o disposto nos arts. 62 a 65.
inclusive, do Regutamento de Promoções para Oficiais da
Armada,
aprovado pelo Decrete n.c 3.121, de
3 de outubro de t938, com a redação
introduzida pelo Decreto u.« 32.575,
de 13-4-1953. unicamente para os oficia's que satisfaziam tais condições,
contadas apenas ate a data da aprovaçâo dêste Regulamento".
Parágrafo único As alíneas c, d e
e, do art. 6.°, passam a constituir, respectivamente, as alíneas d. e e j, do
mesmo artigo, mantido o seu parágrafo único.
Art. 2.° üste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de maio -de
1958; 137.° da Independência e 70,0da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Antonio Alves Câmara

ATOS

DECRETO N.O 43.707 MAIO DE 19'58

DE 14 DE

Regula a execução do Plano de
Abastecimento Nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 n ° I da constituição e tendo em
v~ta' o 'art. 1.0 da Lei n.O 1.522, de
26 de dezembro de 1951, decreta:
Art. V Ao Conselho Coordenador
do Abastecim.ento in,c~be promover,
por tntermédío dos órgãos competentes, a execução das medídas previatas no Plano de Abast:e;cLmento Nacional, aprovado pelo Decreto n. c,
42.332-A, de 25 de setembro de 1957.
Art. 2.° Para os fins previstos nc
artigo anterior competirá ao gecrctário Geral do Conselho Coordenaünn
do Abastecimento coordenar as providências defendas aos diversos 01'gãos governamentais e estimular, a
execucão das que couberem aos órgáes
auxiliãres do Conselho, mencionados
'IlQ artigo 3.° do Decreto n.c 38.84:1.
de 12 de março de 1956, podendo, no
âmbito de suas atribuições:
a) assinar convênios, acôrdos, ajustes e contratos;
b) movimentar recursos destmadoa
â realização do Plano de Abastecimento Nacional, prestando contas de
sua aplicação. na forma da lei;
C) contratar, superintender e nsoalízar os seus serviços admtníatratdvos cu técnicas e tomar outras medidas necessárias à plena execução
do Plano de Abastecimento Nacional.
Art. 3.° Ficam revogados o DecI'eto
n.« 4'2.:3'38.-'A. de 25 de setembro de,
1957 e demais dísposiçôes em contrário.
Art. 4.° O pres-ente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, em J.4 de maio de
1.958, 137.° da Independência e 70." -ín
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

Lúcio Meira.
Mário Meneghettt.
Parsijal Barroso,

20'1'
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DEORETO N.' 43.708

DE

15

DE

MAIO DE 1958

Cria, no Ministério da Justiça e NegOClaS Interiores DepartamentoFederal de Segurança Pública - a
medalha "Mérito Policiar, ao ensejo do Sesquicentenário da tiuidação de polícia civil brasileira e
dá outras providências.

o

Presidente da República, usando"

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e

Considerando o que expôs o Ministro de Estado da Justiça e Negócios.
Interiores sôbre a conveniência da'
tnstdtuiçãn de uma medalha de mérito com a finalidade de premiar' policiais nacionais e estrangeiros, ou
pessoas outras que à 'policia civil brasileira tenham prestado contribuição
valiosa técnico-científica ou serviço
relevante:
Considerando que o Departamento Federal de Segurança Pública órgão em que se transformou, SUCGS""
sívamente, a Intendência. Geral (la
Policia, criada há cento f cmqúente.
anos per D. João VI - é o responsável pela segurança pública da capita! do País e vem mantendo mta
permanente contra a dehnquêncía em
tôdas as suas formas, zelando pela
vida, e pelos bens, pelo sossêgn e tranquilídade da população, através de
seus componentes que trabalham
díuturnamente, expostos a tôda sorte
de perigos, emoções e privações, sujeitos, também, a perda de vida, como..
tem acontecido a numerosos elementos seus;
Considerando que os policiais 1.8vem sei' estimulados e recompensados quando se destacarem por serviços relevantes prestados na salvaguarda da ordem, da segurança e da
tranquilidade públicas, de acôrdo com
a função específica que exercem, deereta:
Art. 1.0 Fica criada, no Ministério..
da Justiça e Negócios Interiores -.
Departamento Federa! de Segurança Pública
a medalha "Mecu.oPohcíal", para premiar policiais nacionais e estrangeiros, ou pessoas outras que à policia civil brasileira conham prestado contribuição valiosa
técnico-científica ou serviço relevante.
Art. 2.° A medalha compreenderá
duas categorias:
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A _' de ouro, a ser concedida aos
policiáis brasileiros que hajam pres~

tado ou vierem a prestar. excepcional
serviço de Interêsse nacional decor-

rente da função que exercem:
B - de prata, a ser concedida a policiais nacionais e estrangeiros ou a
pessoas outras que se tenham distinguido por contribuição valiosa técnico-científica ou, ainda, que tenham
prestado ou venham a prestar relevantes serviços à referida instituição
de segurança pública.

Art. 3.° As características da medalha "Mérito Policial" são parmanen-

tes e obedecem às seguintes indicações:
I - de ouro oU de prata; em forma circular, com 35 milímetros de
diâmetro, de acôrdo com o desenho
anexo.
I! - Anverso:
Um disco carregado, na margem,

por 25 estrêlas, representativas das
unidades policiais do País, tendo ao
centro o símbolo do fasces sôbrc o
mapa do Brasil, destacando o Distrito Federal, tudo envolvido por um
ramo de café à direita e outro de
fumo, à esquerda, que se· cruzam na
base sôbre um facho.
lU - Reverso:
Ao centro os dizeres: Decreto número 43. '708, de 15 de maio de 1958,
contornando-a, em círculo, a inscrição "Mérito Policial".
IV - A medalha será pendente de
uma fita chamalotada de 35mm de
largura por 40mm de altura, composta de três barras de 1l,60mm cada
uma, nas côres ultramar, ouro-velho
e vermelho, postas' da direita para a
esquerda, respectivamente.
V -

Barreta:

Terá 35 mm, recoberta com a mes.zna fita da medalha.
VI -

Roseta:

Botão circular de lmm de diâmetro, recoberto com a mesma fita
da medalha.
Art. 4.0 A concessão da medalha
far-se-á por decreto do Presidente
da República, mediante proposta de
uma comissão especial presidida pelo
Ministro da Justiça e Negócíos Interiores.

EXECUTIVO

§ 1.0 A referida Comissão será
constituída pelo Chefe de Policia,
pelos Diretores das Divisões de Administração e de 'Polícia Política e
Social do 'Departamento Federal de
Segurança Pública, pelo Diretor da
Divisão de Assuntos Políticos do Departamento do Interior e da Justiça
e' por um Delegado de Polícia, designado pelo respectivo Presidente, mediante indicação do Chefe de Polícia.
li 2.° A iniciativa para concessão
da Medalha será de um dos membros da Comíssâo, em proposta circunstanciada e precisa sôbre os destacados serviços prestados à policia
civil brasileira e os méritos do proposto, ou os trabalhos técníco-cientíncos com que contribuiu para a
mesma.
§ 3.° A medalha de "Mérit-o Policial" acompanha o respectivo diploma, que vai assinado pelo Ministro
de Estado da Justiça e Negócios In-"
teríores.
Art. 5.° A condecoração de que trata o presente decreto será fornecida
pelo Departamento. Federal de Segurança Pública sem ônus para o agraciado.
Art. 6.° A entrega das condecorações com os respectivos diplomas será
feita em solenidade presidida pelo
Ministro, ou seu representante, precedida da leitura do parecer que justifique a concessão da medalha.
Parágrafo umco. Em livro especial, sob a guarda do Departamento
Federal- de Segurança Pública, será
feito o registro dos agraciados, nas
duas categorias, separadamente.
Art. 7.° As despesas decorrentes da
execução do presente decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Departamento Federal de Segurança Pública.
Axt. 8.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições 'em contrário.
Rio de J aneíro, em 15 de maíc
de 1958, 137.° da Independência e 70.'
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEk.

Eurico de Aguiar

sonee.
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lei n.c, 9.76'1; de 5 de setembro de
1946, . decreta:
Art. 1.0 Fica o Patrimônio da
União autorizado a aceitar a doação que
faz o Território Federal do
.Acre ao Ministério da Guerra, de
uma área de terras -do Engenho e
Fazenda "Independência", de propriedade daquele Território, medindo
539 x 658 metros pela frente e pelos
fundos, respectivamente, com umasuperfície aproximada de 365.752
metros quadrados, para o fim especial da construção de um Quartel
destinado a alojamento de tropas do
Exército e casas para oficiais e sargentes, conforme preceitua o Decreto n.? 112, de 30 de junho. de 1955,
alterado pelo Decreto TI.O 97, de 10
de setembro de 1957, do mesmo' I'errltórfo e tudo de acôrdo com Os elementos constantes do processo protocolado naquele Ministério sob o número 8.901-57-Gab. MO.
Art. 2.° O imóvel' em aprêco se
destina ao Ministério da Guerra.
Art. 3.° O presente decreto entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1958'
137.° da Independência e 70.° da Re:
pública.
JUSCELINO

Henrique

KUÍHTSCHEk.

t.ou.

José Maria Alkmim.

DECRETO

N.o

43.710
1958

DE 15 DI:

MAIO DE

Cria, na superintendência do Plano'
de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília.

DECRETO N.o 43.709

DE

15 DE

MAIO DE 1958
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de um
terreno na Cidade do Rio Bran~o,
que jaz o Território Federal' do
Acre ao Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso t, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, íncísc l, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na estrutura
administrativa da S.P.V .E.A., a Comissão Executiva da Rodovia BelémBrasília (RODOBRAS), diretamente
subordinada ao Superintendente do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, com o fim de orientar, dirigir e finalizar os trabalhos da ligação rodoviária da nova capital com
a cidade de Belém do Pará.
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Parágrafo

umco.

A

DO PODER ExECUTIVO

RODOBRAS

terá uma Agência sediada em Bra-

DECRETO N.' 43.712 - D' 17
DE MAIo DE 1958

sília.

Art. 2.° A ROnOBRAS constitui-se
de três membros, livremente designados pelo Superintendente da S~ P.
V. E. A., que será o seu presidente,
e de uma Secretaria de Administração Geral, sendo os seus serviços
atendidos

por

pessoal

admitido

na

conformidade do art. 19, suas alíneas

n.v

Declara de utilidade pública, para fins
de desaprapriOA}tio. faixa de teereno
necessária à construção de trecho
ferroviário localizado em Vacaria,
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando

34.132,

da atribuição que lhe confere o ar-

de 9 de outubro de 1953.
Art. 3.° Tendo em vista a urgência dos serviços e das obras fica o
Superintendente da S.P.V.E.A. autorizado a dispensar, a seu critério, a
concorrência pública ou administrativa para aquisição de materiais e
equipamentos.
Parágrafo único. Quando o valor

tigO 87, inciso I, dra Oonatttuíção e nos
TI.o 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
n.o 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.° 'Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropnaçào
pelo 3.° Batalhão ROdoviário, a faixa
de terreno situada entre as estacas
1. 069 e 2.050, representada na planta
que cOm êate baixa, devidamente rubr-ícada pelo Diretor da Di vlsâo de
Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, necessária
construçã-o do trecho ferroviário Rio pe,
lotas.Rio Saltinho; do tronco prmcipal .Sul (TPS) , a. cargo do retendo
Batalhão, no Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2.° :itste decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação revogadas as disposições em: c.mtr~rlo.

e parágrafos, do Decreto

das aquisições fôr inferior a
.
100.000,00 (cem mil oruzeírosn .
a autorização poderá ser, a juízo do
Superintendente da S.P.V.E.A., delegada ao Diretor Executivo da Secretaria de Administração Geral da
RODOBRAS.
Art. 4.° Dentro de 30 (trinta) dias,
a partir da publicação dêste decreto, o Superintendente da S.P.V.6: A
submeterá à aprovação do Presidente da. República as normas especiais
de construção da rodovia Belém-Brasília. e de regulamentação das atividades administrativas da RODOBRAS.
Art. 5.° gste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ors

têrmos do Decreto-lei

á

Rio de Janeiro, 17 de maio de ~958;
137.° da Independência e 70 o da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique

Rio de .Ianeiro, em. 15 de maio de
1958; 137.° da Independência e 7ü.o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DECRETO

Eurico de Aguiar Salles,
DEOR:ETO N.o 43.711- DE 17 DE
:MAIO DE 1'958

Consolida as disposições legais e regulamentares de qUe tratam o De.
ereta-lei n.o 7.404. de 22 de março
de 1945 e suas posteriores altera-

cões.
:Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

t.ou,

t.uao Mehr"a.
N."

43.713 _
DE 1958

DE

17

DE l\iAIO

Dispõe sôbre o Certificado de cobertura cambial a que se refere o D~
ereto n.o 42.820; de 16 de dezembro
de 1957, e estabelece medidas, a serem executadas pelas autoridades
cambial, consular e aduaneira, para
fins de contrate fiscal, prevenção e
reoresséo da trouãe nas impor-

taçõee.
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-,
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Art. 4.0 Para efeito do visto consular previsto no artigo 11 do De ..
ligo
•
ereto n." 42.916, de SO de dezembro
ereta:
o
O cerünoadc de Ooberde 1957 a autoridade consular venficará Se as especificações constantes
AIt. 1. . I a que se refere o pado certificado de CObertura Cambial
tuta can;b~a do artigo 53 do De~
coincidem com os elementos COJ1,.sigrág:afo UD1C0820 de 16 de dez emb-:o
nados na fatura comeroial .
ereto n. o 42. istt~ de formulári{) l?roArt. 5. o A carteira de Comércio Exde 1957, co:: pela carteira de camterior procederá às investigações neprio, f{)rnecl
do Brasil S. A . . no
oo
cessárías a fjm de apurar. em relabíO do gan ser declarados pelo unçáQ aos produtos constantes do Cerqual devem uantidade. preço e deunceüc ele Cobertura Cambial, os
portador a;fqações dós produtos a sesegumtes elementos:
. espec! lC
.
a)
preço .real aceitável para fins
importadOs.
re
o
especificações pr,e~ist.as de ccntrôle da respectiva cobertura
cambial;
,
§ 1.
A!' obedecerão a erttérlos a
-b) lV'2JI();r externo da mercadoeta,
neste ar~ii~belecidoS em portaria do
conforme definido no parágrafo umcu .
.se~eJ?t.o da Fazenda.
do artigo 5. 0 da Lei n.o 3.244, de 14
Mm~l
.
á
'mportador eonsígnar no
de agôsro de 1957;
§ 2:o O Ide cobertura cambial o
c) natureza e montante dos descertifIcado
FOB de cada espécie
contos concedidos pelos exportadores.
Art. 6, o A Carteira de Comércio
preço brduto. indicando e deduzmoo.
erca .tem
()na, as taxas
" r"
de mee os vaio
ca Exterior remeterá à repartição adua ~
em cada 1 tos' de qualquer natureza, neíra do destin-o da mercadoria ume
das vias do Certificado de cobertura
-dQs d~scQn elos fabricantes ou forCambial acompanhada dos elementos
concedIdos P exteri.ar.
informativos a que se refere o artigo
neced.ares no
. '
o Recebido ~ o forrnulàríc a. anterior.
Art· 2' re o artigo anterior. acorriArt. 7. o As autoridades aduanen'aa
que se te f e, promessas de Venda de
poderão autorizar o desembaraço
panha.do da;respondentes, a Cartf!ü'a não
de
qualquer mercadoria por valor InC{i.ro~IO .co do BancO do Brasil S. A
ferior
a-o apurado pela Carteira de
de . qa!U bIO certificado de colY':rtura
comércio Exterior. na conformidade
emlt1r !i' odepois de verificar se ~s e~
do disposto na alínea b do artigo 5,°,
cambIal_dos
produtos estao no
cumprfndo-lhes aplicar as penalidapecificaçQes s critérios de que trata
des cabíveis, sempre que os preços. e
acôrdo. com
f 0 1 o do artigo 1.' dêste
valores apurados não coincidirem CI)n1
o paragra o '
os
constantes da nota d-e ImporDecreto.
ta-ção.
S o O certifica.do de Cobertm'::J,
Art.. . . emitido pelo menos em
Art. 8. o Quando. em decorrência
CambI.al seI~ a seo"uinte destinaçtlJ:
de oscilações das' cotações ínrernaoito VIas, co
t:>.
~
danais. tornar-se difícil o contrôle
d s primeiras vias serao ena) as
ue 'mportador. desttnando-se do valor aduaneiro das mercadorta.s,
as repartições aduaneiras comunicat!'BgUes. ao . ~azer prava junto à autoa. l,!lo VlU asular para efeito de vista rão o fato à Diretoria das Rendas
".
ndad-e con
Aduaneiras a fim de ser solicitado <10
da fatura com-erClal,
,
Conselho de Política Aduaneira o es3 fi e 4.!lo vias serã-o retidas
tabelecimento do equivalente especfb) a
'.
de oambto do BanCO fico da tarifa. "ad valerem" nos têrpela ca~·to8Jrsa A para fins de conmos da letra a do artigo 22 da Let
do BraSIl
.
'.
TI,O 3.244 de 14 de agôsto de 1957,
_
trôle a seu ca-rgo;
Art.. 9. o ~ste decreto entrará em
quatro vias restantes. seraO
vigor na data de sua publicação, ree). as
carteira de oomércío Ex,
enviadas ~ fins de estatística e con- vogadas as disposições em contrário.
tenor pala 1
Rio de Janeiro. 17 de maio de 1958'
trôle de preços,
.
137. n da Independência e 70. o da Rerato único. Fica a <;JartenZl. pública.
par~ã,g. d Banco do BrasIl S, A"
JUSCELINO KUBITSCUEK
de cambIâ ~ecessidadê_ auwrizarla a
em casa e número de vias do CerJosé Maria Alkmim
a.u;nentar 08° cobertura, Cambial. danJosé cano» àe Macedo
t.ifICa~O d destinaçáo convenient€.
do-Ih,..s a
.

m:s

87 n . o 1, da C()Dstituição. de-

ATOS
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DECíRiE'DD N.o 43.714 _

DE

DO PODER EXECuTIvo

1,9 DE

MAIO DE lSfl8

Retifica a Tabela Numérica Especial
~e E.mranunMpráriO-Jkf;EffU~rtlãsta dla.
Fábrica de Juiz de Fora do Mi.-nistérío õa Guerra. e aâ outras

providências.

O pccstdente d.l

R~ública.

usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l. da Constituição, de··

oreta::

hrt. 1.0 Fica retificada, na forma
dC5 anexos. a Tabela Numérica, E6pe.-.
oral de .mxtreeiumecáeío-êzensansta da
pábrica. de Juiz de Fora, 'aprovad31

:pelo D~iOl"eto n. o 3:4.607, d~ 16 de
novembro de 19'5-3. na pau-te relativa
às séries funcionais de A['tífice-Auxi-

ltar e Oonduccres de Operações de

Fabricação.
Art. 2.0 A retificação a. que se
!t':jfIZ·re o artigo anterior vigorará a
!P8irtir da publicação do Dearebo número 34.607, de 1'6 d!e dezembro' de
19&3.
.
Art. 3.0 Revogam-se. as disposições

em contrário.

.

fRio de Janeiro. em 19 de maio de
1958; 1'37. 0 da Independência e 70.0 da
República .
JuscELmo KUBITSCHEK

Henrique Lott

MlNISTERIO DA GUERRA
FABRICA DE JUIZ DE FORA
Taõelu Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista (Art.
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DECRETO N." 43.715 MAIO DE 1953

rnc lui o

DE

19

DE

presidente do Conselhp de

P uuco Aduaneira entre os memb:oS a que sere/ere o art. 15 d o _
Decreto n.o 39.412, de 16 de junho
de 1956.

presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o ar87, da constituição, decr-eta:
t 1 ° Fica incluído o presidente
d rconselho de política Aduaneíra
egtre 05 m,embros natos do G:1")lPO
Eyecutívo da Indústria Automoonisti~a (GElA), de que trata o al:t. 15
do jjecreto n.? 39.412, de 16 de Junho
de 1950$.
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data da. ~ua publicacão, revogadas as dlSPO~lÇÜ"H; em coniráxio.
Rio de aenerro- em 19 de maio de
1958; 13'7.° da Independência e 70.0 da
República.

O
d
ti~~
A

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
José Maria Alkmim.

DECRETO N.? 43.71:6 DE 195-8

DE

19 DE MAIO

Vecla, temporàriament e ,. nomeações e
admissões 17,'0 serviço público
Ill'eral e nas autarquias .

je-

O Presidente da República usando
da atribuição qu lhe COnfB:1"'e 'O artigo 87, n. ° 1. da Constituição decreta:
Art. 1, o Ficam vedadas no servico público civil da União e dos Territórios. até 3 de outubro do corrente ano. nomeações ou admissões de
qualquer natureza ou categoria. remuneradas à conta de verbas especificas ou globais.
Art. 2. ° Ficam -lgualmeníe proíhldas quaisquer termas de contrato,
acôrdc, ajuste OU convenção que Importem a prestação de serviços técnrcos ou admíntstratívos P(;~ pessoas
estranhas aOS quadros e tabelas de
pessoal.

Art. 3. o Em oasos espectats. para
assegurar a contlnutdade dos-serviços
públicos, poderão ser f~it~ nomeações .ou admtsaões P<\1'fI, cargos em
comissão, funções de confiança ou
em órgãos de deliberaç:.'io, colettva:
para cargos de juizes, mlntstros <10
Tribunal de Contas, procuradores
junto aos trtbunaís superiores e ao
Tribunal de Contas, diplomatas ou
membros -do magistério; paJ:a r-econ~
dução ou substituição, sem aumento
de despesa. de extranumerários contratados, ou eeeerciros e de pessoal
de verbas globais. bem OOulO para
atender a: relevante ínterêsse público,
em serviços essenciais _ e Inadlávets,
que de outro modo. nao possam ser
executados.
;A.::t. 4,0 ArpoÜcam-.s,f> às eutarqudas
teeccess as normas do presente de(~ret'O. cbscnrados. em qualquer caso,
cs a-equísitos exigido spara a validade
dos respectivos atos de provlmento .
Art. 5,0 As <nomeações ou admtssões facultadas na forma do artigo
3. °
continuam sujeitas. em cada
caso e de acôrdo com as Instruções
em vigor. à prévia e expressa autorização do Presidente da República,
transmitida DOr intermédio dos chefes dos Gabinetes Militar oU Civil da
Presidência- da República
Art. 6. ° O presente dec-oto entra
em vlgor na data de sua pl1Olicação.'
revogadas as dtspcsiçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de mato de 1958;'
137. ° da Independência e 70 ° da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar SaltesAntônio Alves Câmara.
Henrique Lopt,'
José Carlos
Soares.

de

Maceâo

José Maria Alkmim.
Lúcio ·Meira.
Mário Iâeneçhetti,
Clovis Salgado.
Parsifal Barroso.
Francisco de Mello.
Mauricio de Medeiros.
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DEORETO N." 43.717 -

DE

19

DE MAIO DE

1958

Regulamenta a concessão da percentagem prevista no artgO 64 e seus
paragrajoS da Lei n. o 3.244, de 14. de agósto de 1957, e dá outras PTo-

-oiaéncias,

o Presidente da República, usando da atríbuiçâo que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constrtuíçâo, decreta:
Art. 1.~ Aplicam-se as disposições do artigo 64 da Lei TI.o 3.244c,
de 14 de agôst., de 1957, a todos oS servidores lotados nas repartições

que integram o sistema aduaneiro âo país, assim constituído:
órgão de supervisão, Execução
Diretoria das Rendas Aduaneiras
e Orientação
órgãos Técnicos ConsultivoS

órgãos de Execução Especifica e
Fiscalização

órgãos de Fiscalização Preventiva

{
{

}

I
{

Laboratório Nacional de

Análises

e suas Seções Regionais
Alfândegas
Estação Aduaneira de ImPortaçáo
Aérea.
Mesas de Rendas Alfandegada03
Agências Aduaneiras
Registros Fiscais
Servíço de Repressão ao Contra-

bando e Postos F'i8cais.
Art. 2. o Para ef.eito de dIstribuição da percentagem prevista I1{) dlspositivo l-egal citaJdo no artigo anterior, ficam as repartições aduaneiras
classificadas nas sete categorias seguintes:
I - Diretoria das ~ndas
Aduaneiras

r

I
I

II -

do

Rio

I

UI -

Laboratório
de Análises

I

IV -

Alfândega de SantO!!!

I

V-

j
I

I
r

de

Nacional

Seção Regional do Laboratório Nacional de

anéueea em Santo<!

II UI -

Alfândega do Recife
Alfândega de Salvador
Alfândega
de
Pôrto
Alegre

iI

IV -

seção Regional do La-

II

V -

II

I -

I

1. a Categoria

Alfândega
JaneITo

I
I

boratórl., Nacional de
Análises em Pôrto alegre
Estação Aduaneira de
Importação Aérea em

São Paulo
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r
2. a categoria

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

:3.a Categoria

):1 -

j

m -

I

I

IV -

f

I -

............... J

!
l

[
j

I
4. a Categoria

..... ,

,

..

I _. Alfândega de Belém
seção Regional do La-

I
I

I

II

{

I
I

I
I
I
1
I

I

n -

I
I
I

I

5. a Categoria

.

iI
I
I

I!

boratório Nacional de
Análises em Belém
Alfândega de P a l' & ..

nagua

Alfândega do Rio
Grande

Alfândega de Manáus
Alfândega de Fortaleu..

III -

Alfândega de Maceió

IV -

Alfândega de S. Francisco do Sul

V -

Alfândega de Vitória

I -

Alfândega de Natal

Alfândega de Livra.mento
III - Alfândega de Sâo Luls
IV - Alfândega de Corumbé;
TI -

V VI -

VII VllI IX X -

XI -

Alfândega de Jaguarão
Alfândega de Pelotas

Alfândega
guaíana

de

U r u.-

Alfândega de FlorianóPolis
Alfândega de Arac.ju
Alfândega de Niterói
Alfândega de JOãD Pes-

soa

= - Alfândega de

P.rnalba
Mesas de Rendas Alfandegadas de:

!
(
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I - Macepâ
II - Ilhéus

m -

Angra doS Reis

IV -

'ttejat

V -

VI VII -

Aceguã
Laguna
Pôrto Murtinho

Mesas de Rendas AI;.,
fandegadas de:

ATOS

no
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EXECUTIVO

I -

Pôrto Velho
Boa Vista
m - Rio Branco
IV - Tutóia
li -

rI

I
I
I

I
I
~.lI.

Categoria

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

I
I

I

I
I

I

I
I
I

I
I

I
i
II
II
Il

V VI VII, -

VIU IX X -

Camocim

Areia Branca
Penedo
Caraveles
A1cobaça

São Sebastião
XI -r- Antrmína
XII - Itaqui
XIII -

Dom Pedr1to

XIV XV XVI -

Quarai
São Borja
Santa Vitória do Palmar
XVII - Ponta Porá
XVIII XIX -

Pôrto .Esperança
Bela Vista

XX - Capacete
- Foz do Iguaçu
xxn - Macau
XXIII - Pôrto Lucena
~I

XXIV -

XXV XXVI -

"xxvrr XXVIII XX;IX -

Serviço

de

Repressão

ao Contrabando
Postos Fiscais:
Alegrete
Bagé
Cachoeira do Sul
Cruz Alta
Rosário do Sul

XXX - Santo Anon-eIo
XXXI XXXII XXXIII XXXIV -

XXXV XXXVI XXXVII -

XXXVIII XXXIX -

XL XLI XLTI -

Santa Maria

São Gabriel
Sambaqui
Oiapoque

Xíborema
Ponta dos índios
Agências Aduaneiras:
Oobija

Manoa
Guajará Mirim

_Registros Fisca:·
Abuná
Antimari
Campinas

XLIII -

Feij6

XLIV XLV -

Iquiri
Jurupari

XLVI -

LJberdade
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Art. 3. o O montante:
da percentagem a ser distribuída entre OS
servidores lotados em. rcoarucões aduaneiras, será calculado sôbie a
receita .do ímpôsto de ímportaçân efetivamente arr ecedada .
Art 4.° O Ministro ce E<;tad,) baixara,_ anu~ente, instruções sôbre
o pagamento da vantagem a que S1:' refere o artigo anterior, flxando~
a) ° limite máximo da despesa autor~zada, c.om base na previsão orçamentária do respectrvo exe~cIClO. obedecido o disposto no § 3,0 do artigo
64 da Lei 3.244, de 14 de agosto de 1957;
b) a percentagem sôbre o total da receita do" impôst o de importação
arrecadada pelas repartições aduaneiras do pais, a ser utilizada no pagámente da vantagem;
c) os limites das quotas percentuais sôbre o montante destinado ao
referido pagamento. a serem distribuídas a cada grupo de repartições da
mesma categoria, conforme a classificação do artigo 2.0 •
Art. 5.0 compete à Diretoria das Rendas Aduaneiras:
a) apurar. mensalmente, a arrecadação dos .ímpostos de importação
e a importância global a ser aplicada no pagamento da vantagem regulada por êste decreto, de acôrdo com a percentagem fixada pelo Ministro
da Fazenda;
b) determinar a quota percentual sôbre a importância destinada ao
referido pagamento a ser destinada a cada grupo de repartições aduaneiras da mesma categoria observados os limites estabelecidos pelo Ministro
da Fazenda.
c) comunicar às repartições aduaneiras, ou às correspondentes estações pagadoras, a quantia destinada ao pagamento do pessoal e a percentagem sôbre o respectivo vencimento ou salário a ser abonada.
§ 1.0 Será idêntica a base percentual sôbre os respectivos vencimentos
ou salários atribuída a todos os servidores lotados em uma mesma repartição OU grupo de repartições aduaneiras, da mesma categoria.
§ 2,0 Para os efeitos dêste artigo, as repartições aduaneiras comunicarão, por via telegráfica à Diretoria das Rendas Aduaneiras, até o dia 5
de cada mês e confirmarão na mesma data. mediante oficio. o total da
respectiva receita proveniente do ímpôsto de importação arrecadado no
mês anterior.
Art. 6.0 A percentagem concedida a. servidores lotados em repartições
aduaneíras. inclusive nos casos de afastamento para o exercício de cargo
em comissão ou de função gratificada, será calculada, exclusivamente,
sôbre o vencimento ou salário do cargo efetivo ou função de que rÓI'
titular.
parágrafo único. Dita percentagem é assegurada ao servidor que passar a ter exercício, temporàríamente, em outra repartição, na forma da
legislação em vigor.
Art. 7.0 A percentagem devida no exercício de 1957 será fixada. com
base na arrecadação apurada a partir de 14 de agôstc do mesmo ano. sôbre
o vencimento ou salário dos servidores beneficiados, mediante instruções
especiais do Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. A despesa respectiva correrá à conta do crédito especial autorizado pelo artigo 72 da Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 1957
e aberto pelo Decreto n.c 42.490, de 22 de outubro de 1957.
Art. 8.0 As dúvidas suscitadas na execução dêst e decreto serão dirimidas pelo Ministro da Fazenda.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de 1958; 137.° da Independência e 70.0
.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmtm

2.22
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DE 20 DE

Extingue e cria cargos em Quadro dO
IPASE e dá outras providências. '
O' presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição. e

nos têrmos do Decreto-Iet TI.o 2.063.
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Fica exüneo, no Quadro
da Administração central e órgãos
Locais, l.a Seção do Orçamento, Parte Suplementar, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

deral, e tendo em vista o que consta
do Processo n.c 6.651, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públi-cas, decreta:
Art. 1.0 Fica derrogado o § 1.0 do
art. 34 do Decreto n.v 29.151. de 17
de janeiro de 1951. que aprovou o
Regulamento dos Servicos Postais -e
de Telecomunicações. ~
Art. 2.0 f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

do Estado, um cargo isolado de pro-

Lúcio Meira

vimento efetivo, de Red-a.t.or M, cria"'do pelo Decreto TI.o 28.003, de 13 de
novembro de 1950.
Art. 2. o Fica criado. no Quadro da

Administração central e órgãos Locais 1.a Seção do Orçamento. parte
Supiementar. do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, um cargo isolado de provimento efetivo de Inspetor Regional, Padrão N, criado pelo Decreto

DECRETO

N"

43.720 DE 1958

DE

21

DE MAIO

Altera o Regulamento para a Escola
de Guerra Naval.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso l, da Constituição, decreta:
n.» 28.5,25. de 18 de agôsto de 19'50,
Art. lI' Fica alterado o Regulapara ser provido, em caráter efetivo,
menta para a Escola de Guerra Naval,
por Alvaro Gomensoro Drclhe da
aprovado pelo Decreto nv 41. 22~, de
Costa.
20 de março de 1957, para o fim de
Art. 3.° Ao referido servidor, ficam
dar a seguinte redação ao art. 39:
asseguradas tôdas as, vantagens atri"Art. 39. A critério da Admibuídas aos mesmos cargos, de igual
nistração Naval, os cursos de que
quadro e Seção do IPASE, a parrír
tratam as alíneas "a" "d" e "er"
da data do seu provimento inicial
do ert. 91' poderão se~' feitos ,por
decorrente do Decreto n.c 28.5-25-50.
correspondência; os cursos de que
já citado,
tratam as alíneas "c" e "f" serão
Art, 4,0 Este Decreta entrará em'
feitos por correspondência, envigor na data de sua publicação, requanto a Escola não dispuser de
vogadas as disposições em contrário,
instalações que permitam a sua
realização com freqüência obriRio de Janeiro, 20 de maio de
gatória e em regime de tempo in1958; 137.° da Independência e 70. 0
tegral; aquêles previstas na alínea
oa República.
"h", do mesmo artigo, serão miJUSCElLJINo KU11lTSCH:ElK,
nistrados no regime que melhor
conciliar o comparecimento à EGN
parsijal Bturoso,
com o exercício de outras funções
pelos oficiais alunos".
DECRETO N° 43.719 - DE 20
Art. 2" ::Est€ decreto entrará em
DE MAIO DE 1958
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Derroça o § 1.° do art. 34, do DeRio de Janeiro, em 21 de maio de
creto n. o 29. !151, de 17 de ia1958; 1371' da Independência e 701' da
neíro de 195!.
República.
O Presidente da República, usando
JUSCELINO KUBITSCHEK.
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I. da Constituição FeAntônio Alves Câmara.
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DECRE:I'O N'1 43.721 .

DE

21

DE MAIO

DE 1958

Altera a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica.

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

87, item I, da Constituição Federal,
deCt'eta:
Art. 1'1 p'ica transferido da lotação
suplementar da Diretori~ _de Aeronáutica Civil .para a Oomtssao de Estudos Relativos à ~a~egação. !,-é~ea
Internacional, constltumdo Idêntica
lotação desta última repartição. um
cargo de Assessor de Direito Aeronáutico do Quadro supl~mentar do Ministério da Aeronáuhca;, ocupado por
Frederico Duarte de ouvetra.
Arb. 2'1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
r~vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137'1 da Independência e 70'1 .da República.

Quartel General da 2.a ZOna Aérea
para a do Hospital de Aeronáutica do
Recife; e
111 - uma função de Trabalhador
referência 17, ocupada por Azenclhe~
ver Barreto Fernandes, da Tabela da.
Ba5€ Aérea do Galeão para a da Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica.
. Art. 2'1 1!1ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação i"evogadaa as disposições em contrâ.rio.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958
13.7'1 . da Independência e 70~ da R'C~
publica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo.

DECREI'O

N9

43.723 DE 1958

DE

21

DE MAIO

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipzo
de Itararé, Estado de São Paulo.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

O Presidente da República usando
da atribuição que ~he: ~nfere' o aettgo
87, nv I, da Constdtuíçâo, e de acordo
com os arts. 1.165 e 1.180, do Código Civil decreta:

Francisco de Melo.

DECRETO NQ 43.722 -

DE

21

DE MAIO

DE 1958

Transfere funções das Tabelas Numéricas Especiais de E.Ttranumeiário _ mensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.

o presidente da República, .usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo 87, item I, da Constituição, de':'
ereta:
Art. 1'1 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas
Especiais de Extranumerário-mensalista abaixo indicadas:
I - uma função de Mestr-e Marceneiro, referência 21, ocupada por
Waldemar Costa, da Tabela do Parque de Aeronáutica dos Afonsos para
a do Estado-Maior da Aeronáutica;
II - uma função de Motorista Auxiliar, referência 18, ocupada por Antônio Carlos Mendes, da Tabela do

~r~" 19 Fi?~o Serviço do Patnmomo ~da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Itararé,
no Estado de São Paulo quer fazer
à União Federal, de, um 'terreno com
a área de 566,80 m2 (quinhentos e
s~ssenta e seis metros quadrados e
oitenta decímetros quadrados), situado na Rua Amazonas Ribas, esquina
d!", Rua Prudente de Morais, naquela
CIdade, .tudo de acôrdo com a planta
e demais elementos técnicos constantE:s d? processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o número
337.450, de 1957.
Art. 29 Destina-se o terreno à
co:r;stl:ução de um prédio para a
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 21 dê mato de
1958; 1379 da Independência e 70'1 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.
Lúcio Meira.

ATOS

DECRETO N9. 43.724 DE

DE

21

DO

PODER

DE MAIO

1958

EXECUTIVO

nha situado na Avenida Atlântica
n,v 7'78 no Dlstrrto Federal, de aoôrdo
os elementos constantes do
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 295.936, de

com.

Autoriza o serviço do Patrimônio da
união a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Araras, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I, da Constttuiçâo, e
de acordo com os arts. L 165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço dó Patt-imôhío da União autorizado a ac-eitar
a doação que o Município de Araras,
no Estado de São Paulo, quer fazer
à União Federal, de um terreno com
a área de 443,06 m2 (quatrocentos
e quarenta e três metros quadrados e
seis decímetros quadeados) , situado
na Rua Tiradentes nv 350, esquina da
Rua Sete de Setembro, naquela cidade; tudo de acôrdo com as plantas
e demais elementos técnicos constantes do processo protocolado no Mlnístério da Fazenda sob o nv 273.691,
de 1957.
Art. 29 Destina-se

o terreno à
construção de um prédio para a Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
1379 da Independência e 709 . da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim ,
Lúcio Meira.

1956.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.9 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

José Maria Alkmim.

DECRETO N.o 43. 726
rtiAIO DE

21

~ DE

DE

1958

Aprova a reforma de estatutos do
« Bank o/ Lotuion: & South Ame1'ica
Limited".
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a Constttuiçâo e de acôrdo com o Decreto
14.728. de 16 de março de 1921,
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a reforma
de estatutos do "Bank of London&
South America Límíted",' com sede
em Londres: (Inglaterra). promovida
pela assembléia geral extraordtcarla
de 2 de abril de 1957.
Art. 2.0 l'tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.0 , da
República.

TI.O

JUSCELINO KURITSCHEJ:t.

DECRETO N.9 43.725
MAIO DE 1958
Autoriza
regime
terreno
situado

DE

21

DE

estrasuteíroe a aâquirír, em·
de ocupação, tração ideal do
de marinha que menciona,
no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
e t€ndo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei n,v 9.760, de ;) de
setembro de 1946, decreta:
ArtigoÚTIico. Ficam Srul Ejaykmari

.e .Iakob Ejzykman, eznbcs de nacionalidade polonêsa, autorizados a ad-

quirir em regime de ocupação, a fração ideal de l/2~ do terreno de mari-

José Maria Alkmtn .

DE CREI'O N.9 43.727,
MAIO DE 1958

DE

21

DE

Autoriza o Serviço do Patrim6ni o da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Mu~
nicipio de Dioinópolie, E~ado de
Minas Gerais.

o Preslríente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe contere o artigo 87, número I, da Constituição,
e de acôrdo com oS artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceítar a doação que o Município de Di..

ATOS DO PODER

.
Estado de Minas Gerais,
vinópollS, ~oà União Federal, de um
quer rezei
a área de 705,30m2 (seterreno comcinco metros quadrados e
tecento~ e ímetros quadradas), situatrinta .xc nida Independência, nado na. d V~e tudo de acôrdo com as
quela CI a ctemais elementos técnicos
plantas
do processo protocolado
C{i'nst~. res'rio da p'azenda sob o núno MIlllS
mero 45.168-57.
2?
Destina-se ç. terreno à
Art.~.
de um prédio para a
COl!str:.tça~ostal_Telegráfica local.
.'
AgencIa
.
Janeiro. em 21 de maioQ de
RIO jd e ° da jndependência e 70. da
1958; 37.
República.

n:

JUSCELINO KUBITSCHEk

José Maria Alkmim
Lúcio Meira

DECiIVETO N.' 43.728 DE MAl.() DE 1958

DE 21

o MinZsfério das Relações Excrédito especial de Cr$
O 000 OO() 00 para custear a coes;~çãO' do' Coléçio Experimental

A~:n:res

°

paraguai-Braszl.

o presidente da .Repúb1icaJ~ us~md,o
da autorJzação contida :r;a LeI nume3 1,52 de 24 de maio de 1957, e
~~d~ (J~vido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 dto Regulamento Geral de Contabilidade públi-ca,
decreta:
A t 1 ° .F'ica aberto. BiO Ministério
dasr Rela·ções· Exteriores, o cr~dito €~:.,
pecíel de cr$ ~O.OOO.Or(lO,OO (vínte milhões de cruzBll'OS),. :r::ar a cust,ea~ a
onstrução do Oolégto Exprerlm"ntal
c
il .
paraguat-BraSl
Art. 2.0 ~te d'ccreto en~rar~ em
vtgcr na data de SUJa publicação.
Art. 3.0 Revog.am-se as disposições
em contrário.
Rio de, Janeiro, em 21 ~ de, maio d~
1958, 137.° da jndependêncía e 70.
da R'e.pública.
JUSCELIN'Ü KUBITSCHEI{.

José ca1'Zo,'j de Macedo soare«.
José Maria Alkmirn.

EXECUTIVO
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DECRETO N.o 43.'729 -

DE 21 DE

MAIO DE 1958

Outorga concessão à Emissora de Educação Rural Ltda. para instalar
uma estação radiodifus01'a.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere b art. 87
n.O I, da Constituição, atendendo a~
que requereu a Emissora de Educação
Rural Ltda., e tendo em vista o dísposto no art. 5.°, n.« XII, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Emissora de Educaçã'Ü Rural Ltda.,
nos térmos do art. 11 do Decreto
TI.O 24.655, de 11 de julho de 1934 para
estabelecer, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do. Norte, sem
direito de exclusividade, uma estação /
de ondas médias. destinada a executar
serviço de radlodífusgo,
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êate baixam rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
pubttcação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesm-, decreto.
Art. 2,° Revogam-se as disposições
em contrário.
~~o de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Re~
pública.
JmSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meim

DEORETO N. ° 43,7'30 -

DE 21 DE

MAIü DE 1958

Concede autorização li Companhia
St. Paul de Seguros Contra: Incén-:
dio e Marítimos, (St, Paul Fire anã
Ma.rine Insurance Co.v, cem sede
na cidade de St. Paul, Estado de
Minesota, Estados Unidos da América, Vara funcionar na República
ope:rando em seguros e reeeeçuroe
dos ramos elementares,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e atendendo ao que requereu a Companhia
st. Paul de seguros contra Incêndio
e Marítimos, (St. Paul Fire and Ma-
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ríne jnsurance CO,), com sede na ci-:"

dade de st. paul, Estado de Minesota,

Estados Unidos da América, decreta:
Artigo único. E' concedida a Oompanhía at. Paul de seguros Contra
Incêndio e Marítímos, (St, Paul joíre
and Marâne Insurance) Co.) , com
sede na ·cidade de St , Paul, Estado de
Minesota, Estados Unidos da América.
autorização para funcionar na República, operando em seguros e resseguTOS dos -ramos elementares,
com os
estatutos que apresentou, mediante as
seguintes condições:
I - A companhia será obrigada a
ter permanenteenente um representante geral no Brasil, com plenos .e
ilimitados poderes para tratar e deffnttívamerste resolver as questões que
se suscitarem, quer com o oovemo,
quer com particulares.
rI _ A companhia ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que venham a vigorar,
sôbre O objeto da autorização a que
alude o presente necreto.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

parsijal Barroso.

IDEDR'ETO

N. ° 43.73'1 MALO DE 195'8

DE

21

DE

Concede à Sociedade R. Azevedo &
Irmão autorização pctra jum;i1onar
como ernarése de -naoeuuçãc de ce-

rotoaem,
Airnda não foi publicado no Diãric
Oficial por ratta de pagamento.

DECRETO N.o 43.732 _
DE MAIO DE 1958

DE

21

Concede autorização para o juncionamento do Curso de Jornalismo da
Faculdade Católica de Filosojia de
Pelotas.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o ar.,
trgo 87, item I, da Constituição. e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-Ieí
n." 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do Curso
de J-ornaUs'mJ? da Faculdade Católíca
de Filosofia de Pelotas, mantida pela
Mitra Díocesana de Pelotas e com

sede em Pelotas, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
0'USOELI!N'O

KlJ\BQ'I'SOHEK

Clovis Salgado

DECRETO N.o 43.733 I\~AIO DE

DE

21

DE

1958

Concede autorização para o tunctotuumento d'o curso de letras ançto-oermânicas da Faculdade de Filo8ojia
da Universidade da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-Ieí
n. 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único.
E' concedida autorização para o Iuncíonamento do C11rse de letras anglo-germânicas da Fa ~
culdade de .Filosofia da Universidade
da Parafba, mantida pelo Govêrno do
Estado e com sede em João Pessoa,
capital do Estado da Paraíba.
RiIO de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137. o da Independência e 70. a da
, República..
JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado.
~N. o 43 ~ 734 DE MAIO DE 1958

DECRETO

'" 21

concede reconhecimento ao Curso de
Enfermagem da Escola de Etitermagem Dom Epaminondas.

O Presidente :da República, usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo'
87; item I, da Constituição e nos têrmos do artigo 14 da Lei -i.» 775, de 6
de agôsto d-e 1949, decreta:
Artigo ÚnICO. E' concedido reconhecimento ao Curso de Enfermagem da
Escola de Enfermagem D-om Epaminondas, antiga Escola de Enfermeiras
Dom Epaminondas, mantida pelo Instituto das Pequenas Missionárias de
Maria Imaculada e com sede em São
José dos Campos, no Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro,' em 21 de maio de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO t-(URJ:1'SCHEI{.

Clovis Salgado
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DECRETON." 43.735 MAIO DE 1958

DE

21

DE

Altera dispositivos do Estatuto da
C . B. D. U. e do Regulamento dos
Jogos Universitários Brasileiros e
aprova' o Código de Petuüiâaâes da
mesma instituição.
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ate decreto entrará em vigor na
data de sua publicação. .
Rio de Jam.'CÍ'l'O, 21 de maio de
1958; 137.° da. Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado.

o

Presidente da República, usando
da atríouíção que Lhe confere o artigo 87, item I, da Constétuíçâo, e
1106 têrmos do art. 3.° do Decretolei n.? 3.617, de 15 de setembro de
1941, decreta:
Art. 1." No Estatuto da Coaifederaç â o Brasileira lfe Desportos Universitários (C. B. D. U . ), aprovado pelo
Decreto n.v 40.426, de 27 de novem-.
bro de 1956, onde se lê "Conselho
de Julgamento" (alínea a do art. 3.°·
alínea a do art. 20, § 2.° do art. 21,
título do capítulo VII que precede o
art. 36, art. 37 e respectivo parágrafo,e art. 38), leia-se: "Superior
Tribunal de Justiça Desportiva Universitária" OU "8.T.J.D.U .v.
Art. 2.° O art. 36 do mesmo Estatuto e o seu parágrafo passam a
ter a seguinte redação:
.
"Art.' 36. O S.T.J.D.U. será
composto de cinco membros efetivos e três suplentes, eleitos, de
dois em dois anos, na Iorana da
alínea a do art. 20 dêste Estatuto, preferentemente dentre eXuniversitárias vmculados aos problemas do desporto brasileiro.
Parágrafo único. O Presidente
do S. T.J .D. U. será eleito pelo
pr6prjo Superior Tribunal, dentre
os seus componentes.".

Art. 3.° No Regulamento dos JoUniversitários Brasileiros, também aprovado pelo referido Decreto
n." 40.426. onde se lê "por elimmatórias simples estabelecidas por sorteio
com a preferência do campeão e do
vice-campeão do ano anterlcr, que
serão cabeças de chaves" (aa-ts 76
e 82), leía-ee : "por sistemas de competições escolhidos pelo Departamento Técnico, tendo em vista o número
de . participantes e 08 objetivos dos
Jogos Uníversítáráos'".
gos

Art. 4.° Fica aprovado o anexo Código de Penalidades da C.B.D.U.)
previsto IlO § 2.° do art. 51 do aludido Estatuto. e assinado pelo Mínístro
de Estado da Educação e Cultura.

C. B. D. U. - CóDIGO BRASILlEIRO
DE JUSTIÇA DESPORTIVA
.
UNIVERSITARIA
PARTE PRIMEIRA
DA JUSTIÇA

DESPORTIVA UNIVERSITÁRIA

TITULO I

Da Organização
CAPíTULO I
DOS ÓRGÃOS

Art. L° A Justiça Desportiva Universãtáma, designada, abrevíadamente, por J.I]). U., é exercida pelos seguímtes órgãos:
a) Superior -Tribunal
de Justiça
Desnortdva uowersttãne, como órgão
supremo e designado abrevíadamente
por S.T.J.D.U. da C.B.D.U.;
b) comissão Executiva da C.B.D:U.
OU órgão dírígente de Jogos Uníversitárioe Brasileiros ou ínterestaduaís;
c) Tribunal de Justiça Desportiva
Universitária, de cada Federação, e
o designado aerevíadamente
por
·r.J.D.U.;

d) Comissâ-, Executiva de calda- Fe- deracão ou órgão dírtgente de Jogos
Universitários de âmbito estadual:
e)' Junta Disciplimar Desportiva
Unive;J."sitária de cada Liga e designa-

da abreviadamente por J.D.D.U.;.

f) Oomíssâo Executiva de cada Liga,
ou órgão dirigente de _Jogos universítários municipais;
g) Comissão Executiva de cada AsiSociaçã() Atlética Acadêmi~a 0:u órgão dirigente de Jogos Unlversitárícs
de âmbito interno.
Art. 2.° Compõem-se os órgãos da

J.D.U.;
I S.T.J.D.U., de 5 membros
efetivos e 3 suplentes:

TI - C.E. da C.B.D.U. ou O.D.
d-e JogOS Universitários Brasileiros ou
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interestaduais, na forma do seu Estatuto;

lU -

T.S.D.U., de

5 membros

efetivos e 3 suplentes;

IV -- C.E. de cada Federação ou

O.D. de Jogos Uníversitários de âm-

bito estadual, na forma do seu Es·
tatuto;
V -- J.D.D.U., de 5 membros

efe~

tdvos e 3 suplentes;
VI - C.E. de cada- Liga ou O·D.
de Jogos Universitários municipais;
VII - C.E. de cada A.A.A. ou
O.D. de Jogos de âmbito interno, na

forma de seu Estatuto.
Art. 3.0 O provimento das funções
de membro efetivo e suplente do
S.T.J.D.U.,

do

T.J.D.U,

e

EXECUTIVO
b) intervir> por meio de agente de
SUa escolha em qualquer entidade
que, comprovadamente, ee
tenha
afas-tado dos princípios inscritos na
legislação desportiva universitária ou
que se negue a cumprir qualquer decisão da justiça desportiva umversítária;
C) instaurar processos:
d) requisitar esclarecimentos e informações de qualquer autoridade
desportiva;
.
e)
decidir sôbre os casos omissos.
Art. 8,° Não haverá recurso para,
o S.T.J.D.U. de qualquer decisão
do T.J.D.U .. quando aprovada por
unanimidade.

do

J.D.D.U. será procedido como fôr

estabelecido no Eatatuto da entidade
e com mandato idêntico ao do Presidente da mesma entidade.
Art, 4.° Somente brasileiro nato ou
naturalizado, maior de idade e despor'tista ex-universitário poderá ser
eleito pera as funções de que trata
o artigo antertor ,

CAPíTULO II
DA C.E. DA C.B.D.U. ou O.D. DE
JOGOS UNIVERSITÂRIo:'\ BRASILEIROS OU
INTERESTADUAIS

Art. 9.° A C.E. da C.E.D.H. ou
O:D,. de Jog(Js Universitários Braslleiros ou Interestaduais competirá:
a)
processar e julgar:
CA?íTULO Ir
1 - as Federações;
2 - os atletas pacticíoantes de Jo()DO FuNCIONAMENTO
sos Brasileiros ou Interestaduais;
0
3 - as autoa'ídades esportivas suArt. 5. Os órgãos da Justiça Desportiva Uníversitárla, J. D. U. > se bordinadas à C E.D.U.;
considerarão coaststutccs: em primeib) instaurar processos;
ra convocação, com a presença de
c) requisitar informações e escla..
metade mais um de seus membros e, .
reclmentcs de qualquer autoridade
em segunda e última convocação com
desportiva;
qualquer número.
d)
decidir sôbre os casos omissos.
Art. 6.° Cada órgão- da J.D.U.
terá seu regimento de elaboração e
CA.PíTULO m
aprovação próprias.

TíTULO

DO T.J.D.U.

r:r
Art.

Da Competência
CAPiTULO I
DO S.T.J.D.U.

Art.
tirá:

7.° Ao S.T.J.D.U.

compe-

julgar:
1 - os recursos das decisões da a.
E. da C.B.D.U. OU o.p. de Jogos
Universitáríos Brasileiros OU íntercstaduaís:
2 os recursos das decisões ao
rr.J.D.U. de cada Federação:
. a)

r

10.

Ao T.J.D.U. competírâ.r

Processar e julga'!':
1 - os recursos das decisões da
C.E. de cada Federação ou O.D. de
J'ogos Universitários de âmbito es:~
tadual;
2 - os recursos de decisões da
J.D.D.U. de cada liga;
3 - não havendo Liga, os recnrsos das decisões da C. E. de cada
a)

A.A.A. ou O.D. de Jogos de âmbito

interno;
b)
intervir
por meio de agente
de - sua escolha. em qualquer entidade que comprovadamente se tenha.

afasbaôo

dne

m-lncíeios ínscrt-
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leo<islaçáo desportiva uníverrt9s poa u <:> ue Se negue a cumprir
sttárHL o d q.
da justiça desporqualquer €?I?a?
uva universIta'l"la,
e)
instaurar proC"'...,ssOs;
d) requisitar esclarecimentos ~ informações de qualquer autoridade
desportiva; .
1s
e)
decIdIr sôbre ~a&Os om ssos.
H

CAlPíTULO IV
DA C. E. DE CADA FEDERA9ÃO OU
DE J()GOS UNIV'ERSITARIOS DE
O.D.
ÂMBITO ESTADUAL

.' 11,

A C.E. de cada !~d~ração

Ari)" D de Jogos jjníversítártos de

~~bit~ 'estadual competirá:
a)- processar e [ulgar ;
1 _ as Ligas;
2
não havendo Liga as A.A,A.,
3
Os atletas participantes de Jo~
o inte'Imunicipms;
g ~ _ não havet:tdo Liga ~ os. atletas
;participantes de jogos de âmbito mu-

=

ni~P::; as' autoridades _desportivas su-

bordinadas a. Feder aç3lO·;
,b)
instaurar processos;
c) requisitar informações e ~scla
recimentos de qualqper autorídade
desportiva;
d) decidir sôbre os casos omissos.
CAPíTULO V
DA J,D.D.U,

Art. 13.

A J.D.D.U. competirá:

processar e julgar;
1 _ os recursos das decisões da
C.E, ca Ltga 0lI O:D, de ~~os m versítários de âmbito municípal:
b) intervir, por meio d~ agen~e de
sua escolha, em qualquer entidade
que comprovad~en~ se .tenha afastado dos prlncípíos m~cn~ ~a legislação desportiva uníversíbárta ou
que se negue a cumprir qualquer d~M
cisão da justiça despcrtíve umversia)

.u

táría:
instaurar processos;
requisita,r esclarecimentos ~ informações de qualquer autoridade
c)
d)

desportiva;
e) decidir sôbre 05 caGOS omissos.

CAlPíTlJ[,O VI
DA C, E. DE CADAJ LIGA ou ÓRGÃO
DIRIGE:rNTE DE JOGOS UNIVERSI'XÁRIÓS
DE ÂMBITO MUNICIPAL

Art. 13. A C.E. de cada Liga ou
âmbito municipal competirá:
a)
processar- e julgar:
1 - as A,A.A.;
2 - 05 atletas partlcípantes de Jogos de âmbito municipal;
3 - as autoridades desportivas subordinadas à Liga;
b) instaurar processos:
c) intervir, por meio de agente de
sua escolha. em qualquer entidade
que comprovadamente se tenha afastado dos princípios inscritos na legislação desportiva universitária ou
que se negue a cumprir qualquer decisão da justiça desportiva. uníversítázla;
d) requisitar informações e esclarecimentos de qualquer autoridade
desportiva:
e) resolver OS casos omissos,

O. D, de Jogos Universitários' de

CAPíTlJ[,O VII
DA A.A.A.

Art, 14. A A.A.A. competirá:
Processar e julgar:
1 - os atletas participantes de JOM
gos de âmbito interno;
2 - as autoridades desportivas subordinadas à A.A.A.;
b) instaurar processos;
a)

c) Requísdtar informações e escrerecímentos de qualquer autoridade
desportiva;
d) resolver os caGOS omissos.

CAlPíTULO VIU
DA PRESIDÊNCIA DOS ÓRGÃOS
DA J.D.U.

Art. 15. Além das atribuições con..
feridas pela legislaçãú e pelo res~
pectdvo regimento é dever precípuo
da presidência dos órgãos da J .D.U,:
I - velar pelo perfeito funcionamente da Justiça Desportiva Universitária e fazer cumprir as suas decisões;

ATOS
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II - ordenar a restauração de processes:

nI~ dar imediata ciência, por es·
rrtto. ao presidente da entddade que
'ntegre, de decisões e de vagas ve-ífícadas no órgão:
IV ....:...., determinar sindicâncias;
V apresentar ao presidente de.
entidade, até o dia 10 de janeiro;" telatóríc de atividades do órgão no ano
anterior. acompanhado de entatfstica
e de sugestões no sentido do melhor
funcionamento e do maíoj- prestígio da
justiça.
Art'. 16. Na ausência do presiden1Je, assumirá a presidência da sessão o membro mais idoso do órgão,

OAPíTUaJO IX
DOS MEMBROS DA J .D. U.

Art. 17. São deveres dos membros
da J. D. U ., além dos constantes do
respectivo regimento:
I - não se meeiifestar sôbre pro"
cesso não julgado;
n - declarar-se impedido quando
fôr o caso;
TIl _ pedir vista, antes de 'votação,
excluindo os processos de penalidade
a aríetes:
IV - não exceder prazos;
V - representar, a quem de direito. contra qualquer írregularldade ou
infração disciplinar de que tenha seguro conhecimento;
VI - apreciar livremente a prova
dos autos fundamentando, obrigatoriamente, 'sua decisão.
Art. 18. Compete ao membro suplente substituir o efetivo, quando
convocado.

Art. 19. Somente poderá ser pedida. viste na sessão em que fôr iniciado o julgamento do processo. Cada
membro terá no máximo 24 horas
[para a vista.
TiTULO III
Do Processo
CAiPíTULO 1
DA PRIMEIRA

INSTÂNCIA

Art. 2D, No process-o e no julgamento das infrações disciplinaras da

EXECUTIVO

competência da O. E. ou O. D., será
observado o seguinte:
a) a súmula e o relatório de 1'8presentante ou delegado serão entregues ao órgão competente e encamlnhados à secretaria dentro de 24 horas no máximo. Havendo departamento especializado, a êste caberá.
emitir parecer, no mesmo prezo. antes da remessa:
b) autuados os documentos constantes da alínea anterior, será aberta
vista por 48 horas. no máximo, ao auditor, para apresentar denúncia, paa-ecer ou requerer diligência para iQS
esclarecimentos julgados necessários;
c) nada constando de irregular na
súmula, será esta devolvida ao ôrgão
competente, para os fins de direito.
Art. 21. A denúncia ou queixa
será rejeitada quando:
I _ o fato narrado evidentemente
não constituir infração
disciplinar
prevista neste Código;
TI - já estiver extinta a punibilidade;
UI - fôr manifesta a ilegitimidade
da parte ou faltar condição exigida
por lei para iniciJ).r o processo.
CAPíTULO II
DO INQUÉRITO

Art. 22. O inquérito tem por fim
apurar a existência de qualquer infração dísclplínar, apontar autor e definir responsabilidades.
ArL 23. O juiz designado para
presidir ao Inquérito ouvirá o acusado e as testemunhas, ordenando o
processe conforme a lei e Instruções
baixadas pelos órgãos' competentes .
Art. 24, O inquérito será concluído
dentro de oito dias, salvo motive de
fôrça maior, justificado.
Art. 25.
O juiz processante dirá)
sôbre a conclusão do' inquérito. abriudo-se vista, em seguida, e por 48 horas, ao auditor. para os efeitos do
disposto na alínea c do art. 20.
Parágrafo único, Em caso de denúncia, abrir-se-á vista ao indiciado,
por 48 horas, no máximo,
Art. 26. Concluído o inquérito, o
processo será encamínhadn ao presidente, para julgamento na sessão imediata, funcionando como relator o juiz
que o tiver presidido.
Parágrafo úni-co. Se o julgamento
couber a outro órgão, que não aquêle
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a quem
do

o processo

tenha sido' envia-

êste determinarã sua remessa a

quem de direito.

Art. 34. O acórdão será apresentado na sessão seguinte à de [ulgamento, não podendo o responsável. pela
demora torna- parte em outras ses
sões até cumprimento da diligência,
'Sem prejuízo do disposto no artigo 5.°,
Al't. 3,5. A lavratura do acórdão
ficará a critério do órgão competente, salvo solicitação da parte interessada durante 'Ou ímedíatemetne após
o julgamento pelo mesmo.
Parágrafo único. Não sendo lavrado
acórdão, bastarão o conteúdo da ata
e a publicação da decisão.
Art. 36, Durante a realização
de Jogos, os órgãos de. J. D. U. decidirão em caráter de urgência, podendo reduzir convenientemente os pra4

CAPíTULOHI
DA CITAÇÃO

Art , 27
A citação será -feita. Por
edital no 'Boletim onciat.
Art. 28. O edital de cítacão .iIl~
dicará o nome do acusado, a entídade a que pcrte:r:cer, dia, ho~a e jocal de compar·eClmento e o üm para.
que estiver sendo chamado.
Art. 29. O acusado que não atender ao chamamento será considerado
revel.
AJ:t. 30. O árbitro será chamado
reservadamente à secretaria para receber a cítação .
parágrafo único'. somente será íeíta a publicação se
árbitro se eusentar ou se ocultar, caso em que
ficará suspenso do exercício de suas
funções em todo o país. para o que
será feit{) o necessário informe à respectíva entidade, até que compareça
ou finde o processe.

°

CAPíTULO IV
DOS

PRAZOS

S.:-

Art. 31. Os prazos correm Il:a
cretarta desde a data da publtcaçáo
em Boletim oncíct.
parágrafo único. Para. Os membros,
o prazo correrá da data da CO~CIU
sáo do processo e; para o auüítor,
da vista acerba.
Al't, 32. Os membros darão os seus
despachos e decisões dentro de. 48
horas salvo ee outro prazo estiver
expressamente estabelecido.
§ 1.0 O prazo para apreseritacâo
de acórdão é de 5 dias, ímprorrogáveía.
§ 2. o O auditor e o secretário, salvo disposição expressa na lei, terão
48 horas para cumprir os atos de seu
oífoío .
Art. 33. Os recursos serão julgados dentro de 15 dias de SUa entrada
no órgão competente sob pena do
responsável incorrer em falta grave,
além de tornar impedido o membro
-relator que nâo apresentar em mesa
o processo.

Zos.

CAPiTULO V
DA INTIMAÇÃO

Art. 37. As intimações serão reitas pela forma seguinte:
a) aos acusados, pela publicação,
no 'Boletim Oficial. com exceção dos
árbitros, que serão intimados reservadamenbe pelo secretário, por intermédio do órgão competente:
b) aos membros de qualquer órgâo da J. D. U" de poder da C,
B. D. U., Federação, Liga, A.A.A.
ou representante junto à entidade
'a que estiverem üuaõos. pelo secretário, em carta por êle firmada;
c) às entidades, nos têrmos mencionados na alínea a e, sempre que
possível, à pessoa do seu reuresentante, pelo secretário;
d) aos demais subordinados, p'elo
secretário ou qualquer auxiliar, e, não
sendo encontrados. pela publicação,
-além da ciência ao representante da
entidade de que notõrtamente fizerem parte.
CAPíTULO VI
DO PROCURADOR

Art. 38. Qualquer pessoa maior de
21 .anos, que saiba ler e escrever COl'rentemente, pode funcionar como procurador perante a Justiça Desportiva
Universitária.
Parágrafo
único.
Desde que o
acusado não constitua procurador, po-
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derá ser defendido pelo representante da entidade a que estbver vmculado .
Art. 39. A simples declaração ret-

ta pelo acusado habilita procurador
intervir no processo até o final _e
em qualqu-er mstànoia.
parágrafo único. Enquanto o acusado não fizer nova declaração ou não
constrtuír outro procurador por instrumento público ou particular,
o
mandato .cstará em vigor.
Art. 40. O procurador pode confessar, mas a confissão só será aceita quando o mandato fôr por Instrumetno público ou particular, êste com
a firma reconhecida, e contiver 'JS pod-eres necessários.
C>AP1TULO VII
DA

DEFESA

Art. 41.. Quando houver inquérito,
após o oferecimento da denúncia, a
deresa será apresentada dentre de
24 horas da crtaçáo e formulada por
escrito, rndícando provas e rol de
testemunhas.
Art. 42. Nos demaãs casos. a defesa poderá ser formulada verbalmente e assim a mdícação dep rcvas.
CAPíTULO VIII
DA~

PROVAS

EXECUtIVO

desporto universitário nacional, pode
depor como testemunha, não se deferindo o compromisso aos - dencíentes mentaás e aos menores de 14
anos.
Art. 46. São obrigados a depor ou
a fornecer elementos de prova os
juízes e membros dos poderes da' C.
B. D. U., Federação, Liga e A.A.A.
Art. 47. Não excederão de 3 as
testemunhas indicadas p€-lo acusado,
as quads serão qualificadas no proceseo,
Art. 48. O depoimento será presta..
do oralmente, não sendo permitido à
testemunha trazê-lo escrito.
Parágrafo único. Não será permitida à testemunha apreciação pessoal sôbre o fato, salvo quando ín'separável da narrativa.
Art. 49. O auditor, o acusado e oofendido poderão
reinquirir testemunha.

Art. 50, Dar-se-á providência para.
que as testemunhas não saibam nem
ouçam o depoimento das outras.
Art. 51. A testemunha residente
fora da jurisdição do órgão judicante
_poderá depor perante o presidente do
órgão competente do lugar em que
residir .
Art. 52. A testemunha ímpossíbíIítada de: comparecer poderá ser
ouvida no lugar em que estiver, se
assim entender Q órgão judicante.
CAPíTULO X

Art. 43. Constituem provas:
a) tt declaração do árbitro na sú-

DOS

muta:
b)

o testemunho dos auxiliares do

árbitro ou autoridade correspondente;
c) a declaração do representante
ou delegado. na forma dêste Oódígo ;
d) os documentos;
e) a co-nfissão;
f) a ueclaraçâc do ofendido;
g) -a declaração, das testemunhas;
h) os laudos periciais QU técnicos.
Art. 44. O membro relator decídírá
sôbre as provas pedidas pelo acusado e, .de oficio, determinará as que
julgar necessárras ,
CAPíTULO IX
DA

TESTEMUNHA

Art. 45. Tôda pessoa, sob compromisse de honra e de bem servir ao

DOCUMEN''lIOS

Az-t , ,53. Consideram-se documentos

escritas ou impressos.
Parágrafo único, A letra e a firma,
no documento, serão reconhecidas,
se assim entender o órgão judicante; OS que estiverem em idioma estrangeiro serão traduzidos por tradutor juramentado.
Art. 54. Até a abertura da sessão
de julgamento ou audiência para jukgamento, será permitida a juntada
de documentos.
Art. 55. Nenhum documento será
devolviBo sem autorização do órgão
competente .
Parágrafo único. Em caso de ce..
voluçâc, ficará cópia do documento
se tiver sido mencionado em ües-.
pacho ou decisão ou se a,SS1mfOrdeterminado.

quaísquer-
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cAPíTULO XI
DO EXAM::E

Art. 56. Quando a ínfraçâo deixar vestígio, proce-der-se-á a exame.
se assim fôr requerido e o entender
o julgador ou o processante.
parágrafo único. D::> despachovdenegatórío do membro pl'Ocessante oaberá recurso, sem efeito suspensivo
para o presidente do órgão compctente.
Art. 5'7. Quando se tratar de exame
de livros e docurr:entos em poder de
entidade desportiv.a, quem estiver com
sua guarda será notificado a fim
de exibi-Ios, em 24 horas, no local
que tôr indicado.
'

Art. 58. A nomeação dos peritos.
em número de doís, caberá ao jutgedor ou ao membro processante,
prestando êles compromisso de honra de bem desempenharem as funções, descrevendo minuciosamente o
que examinare me respondendo com
clareza ao que fõr perguntado pelo
juiz, auditor ou acusado.
CAPITULO XII
DA SESSÃo DE JULGA..TVIENTO

Art. 59. O processo, na Justiça
Desportdva Universitária, reger-se-á
por êste Código e. subsidià-rlamente,
pelo regimento do respectivo órgão.
Art. 60'. Os Ól'Iglãr.Ji.~ competentes
funci-onarão e decídíeâo com a presença da maioria dos- seus membros.
Art. 61. 06 membros presentes a
julgamento são obrigados a voto, mclusive o presidente da sessão.
Art. 62. Quando houver empate
na votação, caberá ao presidente o
voto de qualidade obrigatório.
Art. 63. O acusado poderá ccmparecer ao julgamento munido das
provas que tiver, para defender-se
ou apresentar defesa escrita.
Art. 64. A sessão ou audiência de
julgamento serão admitidas as partes
e seus procuradores. Feito o i-elatório pelo juiz, o presidente dará a
palavra ao auditor para sustentaiçêo da denúncia, ;, em seguida, a
cada urna das partes que a solict
M
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ter, por prazo não excedente de 10
minutlos.p;ara sustentação oral de
suas alegações.
Art. 65. Não estando o membro
relator perfeitamente esclarecido determinará .as diligências nec.ess'árlas
ou a Instauração de inquérito.
Art. 66. Qualquer membro poâerá.
pedtr vista do processo e quando'
mais de um o fizer, a vi6t~ será coletiva e não excederá prazo que prejudique
julgamento na sessão imediata.
Art. 67. Quando se reencetar jutgamentoLadáado, serão computadoa
os vetos já proferidos e os substitutos dos membros, que já se tiverem
pronunciado. não votarão.
Art. 68. O membro pode, sem ser
interr-ompido, usar da palavra duas
vêzes sôbre a matéria em julgamento e pela terceira vez, para modificação de voto.
Art. 69. As sessões de [ulgamentc
serão públicas. sendo assegurados lugares especiais às autoridades desportavas.

Art. 70. A decisão produzirá efeíto desde sua Ieítura. estando presente o ínberessado ou seu procured~r; ~, quando. ausente, desde a puo11c~~ao, comuntcaçãc ou afixação do

decídído.
§ 1.0 Havendo urgência

a comunicaçâo poderá ser feita' mediante
telegrama ou oficio protocolado produzindo ereíro desde o momento da
entrega ao punida, seu procurador Ou
à entidade a que pertencer.
§ 2.° Se houver justo receio deque o atle~a pretende tomar parte
em competição, a intimação p-oderá
ser feita por intermédio do árbitro
ou da autoridade co-rrespondente.
Art. 71. A comunícacâo do resultado do julg-amento não exclui sua
publicação.
. Art. 7-2. Cabe ao presidente da entidade conhecer das decisões da J.
O. U., dando-lhes imediato cumprimente.
CAPíTULO XIII
DA SUSPENSÃO PROVISÓRIA

Art. 73. Quando a decisão não
puder ser proferida desde logo mas
houver tndícíos veementes cont;a in-
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dícíado e acusado de Infração grave, o julgador pode decretar a suapensão provisória por prazo não superior a 5 dias.
Pa-rágra-fo Ú1ÜCO. 'Tratando-se de
julgamento em prfmeíra Instância, fi
diligência deferida p-or órgão C.(}l11I~
patente terá execução imediata e não
habilitará suspensão provísóna. salv,o quando decermlnada para possíbíhtar gradação da pena.
CAPITULO XIV
DA INDENIZAÇÃO

Art.

74. Quando fôr impossível fI-

xar, desde logo, a indenização devida em quantia certa, após a decisão condenatória, o processo será' remetido ao presidente da c, B, D.
U., Federação. Lig.a ou A ,A . A.,
conforme o caso, para apurar o
"quantum" .
§ 1.° O membro designado peta ór·gão competente
ou
presidente de
qualquer dêstes órgãos, auxiliará o
presidente .
§ 2.° Concluída .a apuração, o processo voltará ao julgador, para decídír a respeito do assunto.

TiTULO IV
Dos Recursos
Al'L 75. Após a entrada do recur-

na. secretaria. o
imediata eor'clusâo
para .ser designado
quem serão Os autos
tro de 24 horas.

00

Art. 76.

secretário fará
ao presidente
o relator, Q
presentes den-

Em recurso,

as proí~as
preparação,
admitida a apresentação no julgamento, se provada a impossibilidade
de sua obtenção em data anterior à
da conclusão dos autos.
juntarão quando da

se

Art. 77. O relator concluirá o exame do processo dentro de 5 dias, emtregando-o à secretaria, para ínclu-

são

'~m

pauta.

§ 1.0 Concluindo o relator pela ne-

cessidade
de
diligência
baixará
igualmente (lS autos à s-ec1"etaJ.'ia para
realização da' providência reclamada.
§ 2.° A secretaria dará ciência aos
interessados ou a seus procuradores,

com antecedência mínima de 48, horas da inclusão dos autos em pauta.
para julgamento.
.
Art. 78. A sessão de julgamento
será realizada nos têrmos prevístos
para o processo comum.
Art. 79. O processo, quando não
mais necessário em instância supertor, será d-evolvido a quem de di~
reíto.

Art. 80. Dos despachos e dccjcocs
da J. D. U .. caberão:
recurso; e
revisã-o.
parágrafo único.
Entende-se por
decisão todo .ato emanado de órgão
da Justiça Desportiva Universitária.
a)

b)

Art 81. Os recursos serão julgados pela instância superior, de aeõrdo com a competência determinada
neste Oódígo ,
G1I:PITULO II
DA REVISÃO

Allt. 82. A revlsâo terá lugar uma
única -vez e dentro de 60 dias da decisão.
Art. 83. Caberá recurso de revísão para o S. T. J. D. U. da,C.
B. D. U., quando a decisão resul-

tar de manifesto êrro de fato, falsa
prova ou contrariar disposição expressa de lei.
Parágrafo único. Não caberá l,ecurso de revisão, quando se .trataa'
de processe cuja úníoa penalidade
importar na perda de pontos, estando a competição definitivamente
aprovada.

A,rt. 84. Somente o prejudicado
poderá pedir revésão mediante petição. que será juntada ao processo,
podendo Instruí-Ia com documento-s.
Art. 85. Sobrevindo lei nova, que
deix-e de considerar a
ocorrêncíe
infração disciplinar ou que a esta
comine IJ>ena. mais benigna, fará o
órgão que a aplicou a revlsâo do
processo, se a requerer o punido deu...
tI'O de :w dias de vigência da lei.
Parágrafo único. A revisão previat-a nest·e artdgo excluirá a penalídade d') perda de pontos.
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Art. 86. Na revisao não se ~oder.á
a pena lm~os~'~, ~s tao ~o~
~ente alterar a classíflcaçâo da mfração, diminuir a pena, a~ular o
rocess o ou absolver o punido.
O'~at,"ar

P

.
parágrafo ú~co. :,-lt·er~n~0.3 classificação da ínfraçâo discíplinar, o
órgão julgador ma~terá a pe~a. I~esta ou promovera a sua dímtnuíp~ o embora a nove classirícaçâc coÇft~ de pE'~alidad.e diferente. _
.
g Art 87. O pedido de revisao sera
apres~;J.tado ao. ~residente d:o órgão
em cuja jurisdIÇao tenha sido processado o r;equ~rente.
.
.
parágrafo muco. O pr€sld~nte dirá da :vevisão e a fará subir com..
plet a .ao órgão superior, dentro de
5 dias, de acôrdo com o constante
neste Código.
CAPíTULO
DAS

A'lt.· 88.
provo~ação

nr

NULIDADES

O órgão competente, por

da parte m~eressa~a,
anulará o processo, nos casos de. inrcomoetêncíesuspeição ou, subôrno
de . julgad'Ol".
ParágTiafo único. A nulidade SÓ..
mente poderá ser alegada antes de
a decisão transitar em julgado.
Art. 89. A nulidade, quando pro ..
nuncíada, importará
em anulação
do processo na parte objetívada. des ..
de que tenha causado prejuízo real
à parte inte~ssada.
Art. 90. Sempre que a nulidade
tiver sido argüida, será responsabilí ~
sado o seu autor, mesmo que não
seía ela rpronunetada.
PARTE SEGUNDA
DA DISCIPLINA DESPORTIVA
UNIVERSITÁRIA

TiTULO I
CAlPiTU1LO

r
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que não prevista em lei desportiva,
será punido com advertência escrita,
multa até o-s 200,00, suspensão até
2{) dias' ou até 2 competições, desde
que a penalidade seja aplicada -por
órgão da Justiça Desportiva Universitária da C.E.D.U.
Art. 92. Constituem leis desportivas
com caráter penal, além dêste Códlgc, as resoluções da C.E.D.U. ,e
as emanadas de filiadas, após a aprovação pela C.E.D.U.
.
Parágrafo único. Essas Jeis desportdvas somente entram em vigor
quando decorrido o prazo mínimo de
quarenta e oito (48) horas de SUa publícação, salvo dispositivo contrário,
,€, nunca terão efeito suspensivo.
AI't. 93. Na aplícação de pena, o
julgador, para que se 'estabeleçam os
limites mínimos e máximos, atenderá
à existência de atenuantes e agraventes: no seu concurso, prevaleceeâo umas sôbre outras ou se compensarão,
Parágrafo único. Havendo conüs..
são, o julgador poderá levá-la em
consideração, tavoràvelmenta ao in~.
trator, na graduação da pena.
Art. 94. Não se fará distinção entre infrações praticadas em competição, oficial ou amistosa, mas o ulgador atenuará a pena- quando se
tratar de competição amistosa.
Art. 95. Pela infração praticada
fora do exercícín da função não reaponderá a pessoa jurídica de que faça
par-te o Infrator.
Ar,t. 96, Será caracterizada a reincidência. quando o infrator cometer
nova Infração díscíplinar, depois de
passar em julgado a decisão que o
tenha punido anteriormente.
Parágrafo único. Se as infrações
forem previstas no mesmo' dispcsí.,
tivo, a reíncídêncía importará em
aplicar a penalidade "acima da metade da soma do mínimo com o máximo.
CAPíTULO II
DAS AGRAVANTES E ATElNUANTES

DAS DISpOSIçõES

PRELrMIN'ARES

Art. 91. Não haverá infração dísciplínar punível sem um preceito anterior que a defina.
parágrafo úníco . 'rooavía. qualquer
ato censurável por atentar contra a disciplina ou a moral, ainda

Arb. 97. São circunstâncias agravantes, quando não constituem ou
qualificam infração:
a) te!' sido a infração cometida
com o auxílio de outrem;
b) ter o infrat-or provocado a in.
fração:
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C) ser O Infrator capitão do quadro
parbicípante da competição;
e) ser o infrator membro da Justiça Desportiva Universitária cu dirig-ente de entidade desportiva universítárfa;
f) utilizar-se o infrator de qualquer objeto capaz de produzir lesão.
Art. 98. São circunstâncias atenuantes:
a)
ter sido a infração cometida
em desafronta a grave ofensa moral;
b)
ter sido a infração cometida
em revide superior a agressão;
c) não ter o ínfaator sofrido qualquer penalidade no período de 2
anos imediatamente anteriores à data
da infração;
d) ter o infrator prestado, sem remuneração, relevante serviço ao desporto nacional universitário;
e)
ter sido o infrator agraciado
com o prêmio de disciplina. conferido
na forma da lei;
f) ser o infrator menor de 18
anos.

CAPiTULO
DA ANULAÇÃO

rn

DE COMPETIÇÃO

Art. 99. Quando fôr impugnada a
validade de jogo, nos têrmos da rei
desportiva, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) o pedido de anulação, dirigido
ao poder competente e firmado pelo
presidente da entidade interessada,
conterá os fundamentos de fato e de
direit-o em que se 'apoíar ;
à) após o pagamento da taxa que
couber, dar-se-á vista. por 24 horas.
no máxàimo, à outra entidade, encaminhando-se, em seguida. ao órgão
técnico, o qual deverá dar parecer
dentro de 24 horas no máximo;
c) será, então. encaminhado ao
presidente do órgão competente, que
designará o memro relator para prep3rM' o processo.
Parágrafo único. Concluído o processo, será o mesmo submetido a julgamento na prímeíra sessão ..
I

CAlPíTULO IV
DA EXTINÇÃO DA PENA E DA
CONDENAÇÃO

Art. 100. Extinguem-se a ação e a
condenação:
a) pela morte do infrator;
d) pelo cumprimento da pena.

b) pele prescrição;
c) pela anistia;

CAPíTULO

V

DA PRESCRIÇÃO

Art. lO!. A pena de eliminação é
a que fôr aplicada por prática de
ato desabonador somente prescreverão decorridos 10 anos e serão levantadas, mediante petição e justtncação, pelo mesmo órgão que as tiver
aplicado "ad ref.erendum" de qualquer órgão supericr ,
Art. l'Ú'2. Importando a penalidade pleiteada em perda de pontos.
não mais se admitirá queixe ou denúncia, quando a competição já. estiver definitivamente aprovada pelo
órgão competente, salvo se outra .penalidade puder ser aplicada.
Art. 103. Qualquer condenação
imposta nos têrmos desta Ieí prescreverá em 4 anos, a contar da data
em que transitar em julgado a decisão.
CAPíTULO VI
DA

NNISTL'I.

Art. 104. A anistia, quando concedida nos têrmos da Iegíelaçâo desportiva, apaga a ínrração, extingue
os efeitos da pena e Põe perpétuo S1llêncío ao processo.
Parágrafo único.
Os efeitos da
anistia não
atingirão
penalidades
aeêrca de:
a) perda de pontos ou de renda;
b) índeníaaçâo por prejuízo causado;
c) eumíoaçao.
CAPITULO VIl
DAS PENALIDADES

Art. 105. Serão impostas as se~
guíntea penalidades:
a) advertência verbal ou' escrita;
b) multa;
c) suspensão por prazo;
d) suspensão por competlçôes:
e) indenização;
t) perda de pontos;
fi) interdição;
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h)
i)
i)

perda de ~~nd~to;;

perda de íãlíaçâo:

perda de renda; .
cassação de registro:
l) impedimento de acesso em praça
de desportos. se~es. de entidades desportivas nníversitárias e suas dependências;, ~
m) exclusão de quadro;
n) desclassificaçãO;
. ~
o) expulsão de competição:
p) exclusão de campeonato ou toneto:
~
q) eliminaçao.
Art. 106. A. penalidade imposta
produzirá os efeitos seguintes:
I - Advertência.
a) verbal é aplicada no local
da competição, pelo árbitro ou autoridade corresponde!1 t e;
.
b) escrita aplicada mais de uma
vez dentro da mesma temporada,
privará o punido, pelo prazo de noventa (90) dias, de ser eleito, designado ou escolhido para ocupar qualquer cargo de direção ou função na

k)

J. D. U.;
II - A pena de multa obrigará o
punido a recolher. dentro de 10, dias,
aos cofres da entidade respectiva, a

importância devida, sob pena de ficar
suspenso até que o faça, independentemente de qualquer outra sanção em
que possa incorrer.
III A pena de suspensão por
prazo, enquanto não cumprida. prtvará o punido:
a) de todo e qualquer direito con,
ferido por estatuto, regulamento ou
lei desportiva;
b) de intervir, por qualquer forma,
em competições de qualquer natureza;
c) de ter acesso em praça de desportos sedes e dependências de entidades 'universitárias;
d) de exercer
qualquer cargo de
direção ou função l~a J. p. T!. ç>u
em entidade desportiva universítárfa.
IV - A pena de suspensão por
prazo ou por oompeticâo, enquanto
hão cumprida, aplícadar a entidade.
a)
inabilitará suas dependências
desportivas para disputa de competição oficial ou amistosa;
t» obriga.rá a, entidade punida a
disputar em outra praça as competições oficiais programadas para a
sua;
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c) impedirá a entidade de disputar
competições amistosas no país ou no
estrangeiro;
d) acarretará, a favor do adversário, a perda de pontos da competição
oficial qUe tiver de disputar.
V - A indenização obrigará o punído a ressarcir o prejuízo causado
dentro de dez (10) dias da decisão
transitar em julgado, sob pena de
até o seu cumprimento,
suspensão
salvo dispensa da parte beneficiada.
VI - A perda de pontos privará a
entidade punida' doe obter os pontos
. vencidos ou empatados nas competições.
VII A pena de interdição privará 'a entidade de competir ou de
ceder ou alugar sua praça de desportes para competições.
VIII - A perda de mandato prlvará o punido de exercer, pelo prazo
mínimo de dois: anos, qualquer cargo
ou função na-j , D. U., seja por eleição, designação, comíssâo ou escolha.
IX - A perda de filiação tornará
a entidade desligada da entidade respectiva e sem mais qualquer subordinação à C. B. D. U.
X - A perda de renda será aplicada de acôrdo com o estabelecido
neste Código.
XI - A cassação de registro prl ~
vará o atleta de atuar em competições oficiais ou amistosas.
XII - O impedimento de acesso à
sede de entddades 'desportivas e suas
dependências
privará o punido de
freqüentar qualquer sede e dependência doe entidades desportivas pelo
prazo e condições estabelecidas na decisão condenatória, exctusív., os atletas quanto à sua entidade. Para assistir à disputo. de qualquer competd9200' o punido pagará entrada.
XlII - O rebaixamento de cetego,
ria obrigará o punido a descer da categoria estabelecida
pelo departamento ou autoridade competente, pelo
prazo e condições determinadas na
decisão
condenatória. Não poderá
voltar à categoria superior antes de
noventa (90) dias da decisão ou do
cumprimento de outra pena que tiver
sido também aplicada.
XIV - A exclusão do quadro obrigará o punido (árbitro auxiliar, correspondente, delegado, representante,
etc.) a deixar o quadro a que pertencer e o privará de novamente atuar
por prazo não inferior 'a dois (2)
anos; se houver motivo desabonadcr,
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além do
preceder
XV mo se o

decurso dêsse prazo deverá
autortzaço da C. B. D. U.
A desclassificação atuará coatleta não tivesse competido.
XVI - A expulsão de competição
privará o atleta de permanecer no
local da mesma, além de outras sanções em que possa incorrer.
XVII - A exclusão de campeonato
privará a entidade de disputar competições oficiais e de se ausentar para
as amistosas;
XVIII - A exclusão de torneio
priva-rá a entidade de disputar ou
prosseguir disputando competições'
oficiais ou amistosas, em torneios organizados, não se considerando os
pontos porventura obtidos, nos têrmos
da decisão condenatória.
XIX - A pena de eliminação fará
desaparecer qualquer laço de subordinação do punido com a C. B. D. U.

e o privará de freqüentar sedes e dependências de entidades desportivas.
Para assistir a disputa de competição, pagará entrada.
1. o A decisão que impuser suspensão por competição produzirá
efeito em competição da mesma natureza.
§ 2. o O atleta, enquanto suspenso,
não intervirá em nenhuma competição de que participar a entidade .a
que pertencer, observado o disposto
no § 1.0.
Art. 107. A advertência pelo árbitro e a expulsão não excluirão a possibilidade de outra punição. pelos órgãos da J. D. U., nem a falta. de
aplicação daquelas importará em impunibilidade.
Art. 108. Será motivo, também, para
a interdição, () fato de não poder a
entidade oferecer as necessárias garantias ao árbitro, seus auxiliares ou
autoridades correspondentes e aos
atletas.
Art. 1()9. Quanto, para a mesma
infração, fôr estabelecida mais de
uma pena, poderão elas ser impostas
cumulativamente.
Art. 110. N; penalidades impostas
serão havidas como do conhecimento
do punido, mediante a sua publicação' no at? do julgamento, quando
presente o mteressado ou seu procurad9r, e, nos demais casos, pela afixaçac do resultado do julgamento em
lugar visível da sala de Secretaria do
órgão julgador.
ê

CAPíTULO VIII
DAS INFRAÇÕES

DISCIPLINARES EM GERAL

Art. 111. As pessoas físicas ou [urídicas, direta ou indiretamente subordinadas à C. B. D. U., são passíveis das sanções previstas neste Código.
A!l.·,t. 1;1;2. Constctuem infrações disciplinares:
I - Praticar, dentroou fora de de-pendências desportivas, ato censurávelou assumir, por gestos ou palavras. atitude .contra a disciplina cu
moral desportivas:
Pena - advertência, multa. de ....
C1'$ 200,00 a crs 2.000,00 ou suspensão por 10 a 100 dias.
TI Desobedecer ou deixar de
cumprir determinação ou reqtnsiçao
da C.B.D.U. ou de qualquer poder
de órgão a, ela filiado:
Pena - advertência, multa de ....
c-s 500,00 a Cr$ 2.000,00 ou suspensão
por 30 a 200 dias.
III Manifestar-se, por forma
grosseira ou injuriosa, contra decisão
ou ato da C.E.D.U. ou de qualquer
poder de órgão a ela filiado, ou ainda,
por forma de queixa ou denúncia evidentemente infundada, motivada por
êrro grosseiro ou capricho, contra
qualquer autoridade desportiva universitária.
Pena - multa de Cr$ 500,00 a
o-s 5.000,00 ou suspensão por 30 a
200 dias.
IV - Ofender, por meio de crítica
desrespeitosa ou injuriosa, à C.E.D.U.
ou a qualquer poder ou órgão a ela.
filiado;
Pena - multa de Cr$ 500,00 a
Crg 5.000,00 ou suspensão por. 30 a
20) dias.
V - Ofender fisicamente qualquer
membro da C.E.D. U. ou de poder
ou órgão a ela filiado, por fatos li..
gados ao desporto universitário.
Pena - suspensão por 360 dias ou
eliminação.

VI - ' Ofender, física ou' moralmente, árbitro, seu auxiliar ou autorídade correspondente, desde a escatação até 24 horas depois de terminado a competição, por fato que
a esta diga respeito:
Pena - suspensão por 60 a 360 'dias
ou eliminação.
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VII - Atentar contra o bom nome
da C.B.D. U. ou de- qualquer poder
ou órgão a ela filiado, dar publicidade
escandalosa ou sensacional a qualquer comunicação, protesto ou solicitação pendente de pronunciamento
dos mesmos, ou promover a desarmonia entre êles:
Pena - multa de Cr$ 500,00 a
ors 5.000,00 ou suspensão por 20 a
200 dias.
VIII Falsificar ou usar documento falso, a fim de obter registro, para si ou para outrem, ou
para servir de prova perante a Justiça, autoridade ou entidade desportiva universitária:
Pena - cassação do registro, além
de suspensão até 730 dias ou eliminação. O representante ou filiado,
que contribuir para a falsificação ou
que S€ utilizar de documento falsíflcado, sabendo ou devendo saber que
o era, será eliminado, quando não se
tratar de entidade.
IX - Entrar no local da competição quando da disputa, sem ser participante, sem 'autorização do árbitro
ou autoridade correspondente:
Pena - multa de Cr$ 200,00 a
Cr$ 600,00 ou suspensão por 20 a 60
dias.
X - Invadir ou concorrer para a
invasão do local da competição ou
promover desordem em dependência
desportiva durante a competição:
Pena - multa de Cr$ 500,00 a
Cr$ 2.000,00 ou suspensão por 50 a
200 dias.
XI - Desrespeitar ° árbitro, seus
auxiliares ou autoridades correspondentes. dirigente ou representante de
entidade, em função, ou penetrar em
local destinado aos mesmos, sem autorização das referidas autoridades :
Pena - multa de Cr$ 500,00 a
Cr$ 5.000,00 ou suspensão por 10 a
'100 dias.
XII - Recusar-se a prestar depoimento ou prestar depoimento falso
perante a Justiça Desportiva Universitária:
Pena - multa de Org 500,00 a
Cr$ 2.000,00' ou suspensão por 180 a
360 dias.
XIII - Par tícípae, direta ou indiretamente, como autor ou cúmplice,
de aro ou tentativa de subôrno:
Pena - suspensão de 360 a no dias
ou eliminação.

XIV - Ordenar a atleta que não
prossiga disputando competição:
Pena - suspensão por 180 a 360
dias, sem prejuízo da responsabilidade
da entidade.
XV - Dar instrução, por si ou por
outrem, a aüeta.. em local ou tempo
não permitido pelas Regras Oficiais do
respectivo desporto:
Pena - advertência, multa de
Cr$ 500,00 a c-s 1. 000,00, ou suspensão por 10 a 30 dias.
CAPíTULO IX
DAS INFRAÇÕES

PELAS

ENTIDADES

Art. 113. As entidades são ainda
passíveis de sanções pela prática d.3,S·
seguintes infrações:
I - Disputar, sem prévia licença da.
entidade a que estiver filiada, competição com associação fíltada ou não:
Pena - multa de Cr$ 1.000,00 a
Cr$ 5.000,00 ou suspensão de 100 a
360 dias e o dôbro, na reíncldêncie..
II - Deixar de disputar ou desistir
de competição, campeonato ou torneiopatrocinado ou determinado pela entidade a que estiver filiada, sem que
os regulamentos o permitam; desinteressar-se pela sua continuação,' ou
impossibilitar, por qualquer meio, o
prosseguimento da competição:
Pena - multa de Cr$ 2.000,00 a
Cr$ 10.000,00 ou suspensão por 20 a
360 dias, além da perda automática
dos pontos e indenização devida, inclusive a perda da renda em favor da
entidade patrocinadora da competição.
IH - Reallzae ou consentir na realização de competições do mesmo desperto, em suas dependências desportivas, em hora de competições oficiais
patrocinadas ou determinadas pela
entidade a que estiver filiada, quando
os regulamentos o impedirem:
Pena - multa de -crs 1. 000,00 a
Cr$ 5.000,00 ou suspensão por 30 a 60
dias.
IV - Recusar suas dependências
desportivas ou qualquer de seus atletas, quando legalmente requisitados
por entidade superior:
_
Pena - multa de Cr$ 1. 000,00 a
01'$ 5.000,00 ou suspensão por 10 a 50
dias.
V - Deixar de exibir à entidade
superior, sempre que as leis despor--
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tivas O autorizarem, o registro de
atletas:
Pena' - multa de Cr$ 1~500,OO a
Cr$

2.000,00

e

suspensão, até

que

cumpra a .exigência,
VI - Não comparecer à hora marcada para inicio ou reinício da competição, salvo por motivo de fôrça
maior plenamente comprovado:
Pena -

multa de Cr$ 100,00 por

minuto de atraso, quando de inicio,

e de Cr$ 200,00, quando de reinício.
'A representação desportiva que dei-

xar de comparecer ao local e hora
marcados para o início ou reinício de
competição, além da multa prevista,
perderá os pontos para o adversário e
a respectiva renda em favor da entidade patrocinadora.
VII - Incluir, em seu quadro, para
competições oficiais ou amistosas,
atleta que não tenha condição de
jôgo:
Pena - multa de Cr$ 1. 000,00, por
atleta, e perda, em favor do adversário, quando se tratar de competição
oficial, dos pontos ou vantagens conquistados na competição.
VIII - Não disputar ou abandonar
"Competição amistosa:
Pena - multa de Cr$ 2.000,00 a
'Cr$ 10.000,00, sem prejuízo da indenização que couber, além da perda de
renda para a entidade a que estiver
filiado,

IX - Não manter suas dependências desportivas em condições de assegurar garantia ao árbitro, seus auxiliares ou autoridades correspondentes, atletas e representantes de entidades desportivas, ou não tomar providências capazes de evitar desordens
ou reprimi-Ias:
Pena - interdição das dependências
desportivas, até satisfação das exigências.
X - Recusar ingresso em suas dependências desportivas aos membros
da; C.E.D.U., dos poderes da res'pectíva Federação, da entidade a que
estiver diretamente subordinado e de
respectiva J .D. U.
Pena - multa de Cr$ 1. 000,00 a
Cr$ 5.000,00.
XI ......:. Não reconhecer, por ação ou

omissão, a C.B.D.U. ou a entidade

a que estiver filiado como único diri-

gente do respectivo desporto.
Pena - multa de Cr$ 5.000,00 e
·!':11.<;npn.<;í'i1l ~.t.P l'1Pf'll11h"",..irnento.

XII - Deixar de cumprir decísâo
ou ato ou dífícultar-Ihe o cumprimento; não colaborar com a entidade a que estiver filiada na apuração
de faltas, irregularidades ou infrações
disciplinares ocorridas em suas dependências desportivas:
Pena - multa de Cr$ L5ÔO,OO a
Cr$ 3.000,00 e suspensão, até que
cumpra c ato ou a decisão.
XIII - Deixar de pagar oontríbulç'ies de/idas à entidade a que estrver
suborcünada, dentro dos prazos fixad '11 ou, na falta destes, dentro de 10
dtas :

Pena - suspensão de todos os direitos até quitação, mantida 3" obrígatoríedade de disputa de compettcões oficiais programadas, com perda
de. pontos na hipótese de vencer ou
empatar, e multa de Cr$ 3.000,00 em
caso de derrota.
XIV Admitde a seu serviço, a
qualquer título, quem estiver elimtnado ou em cumprimente de pena:
Pena - exclusão do admitido e
multa de Cr$ 2.000,00.
XV - Não providenciar reparos em
suas dependências desportivas, de
modo a não oferecer perigo:
Pena - interdição até estar em
condições.
XVI - Não apresentar, qua-ido da
realização de competição oficial, o
respectivo local regularmente preparado, e não apresentar ao árbitro o
material desportivo necessário, inc1u-,
srve sobressalente, para evitar atraso
ou interrupção:
Pena - multa de Cr$ 1. 000,00 a
Cr$ 5.000,00.
XVII - Não assegurar aos repre-

sentantes da respectiva entidade superior, em serviço, local adequado ao
perfeito desempenho de sua, função:
Pena - multa de Cr$ 1.000,00 a
Cr$ . 5.000,00, desde que lhe caiba o
mando do [ôgo, mesmo em praça de
desportos que não seja de sua propriedade.
XVIII - Não providenciar o comparecimento à entidade, quando convocados por seu intermédio, de dirigentes, atletas ou pessoas que lhe estiverem vinculadas, ou delxar de 1'8presentar-se, quando legalmente convocado, junto a órgão de Justiça Desportiva Universitária, salvo comprovado motivo de fôrça maior:
Pena - advertência ou multa de
Cr$ 200,00 a crs 1. 000,00.
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XIX - Não restituir, em perfeito
estado de conservação, os prêmios de
posse temporácia:
P.ena - indenização.
XX - Deturpar, por qualquer forma, o sentido de amadorista do desporto:
Pena - suspensão por 180 a 360
dias .
XXI -

I~lcluir em seu quadro para
competição oficial ou amistosa, atleta
não universitário:
Pena - eliminação da competição
e suspensão por 365 dias.

Art. 114. A pena de suspensão,
pelas infrações previstas neste Código, não se estenderá a tôdas 9..'3
atividades desportivas da entidade,
mas somente às da modalidade em
que se verificar a infração punida.
Art, 115. Além das sançõaa, o punido será obrigado a cumprir a exigência estabelecida na disposição vioIada, dentro de 48 horas de transitar
em julgado a decisão, sob pena de
suspensão até cumprimento da exígênda.

CAPíTULO X
DAS INFRAÇÕES PELO

ÁRBITRO

Art. 116. O árbitro é ainda passível de sanções pela prática das se·
guíntés infrações:
I - Não comparecer ao local da
competição, quando designado:
Pena - quando remunerado, multa
de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 5.000,00 ou snspensão de 30 a 180 dias, e, quando
amador, multa de Cr$ 50,00 a ••. ,
C1'$ 200,00 ou suspensão por 5 a 20
dias.
Ir - Quando remunerado, não comparecer ao campo com a antecedência
mínima de 30 minutos da hora designada para o início da competição:
Pena - multa de Cr$ 150,00, por
minuto de atraso, c o dôbro, na reincidência.
II - Quando remunerado, não comparecer ao campo com a antecedência mínima de 30 minutos da hora
designada para o início da competição:

I

Pena - multa de Cr$ 150,00, por
minuto de atraso, e o dôbro, na reincidência.
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lU - Não relatar por escrito, embora sucintamente, as principais ocorrências verificadas durante a competição, inclusive falta disciplinar e o
resultado da competição:
Pena - quando remunerado, multa
de Cr$ 500,00 a Cr$ 1. 000,00 ou suapensão de 50 a 100 dias, e, quando
amador, multa de Cr$ 50,00 a ... ,
Cr$ 200,00 ou suspensão por 5 a 20
dias.
IV - Não conferir, quando exigido
em lei ou regulamento, as fichas de
entidade dosatletM:
Pena - multa de Cr$ 200,00 a ....
Cr$ 1..000,00 ou suspensão por 20 a
100 dias; quando amador, multa de
o-s fiO,OU a c-s 200,00.
V - Não solicitar da entidade, do
seu representante ou da autoridade
policial presente, as garantias necessárias à boa ordem, à segurança individual própria, de seus auxiliares
e atletas, até retirada das dependências da entidade, ou deixar de interromper a uompetíçâo, caso venham 9faltar tais garantias:
Pena - multa de Cr$ 200,00 a
Cr$ 500,00 ou suspensão por 5 a 20
dias.
VI - Permitir a presença de qualquer pessoa estranha à competição, no
local da rresma, desde o início até
o seu término:
Pena - multa de Cr$ 200,00 a

o-s

1.000,00.
VII - Não entregar ao órgão com-

petente da entidade, no prazo e na
forma regulamentares, o relatório ou
a súmula da competição:
Pena multa de Cr$ HlO,OO a
500,00 ou suspensão por 10 a 50

o-s

dias.

vrn - Abandonar a competição,
antes do seu término, salvo motivo de
Incapacidade física superveniente ou
comprovada falta de garantias:
Pena - multa de Org 500,OD a
Cr$ 3.000,00 ou suspensão por 50 a
300 dias.
IX - Deixar de comunica-f, a quem
de direito e em tempo, que não se

acha em condições de exercer as suas
funções:
Pena - multa d-e Cr$ 200,00 a
eis 500,00 ou suspensão por 5 a 20
dias.
X Dirigir-se aos seus auxiliares
cu atletas, em têrmcs impróprios:
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Pena _-- multa de Cr$ 200,0-0 a
crs 1.000,00 ou suspensão par 10 a
60 dias.
XI ~ Quebrar sigilo de documento,
fazer ou autorizar publicações referentes aos desportos, salvo quando
.dísserem respeito a assuntos de natureza técnica e mediante prévia autorização do departamento oompetente:
Pena - multa de Crg 200,00 a ..
.ors 1. 000,00 ou suspensão por 10 a
60 dias. Se as publicações disserem
respeito a atos de autoridade ou entidade desportiv-a e envolverem cenSUI'a ou ofensa, poderá ser elevada
a pena de suspensão até 360 dias ou
elimfnaçâc .
XII - Ofender, física ou moralmente, atleta, delega-do, representante ou diretor de entidade, ou aut-u-Idade desportiva, em função, ou
.asststente, durante competição, ou
pC1 motivo a ela ligado, ou assumir
atitude ínconventente, acintosa ou
imoral, em dependência desportiva:
Pena - suspensão por '180 a 360
dias ou eliminação.
XIII - Apresentar-se em loeaâ de
competição sem o uniforme instituído
pe.l- entidade:
Pena _ multa de Cr$ 100,00 a ..

c-s

500,00,
XIV Não comparecer à Secretaria de órgão da J. D. U. ou à sede
de entidade, quand-o legalmente convocado:
Pena - multa- de Cr$ 50ú,O.o a ..
ors 2,000,fjO,

XV Não iniciar a competição
na hora determinada ou iniciá-la
sem prévio exame do material despor'tdvo necessário e seu sobressalente, de modo a não haver atraso
ou rnter'rupção :
Pena - multa de Cr$ 150,00, por
minuto de atraso, ou suspensão por
5 a 30 días .
XVI
Deixar de observar as
regras oficiais:
Pena - multa de Cr$ 300,00 a
Cr$ 2.000,00 ou suspensão por 20 a
100 dias.

Art. 117. A penalidade imposta
pela J.D.U. não isentará o árbitro
ou -atrtorfdade correspondente das que
forem da competência do respectivo
departamento especializado.

EXECUTIVO

CAPíTULO XI
DAS INFRAÇÕES
PELOS
AUXILIARES
DO
ÁRBITRO ou
AUTORIDADE OORRESP(}NDENTE

ATt. 118. Além do disposto no eapítulo antericr, no que lhes fôr aplicável, são os auxiliares do árbitro ou
aut-oridade correspondente, passíveis
de sanções pela prática das seguintes
infrações:
I - Criticar em público o árbitro
oU autoridade correspondente a que
servir:
Pena _ suspensão por 30 a 190

días.
~ Ofender, moral ou fi.s:..:amente,
árbitro de competdçâc ou autoridade correspondente:
Pena - suspensão por 180 a 360
dias OU eliminação.

II

Q

CAPíTULO XII
DAS INFRAÇÕES

PELOS ATLETAS

Art. 119. O atleta é ainda passível
de sanções, pela prática das seguintes
infrações:
I - Conduzir-se deslealmente durante a competição, retardando-lhe o
andamento, Interrompendo-a propositada e reiteradamente, por qualquer
meio:
Pena - advertência até expulsão
da competição ou suspensão 'po:- ,~ a
5 jogos <,u 20 a 50 dias.
II - conduzir-se com violência na
disputa de competição, sali-entada
na súmula pelo árbitro oU autortdade em correspondência cem a gravidade da falta;
Pena - suspensão por 2 a 10 jogos
ou por 20 a 100 dias.
Ir! Ofender, física oU moralmente, pessoa subordinada ou vinculada à C.E.D.U. ou ói'gão dirigente, por fatos ligados ao desporto
universitário, qualquer que 8eja o
Iocal:
Pena - suspensão por 2 a 20 competições ou por H10 a 360 dias, ou
eliminação.
\
IV ~ Agredir o árbitro, seus auxiliares ou autoridades correspondentes:
Pena - expulsão da eompetlção e
suspensão "por 8 a 20 competições, ,OU
por lQO a 360 dias, ou eliminação.
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v - Tentar agred-ir árbitro, seus
auxiliares ou autoridade corresponpondBnte:
Pena. - expulsão da ccmpetiçâoce
suspensão por ~. a 10 competições, ou
por 50 a 18{) mas.
VI - Agredir companheiro ou adversário durante a competição:
Pena ' - expulsã-o da oompetiçâ-, e
suspensão por 5 a 10 competições ou
por 50 a 100 dias.
VII -- Tentar agredir companheiro
ou adversário durante a competição:
Pena ~ expulsão da competição e
suspensão POl' 1 a 5 competições ou
por 25 a 50 dias.
VIII - Agredir assistente da com-

XV
Conceder entrevistas ou
fazer _declarações públicas, visando a
atuação do árbitro, de auxíllares dêste
ou .: ~utoridades correspondentes,. ou
decisão de autoridade desportiva, de
modo a causar sensacíonalísmo ou que
possam prejudicar o renome da en ..
tida de ou perturbar a harmcnía entre
as entidades:
Pena - suspensão por 2 a 8 competições ou por 20 a 100 dias.
XVI Auferir, pela prática do
desporto, vantagens não permitidas
em lei:
Pena cassação do registro e
proibição de renová-lo por 6 meses
a 1_ ano, e, na reincidência, elímínaçao .

petíçâo:

~VII Participar da competdçãc
amistosa ou - de ensino Por entidade
que nao a sua sem autortsação nesta:
Pena ~ suspensão por 50 a 100
dias.

Pena _ expulsão da competição o::
suspensão por 1 a 4 competições ou
por 10 a 40 dias,
IX Ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou outras autoridades desportivas, companheiro
ou adversário:
Pena ~ expulsão da competição e
suspensão por 3 a 10 competíçõ,», (,11
por 30 a 100 dias.
X - Ofender moralmente assistente da. competição:
Pena - expulsão da competáçào e
suspensão por 1 a 3 competições ou
por 10 a 3i) dias.
XI - Abandonar o local da com.
petiçã-o, durante o seu transcurso,
sem permissão do árbitro ou autoridade correspondente, exceto per moüvo de acidente ou recusar-se a proa,
seguir na disputa de oompetíçâo Inídada, ainda que permaneça em
campo:
Pena - suspensão por 6 a 12- c-o-mncücões OU por 160 a 300 dias,
XII - Solicitar inscrição por mais
de uma entidade:
Pena - cassaçâo do registro ou da
inscrição e proibição de renová-la
por 6 meses a 2 anos.
XIII - Não atender à convocacâo
de entidade superior para os treinos
ou competíçõeg dos respeetãvos seleeicnados:
Pena - em se tratando de treino,
suspensão por 1ü a 60 dias; e, de competição, por 50 a 200 dias,
XIV - Recusar-se a atender, salvo
p-or motivo justificado, a -íntimaçâo
para comparecer perante a J ,D. U.:
Pena - suspensão por 10 a 60 dias.

PARTE TER9EIRA
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 120,

A diretoria de cada FeLiga poderá fixar, prévia
e expressamente, para cada temporada, e atendendo às condíçoes econômicas locais. o desconto de 25 % a
75%, nas multas estabelecidas neste
Código, dando ciência
do fato ao
presidente dos demais órgãoS judicantes, antes do início da temporada,
Parágrafo único. Na falta de comunicação tempestiva, poderá o órgão,
na primeira sessão após o início da
temporada. fixar a redução.
Art. 121. O presidente da J. D,
D. U. é obrigado a cientificar o presidente do T. J. D. U., por meio de
ofício ou telegrama, da investidura
de membro e do prazo de seu mandato, O presidente de T. J. D. U.
é obrigado a igual providência quanto
a seus membros. junto ao presidente
do S, T. J" D. U. e o presidente
dêste à C. B. D, U.
Art. 122, A secretaria dos órgãos
judicantes manterá fichário, rigorosamente atualizado do quadro de
membro em exercício.
Art, 123. São órgãos híerárquíeos
sucessivos as Juntas, o T, J, D. U,.
aS. T, J. D. U. e a C, B. D, U ..
cabendo privativamente ao presidente
de cada um dêles a atríouíçãc de
deração
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dirigir-se ao respectivo superior ímedíato.
Art. 124. -Aos órgãos da J.D.U.,
por intermédio de suas secretarias.
cahe remeter e receber, diretamente.
qualquer expediente.
Art. 125. Fica determinado o prazo
de 6{) dias. a partir da data ae
aprovação dêste código. para que as
entidades filiadas apresentem à C. B.
D. V. a relação nominal dos componentes efetivos e suplentes de seus
órgãos de Justiça Desportiva Umver-

çâo € tendo em vista 'Ü que consta
do processo M.E.C. n.v 123.&2&-57,
decreta:
Artégo único. A Escola doe Parmáela e Odontologia de Juiz de Fora
passa a denominar-se Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Juiz de
FJ.ra.
Rio de Janeiro, em 21 de maio de
115'8; 137,° da Independência e 70.° da
República .
JUSCELINO

sttána.

Parágrafo úníco. As Federações CGn-:
cederão às suas filiadas o prazo ue
90 dias. a partir da data de aprovaçã.<, dêste Código, para que estas apresentem a relação nominal dos componentes efetivos e suplentes de ;;;U<.t-:5
Juntas de Disciplina Desportiva Univarsítáría ,
Art. 12$. TOdos os órgãos da J.D.U.
são cbrtgados a olentíflcar o prestdente da C. B. D. V .. por meio de
orrcto ou telegrama. dentro do prazo
de 8 dias. de suas decisões. O presi dente da C. B. D. U. é obrigado
fi,
cientificar dessas decisões o presidente do Conselilo Nacional de Desportos, por meio de offcto. dentro
do prazo de 48 horas.

Art. 127. Aplicam-se a êste código as disposições contidas no Decreto-Iet TI.o 3.617. de 15 de setembro
de 1941. que estabelece as bas-es de
organIzação do desporto universítár!c
brastleíro .
Art. 128. O presente Código entrarâ em vigor na data da pubhceção
do ato de sua aprovação.
Art. 129. Revogam-se as dtsposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 2-1 de maio de
195-8.

KUBITsOlfEK.

Clóvls Salçada.

Clóvis Salgado.

I:J']](mEI'O N.' 43.736
DE MAIO DE 1958

DE 21

Altera a denominação de estabelecimento de ensino.

o Presidente da República,
usando da atribuição qu-e lhe confere o art. 87, item 1, da Constitui-

DEC'RETO N.o 43,737
DE MAIO DE 1958

DE

21

Abre, ao Ministério ela Educação e
Cultura) o crédito especial de Cr$
-5.000.000,00 para atender às despesas com as obras do Instítuto de
Educação de Belo Horizonte.

o

presidente da República. usando

da. autorização contida na Lei número 3.094, de 3D de janeiro d,e HJ57,

e tendo ouvido o Tribunal de Oontas nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral d;e Oonbabílídade PÚblica, d ecrete :

Art. 1.0 Fica aberto. ao Ministéri-o
da Educação e Cultura, o crédito 00..,
pecial de crs 5.0nO.Ü'DO,OO (cinco milhões de cruzeiros), para atender às
despesas com as obras do Instituto
de Educação de Belo Horizonte.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vl1g:or na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as dlspasíções
em contrário.
RIo de Janeiro, em 21 de maio de
137.0 da Independência e 70,0
da República.
W58;

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis salgado.
José Mm'ia Alkmim.
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DRCREI'O N.o 43.738
DE MAl)O

DE 21

DE 1958

Abre ao Minis-tério da E.ducação e
cuítura. o crédito especiai ele crs
400.000,00, para atender às despesas
com o comparecimento ela delegação brasileira ao Xl .Congresso Imtemacionol de parteiras, em Estocolma) Suécia.

o presidente da R-epública, usando
da antorízação oontdda na Lei número 3.23-1, de 29 de julho de 1957, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmoa do art. 93 do Regulamente Geral de .Contabilidade Pública, decreta:
Ãl't. 1.0 Fica aberto, ao Ministério da Educação e Cultura, o crédído especial de Cl'S 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeircs) , como auxíIío 'à Associação das
Enfermeiras
obstetras do Brasil. para custear as
despesas com o comparecimento da
delegação brasileira ao XI Congres00 Internacional de Parteiras, em Estocolmo, Suécia.
Art. 2,° O presente decreto entrerá em vigor na data de sua pubücação. '
Art. 3.° Revogam -se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis SalgadO,
José Maria Alkmim;

DECRETO N.? 43.739 MAIO DE 1958

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio
Blanc a pesquiear õoua mineral no
município de Te6jilo Otoni, Estado
de Minas Gerais.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos

têrmes do Decreto-lei n.v 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fugênio Blanc a pesquisar
água mineral, em terrenúsde sua
propriedade
no lugar denominado

Santo Antônio do Fotún, distrito e
munícípío de Teófilo otoni, Estado
de Minas Gerais. numa várea de dez
hectares (10 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a quarenta e quatro metros - (44m) no
rumo magnético de setenta graus sudoeste (70 0 SW) da confluência dd~
córregos Cana Brava e da Fonte e
Os lados, divergentes dêsse vértice. os
seguintes comprímentos e rumos mas
nétícos, duzentos e cinqüenta metros
(250m), setenta graus nordeste (70°
NE); quatrocentos metros (40D-m) ,
vinte graus noroeste (20° NW).
Art , 2. 0 O titulo da autorização
de pesquisa, que' será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezemtos cruzeiros (Or$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 19515;
137° da Independência e 70° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mário Meneghetu

DECRETO N.". 43.740 MAIO

DE

21 DE

DE 1958

Declara caduco o Decreto n» 25.S01,
de 2 de dezembro de 1948.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), tendo em vista o que consta
do processo do Departament-, Nacional da Produção Mineral de numero 4.106-42, decreta:
Artigo único 1t declarado caduco o
Decreto número vinte e cinco mil nOvecentos e um (25. 90l), de dois (2)
de dezembro de mil novecent-os e
quarenta e oito (1948) que autorizou
o Estado de Minas Gerais a lavraragalmatolíto ' no município de Par,á,
de Minas no mesmo Estado.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
1370 da Independência e 70° da República.
<

JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mál Jc Meneghetti
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DEORETO N." 43.741 -

DE ·21

MAIO DE 19-58

Autoriza o cidadão brasileiro Lauro
Morandi a lavrar minérios de zinco,
chumbo e associados, no município
de Januária
Estado de Minas
Gerais.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.;,:)85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lauro Morandi a lavrar minérios de zinco, chumbo e «ssocíadoa,
no lugar denominado Janeiâo. na fazenda Vargem Grande, ..Jístaítc
de
Itacarambi, município de .Ianuárla,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e noventa e um hectares" (491 ha)" delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
mil quinhentos e
oitenta metros
(1.580 m) , no rumo verdadeiro dois
graus dezenove minutos noroeste (2.°
19' NW) do entroncamento das
estradas Itacarambí - Janetâo e os lados, a partir desse vértice, ,}~: seguintes
comprimentos e rumos vercadetrcs:
dois mil quinhentos e cinqüenta metros (2.550 m) , vinte e quatro graus
quarenta e nove minutos
noroeste
(24.° 49' NW); dois mil quinhentos e
quarenta metros (2.540 m) setenta e
um graus quarenta e nove minutos
sudeste (71. 0 49' SE); 'dois mil e qua'trocentos metros
(2.400 m) , três
graus dezenove minutos sudeste (3.0
19'5E); mil oitocentos e sessenta metros (1. 860 m) , sessenta e Ee;te graus
quarenta e nove minutos
noroeste
(67.° 49' NW). Esta autortzaçâo
é
outorgada
mediante as
condições
constantes do parágrafo úruco do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário àa auto..
rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68· do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessíonàrío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe .tncumoem, a au~

tortzaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma -tos artigos
37 e 38 do Código de Mlnes ,
Art. 4. o As propriedades vizínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de Jav-a na forma dos arts. 39 e 4'Ü do código ce
Minas.
Art . 5.° O concessionário da cutorizaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produçâ» Mineral
e gozará dos favores dlscrtrnínados no
art. 71 do mesmo Códígo-,
Art. 6.° A autorização de
lavra
terá par título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após O pagamento da taxa de nove mil oitocentos e vinte cruzeiros (C",,~ •.•.•• ,'
9.820;00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de mato de 1958,
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.O 43.742 _
MAIO DE 1958

DE 21 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
Vilarim Meira a lavrar mínérío de
manganês e associados no município de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código
de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cldadâo
brasileiro Mauro Vilarim Meira. a lavrar minério de manganês f' associados, no lugar denominado Fazenda
Oriente, distrito de Itaiot, município
de' Muniz Freire, Estado no Espírito
santo, numa área de duzentos e dei
hectares e dez ares (210,·1.0 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cem metros (100 m) ,
no rumo verdadeiro quarenta e quatro graus quinze mín-tros sudeste (44()
10· SE) da confluência do córrego
Queixada no ribeirão Santa Cruz e
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os lados, a partir dêsse vértice, os seeutntes comprimentos e rumos verdadeil'0s: quatrocentos e cinqüenta :::
cinco metros (455 m) , quarenta e quatro graus quinze
minutos noroeste
(.-;A0 15' NW);
duzentos metros (2.(JJ
m) , quarenta graus' noroeste (40')
NW); dois mil e sessenta
me~ros
(2.060 m) 'trinta e seis graus trinta
minutos. r{ordeste (36 0 30' NB); mil
trezentos e quinze metros C1 315 mj ,
cinqüenta e três graUS quarenta e
cinco minutos sudeste (53° 45' SE).
dois mil duzentos e sessenta c quatro
metros (2.264 m) , cinqüenta .graus
Guarent-a e oito minutos sudoeste (50,)
48' SW). Esta autorízaçâó é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do CÕdigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencíonarías
nêste decreto.
Art. 2.° O concesslonárfo da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na' forma da lei, os
tributos' que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do CÕdigo de. Minas.
A1't. 3. o Se o concessionárío da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe -íncuma-m, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma doa artigos 37
e 38 do .Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código
de
Minas.
Al't. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A .cutortsaçâo de
lavra
terá. por título êste Decreto que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
1\olinistério da
Agricultura, após v
pagamento da taxa de quatro mil duzentos e vinte' cruzeiros (Cr$ 4.22.0,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as chspesições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de mato de 1958,
137.° da Independência e 70.0 da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK:

Mario M eneçhetti

DECRETO N.o 43.743 DE MAIO DE 1958

DE

21

Renova o Decreto n.o 38.551, de 12 di!
janeiro de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere 0- art.
87, n.s I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) .mc nos têrmos da letra D, do art. 1.0 do Decreto-lei n." 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadã-o brasileiro Abram Horeman pelo
decreto número trinta e oíto mil quinhentos e cinqüenta e um (38 551) de
doze (12) de janeiro de m'I novecent-os e cinqüenta e seis (1956) para
pesquisar quartzo e assocíaoos
no
munícípto ,de Diamantina, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.°. O título da autorrsaçâo de
pesquisa, que .será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a eaxe de quatro mil trezentos e setenta, cruzeiros
(Cr$ 4.370.00), e será transcrito
no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janelro, 21 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.'" da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.' 43.744 -

DZ

21

MAIO DE 1958

Renova o decreto n,o 39. ::"05, de 30 de

abril de 1956.

o Presidente da Repúbhcu, lMaua,
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pe!o prazo
improrrogável de um (1) ano,
nos
têrmos da letra b do art. LO do decreto-lei n,o 9.605, de 19 da agôsto de
1946, a autorização concedida ao ctdadâo brasileiro Belisário Cunha Meio
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Júnior, pelo decreto n.c trinta e nOVB
mil cento e cinco (39.105.\ de trinta
(30) de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), para pesquisar
quartzo e associados, no lugaa denominado Fazenda do Avião, distrito e

município de Ataléra, Estado de Minas

Gerais;

Art. 2.° O titulo da autcrlzaçâo de
pesquisa, que será uma lia autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e dez cruzeiros (Cr$ 810,00) e
será válido por 2 anos a contar da
data da transcrição no dvro próprio
da Divisão de Fomento da Procuçâo
Mineral do Ministério da Agricultura.

EXECUTIVO

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a saxa de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00) e será
válido por dois anos a con-ar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da PrClGnçOO Mineral do Ministério da Aerícultura.
Art. 3.° Revogam-se as - dieposiçôesem contrário.
Rio de J-2'Ileiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.L da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI;:

Mário Meneghetti

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de rnaío de W;;'S;
137.° da Independência e 70.0 da Repúblíca.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneghe·~a

DECRETO N.o 43.745 MAIO DE 1958

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ponciano
Ferreira Souto a pesquisar colombíta, cassiterita, águas marinhas e
quartzo no município de Carai, Es_taao de Minas Gerais.

O Presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I,da Constituição E nos têrmos do Decrete-lei n.e 1 1185, de 29
de janeiro de 1940 (Código de 'Minas) ,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ponciano Ferreira Souto a
pesquisar colomblta, cassiteráta, águas
marinhas e quartzo em terrenos devolutos no lugar denomínaôo Três
Barras, distrito de Marambrcnha, município de Caraí, Estado de Minas
Gerais, numa área de noventa hectares (90 ha) delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a duzentos e oitenta metros, (7.~0 m) no
rumo magnético de. quarenta e cinco
graus sudoeste (45.° SW), da .connuência dos córregos da Onça e Grande
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e turnos
magnéticos mil e quinhentos metros
(1. 500 JU), sessenta e quatro graus
nordeste (64.° NE); seiscentos metros
(600 m) , vinte e seis graus sudeste
(26.' SE).

DECRETO N." 43.746 -

l\tAro

DE

1958

DE

21

AutoriZa o cidadão brasilelíO Zilmar
Simões Pires a pesquisar calcário no
município de Encruzilha:za do SUl,.
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmcs
do Decreto-Iel n.s 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código oe Minas) ..
decreta:
Art. 1.0 Ftca autorizado o cldedâo.
brasileiro Zilmar Simões Pires a pesquisar calcário, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Gaspar Simões, distrito de Dom FeIícíano, município de Encruzilhada de
Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
numa área de vinte e quatro ares
(0,24 ha) , delímitada por um retángulo- que tem um vértice no final da
poligonal que partindo da confluência da vertente do Quati com o arroio Itaticui, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e setenta e cinco metros (675m) , setenta e seis graus quarenta ecinco minutos sudoeste (76.<) 45' SW);
cento e oitenta e um met-es (l81m) ,
oeste (Wy; e os lados do retângulo,
a partir do vértice consíderádo, têm
os seguintes comprimentos e rumosmagnéticos: vinte
metros (20· m) ,
oeste (VV); e cento. e 'vin1e metros
(120 m) , norte (N).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprfo da Dívísâo.
de Fomento da Produção lvfineral .do
Ministério da Agricultura
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Art. 3.° Revogam-se as ( i..sposíçôes
em contrário.
Ri<) de Janeiro, 21 doe maio de 1958;
137.0 da Independência e 70,° da República.
JUSCELINO

KUBITSC"H~K

Mário Meneghetti

DECRETO N.o .43.747 l\-lAIO DE

DE

21

DE

195-8

Autoriza o cidadlÍo brasileiro José
Candido de Araujo a pesquisar ilmenita e associados. no municJpio
de Barreirinhas) Est-ado do Mara~
nhão.

O presidente da República, usando

da 'atribuição que lhe confere o artigo 87 n.? I, da Oonstdtuíçâo e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.o 1.985, de
1940 (Código de
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Oandído de Araujo a
pasquízar Ilmeníta e associados em
terrenos dcvclutos e de propriedade
de terceiros no lugar denominado
Ar.eial distrito e município de Barretrínhas, Estado do Maranhão. numa
área de quinhentos hectares (500 ha) .
delimitada por um paralelogramo,
que tem um vértice a três mil e no,
vecentos metros (3.900 m) . no rumo
verdadeiro de trinta -e cinco graus
trinta minutos noroeste' (35°.,30' NW).
da cabeceira do igarapé Corta Bico
e cos Iados divergentes dêsse vértice.
015 seguintes comprimentos e rumos
verdadelroa: oito mil metros (,8.000
m) , s-essenta e sete graus sudeste
({i70 SE). seiscentos e vinte e cinco
metros (62,5 m) quarenta e seis graus
nord-este (46° NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntdcn
dêste Decreto pagará a taxa de CIncO
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,(10), e será
transcrito no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Minera] do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em eontrário ,
Rio de Janeiro, 211 de maio de 195-8;
137.°' da Independência e 7Q.o da Re29 de janeiro de
Minas), decreta:

públíca .

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario MenegheNi.

DECRETO N." 43.748 MAIO DE 1958

DE

21 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo uonato Lopes da Silva Q,
pesquisar ilmenita e asscciaâos no
município de Borreirímhae, EstadGdo Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Oonstítufção e nos,
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,° Fica autorizado o cidadâcbrasileiro Raimundo Nonato Lopes.
da Silva a pesquisar tlmeníta e associados,
em terrenos devolutas e de
propriedade de terceiros no lugar denominado Areial, distrito e munícípío
de Barreirinhas, Estado do Maranhâc;
numa área de quinhentos hectares
(5'Ü'O ha) , d-elimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a nove
mil e oítccentos metros (9,800 m) , norumo verdadeiro de sessenta e seis
graus nordeste (66° NE) da cabeceira,
do igarapé Corta. Bico e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintescomprímentos e rumos verdadeiros
oito mil metros (3. OOOm) , sessenta e
sete graus sudeste (67° SE); seiscentos e vinte e cinco metros (625m),
quarenta e seis graus nordeste (46'"
NE).

Art. 2.° O título da autorização de
pesquiza, que será uma via autênttíca
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e serátranscrito no livro próprio da Dívísão do Fomento da produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137,° da Independência e 70.0 da.
República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mário Menf!ghetti.

DECRETO

N,O .43.749 MAIO DE 1958

DE

21 DZ

Autoriza o cidadão

brasileiro Joeé:
Cândido de Araújo a pesquisCl't Hmenita e ussccâcdos
no municfpic'
de Barreirinhas.
Estado do kIa-ranhão.

O Presidente da República, usandoda atribuição qUe lhe confere o artf-
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go 87, n.v I: da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n. 1.985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Cândido de Araújo· a
pesquisar ílmenita e associados em
terrenos devolutos e de propriedade
de terceiros
no lugar denominado
Areíal 'distrito e município de - Barreírínhas, Estado do Maranhão, numa
área de quínhentcs hectares (5r(J0 ha)',
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a seis mil setecentos
e vinte metros
(6. 720m) , no rumo
verdadeiro de onze graus trinta minutos nordeste (11° 30' NE), da cabeceira do Igarapé Corta Bico e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: oito mil metros (8.000m),
sessenta e sete graus noroeste (67°
NW); seiscentos e vinte e cinco ID€~
tros (625m), quarenta e sets graus
nordeste (460 NE) .
Art. 2.° O título da autorízaçâo de
pesquíza, que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de CÍllCO
mil cruzeiros (cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
enr contrário.
Ri..o de Janeiro, 21 de maio á-e 1958;
137.0 da
Ind-ependência e 70.0 da
República.
.~
JUSCELINO

I

N.O

JUSCELINo

DECRETO

MAIO

DE

21

DE

21

DE

dos no, municipio de Pimcicaõa, Esiaao de São t-aut«.

DE

'

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o ar~tigO 87. n.c I, da Constituição e nGS
têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 2,9
ele janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão

Cândido de Araújo a
pesquisar ílmeníta e associados em
-terrenos devolutas e 6e ~_opriec1;:tde

'brasileíro José

N.O 43.751 MAIO DE 1958

o oiaaaao brasileiro José
raeetu a lavrar calcaria e cssccze-

.Autoriza o cidadão
brasileiro
José
Cândido de Araújo a pesquisar ítmenita e associados, no município
de Borreirimhns, Estado do
.'kfa~

.ramtuio,

KUBITSCHEK.

Autoriza

KUBITSCHEK.

43.7-50 DE 1958

de terceiros no Iugar demomínado
Areial, dístrítc e município de Barreirínhas, Estado do Maranhão, numa
área de quinhentos hectar-es (500 ha) ,
delimitada por um paralelogramo, que
tem um vértice a três mil oitocentos
e sessenta metros (3.860m) , no rumo
verdadeiro de quarenta e cínoo graus
quinze minutos noroeste (450 15' NW),
da cabeceira do igarapé Corta BiCO
e OS lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (8.0{HJm),
sessenta e sete graus sudeste (67°
SE); seiscentos e vinte e cinco metros (625m), quarenta e seis graus
nordeste (460 NE) .
Art. 2,0 O título da autortzaçâo de
pesquíza, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$" 5.000,00) e será
transcrito na livro próprio da Divisão
de ,Fo:mento da Prodiição Mineral <lo
Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as díspcslçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958,
137.° da Independência e 7{).0 da
República.
Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti,

DECRETO

EXECUTIVO

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.e r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1941) (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .josé Pazettí a lavrar calcário e 'associados, em terrenos de sua
propriedade, no lugar dncminado
Bairro do Barrinho, distrito de Saltinha, munícfpío de piracícaba, Estado de São Paulo, numa área de cinco
hectares (5 ha) , delimitada por um
retângulo que rem um vértice a cento
e quarenta e oito metros (148m) no
rumo verdadeiro sessenta e quatro
graus quarenta e cinco minutos no-.
roeste (640 45' NW) da extremidade
noroeste (NW) da casa de JOSé Pa-
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zettt e Os lados, divergentes dêsse 'vértice os seguintes eomprímentos e rumos' verdadeírcs ; duzentos e cinqüenta metros (250m),' trmta e quatro
graus trinta minutos sudoeste (340 ~O'
SW)· duzentos metros (200m), CInqüenta e cinco graus trinta minutos
sudeste (550 30' SE).. Esta autorizacão é outorgada medianae as condicões constantes do parágrafo único
do art', 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto ,
Art. 2.~ O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, C'S
tributos que forem devidos à União,
ao 'Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art . 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da nutorização não cumprir qualquer das
obrígaçôes que lhe incumbem, a autorizacâo de lavra será declarada c'acucri ou nula, na forma dos arrígos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4,0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do CÓdigo de Minas.
Art. 5.° O ooncessíonário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
,
Art . 6,° A autorização de lavra
terá por título êste decreto, que será
transcrito no livr-o próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral ÕO
~.nnist"ério da Agricultura,após o pagamento da taxa de seiscentas cruzeiros(Cr$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em ccntrárto .
Rio de Janeiro, 21 de maio doe 1958;
137.° da Independência e 70. o da
Re'Pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghettl.
DECRETO N.O 43.752

DE

21 DE

MAIO DE 1958

A.utoriza a cidadã brasileira, GeraIda
Gonçalves da Silva a pesquisar mica
e associados no município de
Galiléia, Estado de Minas Gerais.

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

87,

n,"
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T, da Constituição e nos térmcs

do. Decreto-lei n.? 1.985-, de 29 de j31-

llelro de
decreta:

1940

<Código de Minas),

a-t. 1. o Fica autorizada a cidadã
bras.leira Gcralda Gonçalves da Silva
a pesquisar rníca e "assoe.ados em
terrenos devo lutos situados TI;:> Iuzar
denominado Poço Fundo, distrito'" e
município de Galiléia, Estacl ü de Minas Gerais, numa área de ouarenta
e oito hectares (48 haj , delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a setecentos e cinqüenta e dois metros (75-2 m) , no rumo magnét.c-, de
setenta e quatros graus ~ e cumze
minutos sudeste (74 0 15' SJ:t~) do "canto
sudeste (SE) da casa de Milton Batista Andrade e <Js lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos
metros (800 m) , sessenta e três graus
nordeste (630 NE); seiscentos metros
(600 m) , vinte e sete graus sudeste
(27' SE).

Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qtratrocentos e oitenta cruzeiros ,., ....
(Cr$ 48'Ü,OO) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fornei1to da Produçâo Miner'al do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de mai-o de 1958'
137. o da Independência e 70. o d;
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Mario Meneghettf
DECRETO N." 43.753 -- DE 21 DE
MAIO DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Nonato Lopes da sn-o a pesquisar ilmenita e associados no município de Barreiriníuuc Estado do
Maranhão.

O Presidente da Repúbl.ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o T, da oonstítuícãe, e nos têrmos do Decreto-lei n. ° i. 985 de 29 de
janeiro de 1940 (Código
Minas).
decreta:
Art. 1. o Fica' autorizado o cidadão
brasílelro Raimundo Nonal.o Lopes da
Silva a pesquisar Ilmeníta e associa-

de
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60S, em terrenos devclutcs e de propriedade de terceiros, no lugar denominado Areral, distrit-o e mun'cípín de
Barreírínhas, Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a oito mil
e setecentos metros (3.7{)'D rm, no rumo verdadeiro de sessenta e nove
graus trinta minutos nordeste (69" 30'
NE); da cabeceira do igarapé Certa
Bico e os lados, divergentes desse
vért'ce, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oit:) mil metros
(8.000 m) , sessenta e sete graus surfeste (67 0 SE); seiscentos e vinte e cinco
metros (625 m) . quarenta e seis graus
nordeste (46" NE) .
Art. 2." O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.QOÜ,OO) e será
transcrito no livro próprio da Dívísâo
de Fomento da Produção M'neral do
Mínístérto da Agricultura.
Art. :3" R-evogam-se as dísposíçôes
em ccntrá-íc .
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137. o da Independência e 70. a da
República
JUSCELINO KUBITSCHEk.
Mario Meneghetti.

DECRETO N,o 43,754

DE 21 DE

ll-IAIO DE 1958

Autoriza S, Barreto & Filhos a pesquisar amianto e associados no município de São Braz, Estado de
Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n." I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de 29 da
janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 1. <> Fica autorizado S, Barreto
e Filhos a pesquisar amianto e ass-ociados em terrenos de propriedade.
de Cícero Isídoro da Silva e outros, no'
imóvel denominado Fazenda São Miguel, distrito e município de São Braz,
Estado de Alagoas, numa área de quatrocentos e noventa e nove hectares,
noventa e seis ares e noventa e seis
eentdares (499,9696 ha) , delimitada por
um quadrado com dois mil duzentos c
trinta e seis metros (2,236 m) de lado,

EXECUTIVO

que tem um vértice a mil quinhentos
e oitenta e um metros e nove centsmetros (1.581,09 m) , no rumo magnético de quarenta e cinco graus 1H.'1'deste (45 0 NE), do canto nordeste
(NE) da casa de Cícero Isídoro da
Silva e os lados divergentes dêsse
vértice, oS seguintes rumos 'magnéticos: oeste, (W) e Sul (S).
Art. 2.° O título da autorízaçâ., de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.(JOQ,Q{) e será
transcrito no livro próprio da Dlvtsâc
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137." da Independência e 7{).·. da
República,
JUSCELIN:l KUBITSCHEk.
Mario Meneghetti.

DEORETO N. o 43.755 -

DE 2i1 DE:

MAIO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Salim
- Cesar Curi a pesquisar cassiterita e
associação, no Munic pio de Maca- pá, Território Federal do Amapá.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar ,

tigo 87, n. o I, da constituição, e no"
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, ele
29 de janeiro de 194-0 (Código de

Minas), decreta:
Art. 10. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Salim Cesar Guri a pesquisar cassiterita e associados no
leito e margens dos igarapés Castanhal e Jornal. no Distrito de Pôrto
Grande, Município de Macapá, 'I'err-ítórío Federal do Amapá, de domínio
público, na conformidade do disposto
no item 2.° do art. 11 do Decreto
TI. o 24.643, de 10 de julho de 1934
(Código de Aguas) em 3 áreas contíguas. perfazendo um total de quinhentos hectares (500 ha) ; sendo a
primeira com duzentos e oitenta hectares (280 ha) . muna faixa de duzentos metros (200 m) de largura..
s,endo cem metros (100 m) para cada
lado do eixo médio do Igarapé do
Jornal com o comprimento de quatorze mil metros (14.000 mj , contados
para. montante, a partir da connuên-
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1{>'.ar~pés

.

Jornal e Castanhal;

dos cf área com cem hectares
a se~n) a numa faixa de duzentos

{:18

(100

a(200m) de largura com cem

metros (10-0 m) para cada lado do
l~etroSMio do igavapé Oastanhal com
eixo f i irnento de cinco mil metros
o comp~ contados para montante da
(5.()Oap cia dos igarapés Jornal e Cascanflurn . terceira área com e-ento e

tenha he~tares (120 ha), numa faixa

Tln~ zentos metros (2'DO m) de larde a u~ndo cem met~s. <lúO~) para:
gur , lado do eíxo médio do igarapé
cada
al com o' comprimento de

castan~ metros (6. (}GO mr contados
seis n:~ante a partir da confluência,
g~~aÜ~g8..rapés .jornal e Castanha!.
'- 2 o O título da autorização
A1'~; ulsa, que será Uma: via autênf.e p d~ste Decpeto, pagara a taxg, de
l

I.ca

CUlCo

mil

cruzeiros

rc-s

5.000,00) e

.
. transcrito no ]"rvro próprio
da
se;rasão de Foment'Ü da Produção Mi~~~~rdo Ministerial da Agricultura.
Ai't. 3. 0 ReVogam-s'e as disposições
em contrário.
R'o de Janeiro, 21 de' maio de 1958,
da Independência e 70. o da Re-

13/0
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de Aguas) , numa área de duzentos e
setenta e seis hectares e noventa ares
(276,9:0 ha) , no trecho dêsse mesmo
rio situado nos distritos de Senador
Mourão e Terra Branca, municípios de
Diamantina e Bccaíuva, Estado de
Minas Gerais, compreendido a Iadxa
de treze mil oitocentos e quarenta e
cinco metros (13.8'45 m) de comjrrtmenta por duzentog metros (200 m)
de largura, a partir do Ribeirão CanaBrava até o Ribeirão da Bagagunha,
no mesmo Rio Jequitinhonha,
Art. 2.° O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
o'êste Decreto, pagará a taxa .de dois
mil setecentos e setenta cruzeiros ..
(Cr$ 2.770,00) e será transcrito no
livro oróm-io da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura,
Art , 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneiro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
RiepÚ'blica,
JUSCELINO KUBITSCmn{

M ária M eneghe:tti

pública.
JuSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N.« 43.757 MAIO DE 1953

Mario Iâeneçhetti

DECRETO N,? 43.756 MAIO DE 195'8

iutoriza o

DE

21

DE

cidJ'X~o brasileiro Milt.an

pereira de Quezroz a pesqutsar .dza-

monte, minério de ouro. e assoqzados
1WS municípios de D~amantma . e
Bocaiuva, Estado de Mmas qerats.
O presidente da República, usando
d'a atribuição que. lh:e ~ confere 0A art.

37 n o I da

cid

co~StltUlÇa<ü

e nos termos

Dec~eto-Iei TI.o 1.985". de 29 de
janeiro de 1940 .(Código de Mínae) ,

decreta:
ürt . 1°. Fica autorizado O cldadãc
brasileiro Milton pereir.a. de Queiroz

.3. pe5quisar diamante, mmenx doe ouro
e associados no leito e margens do
PJ.o Jequitinhonha, de dom lia públj-

DE

21 DE

A utorize o ciãadão brasileiro Valdi
Magalhães B e z e r r a a -peequisar
areias ilmeniticae e aSSOCiados no
município de Burreiriaüuis, Estado
de Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e nos
cêrmog do Decrete-lei n.o 1.985, de
2,,9 de janeiro de 1940 (Código de
.Minas), decreta:
Art. Lo Fica autorizado o cldadâo
:brasileiro Vald! Magalhães Bezerra a
pesquisar areias ilmenítícas e ass·ocíados, em terrenos devclutos e de
diversos no lugar denominado Rio
Negro, distrito e municípi-o de Barreirinhas, Estado do Maranhão. numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,

delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a dois mil quatrocentos e vinte metros (2. 42üm) , no
rumo verdadeiro sul (8). da bifurcado Decreto número vínte e quatro mil
ção do Rio Negro e os lados, díver~eiscentos e quarenta e três (24.643),
gentes . dêsse vértice, os seguintes
de dez (10) de julho de mil novecentos e trinta e quatro (1934) (Código comprimentos e rumos verdadeiros:
~

na conformidade do disposto no
item 6egundo (2.°) d~ artigo onze (11)
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seiscentos metros (600m), sul ($);
oito mil trezentos e trinta e três metrcs e trinta e três centímetros
(B.333,33m), sessenta e dois graus
sudeste (620 SE).
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará a. taxa de cinco
-mil cruzeiros (Cr$ 5. Croo,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério. da Agricultura.
Art. 3.? Revogam-se as disposições
em cómrárto.

Ri'Ü de Janeiro, 21 de maio de 1933;
137.0 da Independência e 70,0 da
Rep"Útblica.
JUSCELINO K'UBITSCHEIC

Mário Meneghetti

DEOR:ETO N.o 43.758

DE

21

DE

MAIO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Domício
José Correia a lavrar água mineral
no município de Itaõorai, Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição, e nos
têrmos do Decretc-leí n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Ar-t. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dornícío José Correia a lavrar água mineral, em terrenos de
sua propriedade no imóvel denomt..
nado Areal, distrito e município de
Jtaboraí, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de quarenta e dois hectares e oito ares (42,08 .ha) , delimitada
por - um polígono irregular que tem
um vértice a trezentos e vinte e nove
metros e sessenta e seis centímetros
(329.-6-6m), no rumo verdadeiro vinte
e um graus quarenta e um minutos
sudoeste (210 41' SW) do marco quilométrico número setenta e oito
(Km 78) da Estrada de Ferro Lecpoldína, entre Pôrto das Caixas e
Venda das Pedras e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cen,to e vinte e nove metros e sessenta
e dois centímetros (l.129,62m) ,sessenta e seis graus dezesseis minutos

sudoeste (660 16' SW); trezentos e
cinqüenta e um metros .e trinta e três
centímetros (351,33m) vinte e três
graus cinqüenta e oito minutos sudeste (230 &8' SE); quinhentos e quarenta e sete metros e setenta e cinco
centímetros (547,75m), sessenta e seis
graus nordeste (660 NE); setecentos
e onze metros e seis centímetros
(711,Oem), sessenta e quatro graus
oito minutos nordeste (64 0 03' ME);
quarenta e cinco metros e vinte e
nove centímetros (4'5,2g.m), trinta e
três graus trinta e oito minutos noroeste (330 38' N\V); quarenta e dois
metros e doís centicnetros (42,02m),
vinte e nave graus quatorze minutos
noroeste (290 14' NW); cento e vínte
e sete metros e sessenta e três centünetros (l27,63:m), sessenta e três
graus quarenta e dois minutos SU~
doeste (630 43' SW); quinze metros
e dezessete centímetros Cl5,17m), vin'te e quatro graus dezenove minutos
noroeste, (240 19' NW); cento e dezessete metros e. vinte e cinco centímetrcs (117,25m), cinqüenta. e quatro graus vinte e dois mínutoa norcéste (54° 22'NE); cinqüenta metros
e dezoito centímetros (50,18m). seasenta e cinco graus vinte e um mí ~
nutos noroeste (650 21' NW); sessenta e um metros, e cinqüenta e cite
centímetros (61,58m), setenta e um
graus cinqüenta e sete mínutoa noroeste (710 57' NW); quarenta metros e cinqüenta e três centímetros
(40,53 m) , sessenta e sete graus cinco
minutos noroeste (670 05' NW); teíntae três metros e sessenta e um centímetros (33,61m), trinta e oito graus
onze minutos noroeste (380 11' NW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do paré.~
grafo único do aa-t, 28 do Códígo doe
Minas e dos arts. 32, 33, 3'4 e suas
alíneas, além das seguintes e de
outras constantes da mesmo código,
não expressamente mencíonadae neste decreto,
Art. 2.0 O concessionárto da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, os
trrbutos que forem devidos à trntão.
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no' art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da.
autorização não -cumprh- qualquer dM
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada CA,duca ou nula, na forma dos wrta .37
e 38 do Código de Minas,
1
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.AJ:t. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
eisubsclc para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 4.0 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O ccncessíonárjo da autorização será físcallzad-, pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrtmlnados no rart.. 71 do mesmo Código.
Art. 6.4) A autorização de la VI'a
terá por título êste decreto, qU,B será
transcrito no Iívro próprto 'da Divisão de Fomento da Produção Mi..
neral cJ..o Ministério da Agr'ícultura,
após o pagamento da taxa de oitocentos e sessenta cruzei-os (Cr$

800,00) .

Art. 7.° Revogam-se as disposições
een contrárto.
. Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958.
137." da Independência e 70.° da
R€''PÚlbliç~ .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçtiettt.
DECfl,ETO N.? 43.759 MAIO DE

1958

DE

21 DE

Autorizá Mineração Urandi S. A. a
pesquisar minério de manganês e associados 1l<J municipio de Urosuii, Be"lado da Bahia.

o Presidente da República Usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
871 11.0 I, da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.98'5, de 29 de janeí1'0 de !.94.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
Urandí S. A. a pesquisar minério de

manganês e associados, em terrenos de
sua propriedade, no IUg'8.r denominado
Barnabé, dlsbríto de Tanípe, município
de Urandi, Estado da Bahia, numa
área de trinta e seis hectares cinqüenta
€ um ares cinqüenta' e cinco centiarea
<3-6,5155 han , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
seíscentcs sessenta sete metros e setenta centímetros (6-67,70 m) no rumo
verdadeiro sessenta graus trinta e dois
minutos noroeste ('60° 32' NW) da extremidade noro-este (NW) da reprêsa
eítuada no rio salto e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: noventa! e
oito metros oitenta e ctncc centtmebros (98,85 m) , dois graus trinta e três
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minutos nordeste (2033' NE), duzentos
e dezoito metros e quarenta centímetros (218,4'0 m) , cinco graus e seis minu-tos nordeste (5° ú6' NE); cento sessenta e um m,etros e setenta centúTIetros (161,7üm), doae graus e dezoito
minutos nordeste (12° 18' NE) oitenta
e nove metros e cinqüenta centímetros
(89, 50 m) , trinta e cinco graus cinqüenta e sete minutos nordeste (3~0 5'1'
NE) ) ; setenta e nove metros e noventa centímetros (79,9'0 m) , um grau ctn.,
qüenta e três minutos nordeste (10 55'
NE); cento e vinte e seis metros e setenta centímetros 026,70 m) , nove
graus e cinco minutos noroeste (90
()5' .NW); cinqüenta e' seis metros e
dez centímetros (56,1() m) , onze graus
e doze minutos nordeste 01° 12'., NE);
cinqüenta e dois metros e trinta centímetros (5,2,30 m) , quarenta graus
vinte e sete minutos nordeste (40 27'
NE); cinqüenta e seis metros vinte
~ cinco centímetros (5B,25 m) , dez
graus e sete minutos nordeste (10° 07'
NE); cento e oitenta e sete metros
(187 m) , cinqüenta e um graus e dezessete minutos nordeste (51° 1'7' NE) ;
cento trinta e sets metros setenta e
cinco centímetros (126,75 m) , vinte e
nove graus quarenta e um minutos nordeste (290- 41' NE); oitenta
e seis metros e noventa! centímetros
(86.90 m) , vinte e um graus trinta e seis minutos nordeste (21° 36'
NE); oitenta e um metros e noventa
centímetros (81,90 m) , seis graus
quarenta e quatro minutos nordeste
(6° 44' NE); cinqüenta e dois metros e setenta centímetros (52,70 m) ,
cinqüenta e quatro graus quatorze
mínutes nordeste (540 14' NE); cinqüenta metros quaa-enba e cínco centímetros (50,4!5m), quarenta e quatro graus vinte e um minutos nordeste (44° 21' NE); vinte e seis metros e
oitenta centímetros (26,8Gm), quarenta e três graus vinte e oito minutos noroeste (43° 28' NW); oitenta e
sete metros noventa e cinco centímeta-os (87,95m), oitenta e oito graus. e
treze minutos noroeste (88° 13' NW);
cinqüenta e seis metros cinqüenta
centímetros (5-6,50 mj , vinte e um
graus vinte e seis minutos sudoeste
(210 26, SW); cinqüenta e nove metros cinqüenta! e cinco centímetros
(59,55 m) , trinta e sere graus quarenta
e três minutos sudoeste (38° 43' SW);
trinta e um metros e oitenta centímetros (31,80 m) , trinta e quatro
graus trinta e oito minutos sudoeste
(340 38' SW); cento setenta e oito
metros e noventa centímetros
.
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(l78,9{) ru) , quarenta e sete graus dezessete minutos sudoeste (47017' SW);
cento e quatorze metros e noventa
centímetros 014,9{) m) , s-essenta e
nove graus e quatro minutos noroeste
({)go 04' NVJ); oitenta e sete metros e
noventa centímetros (87,90 m) , setenta. e três graus e dezoito m.ínutos noroeste (73° 18' NW); noventa metros e oitenta centímetros
(90,Bôm), setenta e doía graus quarenta e sete minutos noroeste (72° 47'
NVV); cento e cinqüenta e quatro
metros e dez centímetros (l54J{) m) ,
setenta e três graus e três minutos
.noroeste (730 03' N\v); cinqüenta
e seis metros (56 m) , quarenta c oito
graus trinta e sete minutos sudoeste
(48° 37, Silo!); trinta e dois metros e
cinqüenta centímetros (32,50 m) , ouarenta e nove gr-aus cinqüenta e deis
minutos sudoeste (49 52' SW); cincüenta e um metros e noventa CBntimetros (51,90 m) , cinqüenta e quatro graus trinta e quatro minutos sudoeste (54 0 34' SW); sessenta G quatro metros setenta e cinco centímetros (64.75 m) , cinqüenta e seis graus
quarenta e oito minutos sudoeste
(56 0 48' SW); quarenta metros e cinqüenta centímetros (40,50 m) , quarenta e um graus cinqüenta e sete
minutos sudeste (41057' SE); sessenta
e oito metros (68 m) , quarenta e três
'graus trinta. e oito minutos sudeste
(43° 38' SE); cinqüenta e seis metros quarenta e cinco centímetros
(56.45 1l1), quarenta e três graus qUO}renta minutos sudeste (430 40' SE);
cíncüenta e três metros (53 m) , quarenta e três graus e trinta minutos
sudeste (43 0 31}' SE); quarenta e sete
metros e trinta centímetros (47,30 m) ,
quarenta e três graus trinta e dois
minutos sudeste (43 0 32' SE); trinta e
oito metros (38 m) , quarenta e quatro graus trinta e dois minutos sudeste (44° 32' SE); quarenta e cinco metros e noventa centímetros (4f3.,90 m) ,
trinta graus trinta e oito minutos suceste (30° 38' SE); sessenta metros (;
t~'intElJ centímetros (60,3<0 m) , trinta
m-aus e vinte minutos sudeste (30: 20'
SE); oitenta metros e sessenta centímetros mO,fUm); quatorze graus e
cinco minutos sudeste (14° 05' SE);
cento e cinco metros e oitenta centímetros (15,8{lm), doze graus quarenta e cinco minutos sudeste (12(l 45'
SE); cento e vinte e três metros e
cinqüenta.
centímetros
(123.5Dm).
treze graus e sete minutos sudeste
0
(13 07' SE); quarenta e dois metros trinta centímetros (42,30 m) , tre-
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ze graus e vinte minutos sudeste
(13(\ 20' SE); trinta e três metros
e vinte e cinco centímetros (33,25 m) ,
onze graus e três mínutos sudoeste
(11° 03, SW); setenta e sete metros
e noventa centímetros (77,9'3m), dezoito graus cinqüenta e oito minutos
sudoeste (18° 58, SW); noventa e
quatro metros quarenta e cinco centimetros (9,1,45 m) , seis graus quar-enta e sete minutos sudoeste (6 0 47'
SW).· cento e quatorze metros .....
(114 'm), dezessete graus trinta e &2i3
minutos sudeste (170 Z6' SE); sessenta
metros e setenta centímetros
.
(to,70 nu, seis graus, treze minutos
sudoeste (50 13' S\i\T); setenta e um

metros dez centímetros (71,10 m) , sete

graus e oito minutos sudoeste (7.0 OS'

SW)· setenta e sete metros (77 m) ,
Quarenta! graus e seis minutos sudeste (40 0 (lS, SE), cinqüenta e um. metros sessenta e cinco centímetros
(51,65 mj , oitenta e sets graus e ctncüenta minutos sudeste (86° 5{}' SE).
A

Art. -- 2. o O titulo da autortzaçâo

de pesquisa, que será uma via autêntica, dêste D-ecreto, pagará 8J taxa doe
trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ ".
37Q,0{) e será váli-do por dois (~)_ anos
a contar da data da transortçao no
livro próprio da .Divisão de ~~en~
da produção Mmeral do MlUWtéTl0
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as díspcslções em contrário.
Rio de .jameíro. 21 de maio doe 19i8,
1370 da Independência e 70° da República.
JUSCELINO KUBITSClIEK.

Mario Meneghetti.
DE-GRETO N.? 43. 76() M....IO DE 1958

DE

21 as

Ausoriza Mineração Uraruii S. A.
a pesquisar minério de manganés
e associados no Município de Jf1,coroei, Estado da Bahia.

O Presidente da República, manda
da atribuição que lhe confere o M'~
tigo 87, n.v I, da Constituição e. ~1;}8

têrmcs do Decreto-lei TI.O 1.985, de
de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Arb , 1.0 Fica autorizada lA:ie.eraçãg
Urandi S. A, a pesquisar micérte
de manganês e associados, em terrenas de sua propriedade, no l~g,H'
dienomânado Oedro-Sacita T!1figw,Ja,
29
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distrito de Lícínlo de Almeida, Municipi{) de .Iacaract, Esta~o da Bahia,
numa área de cento e quinze hectares,
sessenta e seis ares noventa e. '1,-!atro
centiares (115,6694 ha) , delímítada
por um polígono irregular que tem
um vértice a duzentos e trinta e
três metros (233 m) no rumo verdadeíro doze graus cinqüenta e cito
minutos sudoeste (120 58' SVV) da
confluência do córrego Pedra Preta,
110 rio Cedro, e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta e oito metros e quarenta centímetros (48,4(} m) , setenta e oito
graus e vinte minutos sudeste (730
20' SE); sessenta e oito metros e
noventa centímetros (68,90 mi ; sessenta e nove graus e quatorze mtnutos sudeste (690 14' SE); trezentos
e vinte e nove metros e vinte centímetros (329,20 m) , dezesseis graus
vinte e dois minutas sudeste (16° 22'
SE); cinqüenta e cinco metros (55
metros), quarenta e sete graus e dezesseis minutos sudceste (47° 16'
SW): cento e noventa e nove metros
e cinqüenta centímetros (199,50 nn ,
des graus trinta e três minutos sudoeste (10° 33' SW); trinta e seis
metros e dez centímetros (36,10 m) .
cinco graus trinta e cinco minutos
sudeste (5° 35' SE); quatrocentos e
sete metros e setenta centímetros
(407,70 m) , quatl\:) graus quarenta
minut-os sudoeste (40 4{]' SW); trezentos e oitenta e sete metros e
trínta centímetros (387,30 m) , setenta graus vinte e quatro minutos
noroeste (70° 24' NW); duzentos e
vinte e dois metros e trinta centímetros (222,30 m) , setenta e q .. cro
graus e dezenove minutos noroeste
(740 19' NW); quatrocent-os e Se.3senta e dois metros e quarenta centí.met.r0s (462,40m), trinta e um graus
cinqüenta e três minutos noroeste
(31- 53' NW); duzentos e três metrca
(203 m) , vinte e seis graus e cinqüenta minutos nordeste (26050' NE) .
cent? e setenta metros e setent~
centímetros (170,70 m) , Vinte e Um
graus e vmte e seis minutos noroeste (21° 26' NW); quinhentos e
quarenta e sete metros e trinta centímetrcs (547,30 m) , cinqüenta graus
e sete minutos nordeste (500 7' NE):
duzentos e dezesseis metros (216 m)
vinte e sete graus e vinte e cinc~
minutos nordeste (270 25' NE); no~
venta e dois metr-os e trinta eentímetros (92,30 m) , vinte e um graus
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e dezessete minut-os noroeste (21° 1'7'
NW); sessenta metros (60 m) , cinqüenta e sete graus e seis minutos
nordeste (570 6' NE); trinta e oito
metros e dez centímetros (38,10 m) ,
quarenta e sete graus e vmte minutos nordeste (47° 20' NE); trezentos e quatro metros e dez centímetros (3<04,10 m) , quarenta e cinco
graus cinqüenta e dois mínutcs nordeste (45° 52' NE); trezentos e trinta
e cinco metros oitenta centímetros
(335,30 m) , quarenta e nove graus e
dezessete- minut-os nordeste (49° 17'
NE); trezentos e setenta metros
(370 m), setenta e cinco graus vinte
e quatro minutos sudeste (750 24'
SE); noventa e quatro metros e setenta centímetros (94,70 m) , setenta
e Um graus vinte e quatr,o minutos
sudeste (71° 24' SE); quarenta e oito
metros cinqüenta e cinco centímetros
(48,55 nn , dois graus e dezesseis minutos sudoeste (20 16' SW); quatrocentos e trinta e dois metros (432 m) ,
cinqüenta e seis graus vinte e seis
minutos sudoeste (56° 26' SW); quarenta e sete metros e sessenta centímetros (47,60 m) , doze graus e quatorze minutos sudeste (120 14' SE);
vinte e seis metrcs e vinte centímetros (26,20 m) , vinte e um graus
e Um minuto -sudoeste (210 l ' SW);
sessenta metros (60 m) , Um grau e
vinte e oito minutos sudoeste (10 2,8'
SW); cem metros e oitenta centímetros (100;80 m) , sessenta e três
graus quarenta e sete minutos SUdoeste (63 47' SW); trezentos e cinqüenta e dois metros e setenta centímetros (352,70 m) , sessenta e oito
graus quarenta e quatro minutos sudoeste (68° 44' SW); cinqüenta e oito
metros quarenta centímetros (58,40 m) ,
setenta e um graus trinta, e oito minutos sudoeste (710 38' SW); setenta
e cinco metros e setenta. centímetros
(75,70 m) , vinte e oito graus quarenta e dcís minutos sudoeste (280
42' SW); duzentos e quarenta e oito
metros (248 m) , treze graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste
(13° 54' SW); sessenta e três metros
e vinte centímetros (63,20 m) , setenta graus trinta e dois minutos
nordestes (70° 32' NE); cinqüenta e
nove metros e oitenta centímetros
(59,80 m) , setenta e oito graus vinte
e um minutcs nordeste (78° 21' NiE);
vinte e sete meta-os e cinqüenta centímetros (27,50m),
setenta e
doís
graus trinta e três minutos sudeste
0

(72' 33' SE).
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Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil cento e sessenta cruzeiros .....
(Cr$ 1. 160,()0) e será transcrito no
livro próprio da DivL~,:10 de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianerro, 21 de maio de 1958;
137.° da Independência e 7'Ü. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.? 43.761 ,
MAIO

DE

21

DE

DE 1958

Autoriza. 0. cidadão brasileiro Moacyr
de cuoeaa Leite a pesquisar pedras
coradas e associados no município
de ltambacuri, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe~e o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Ar~ .. 1. o Fica autorizad9 () cidadão
br&)11121ro Moacyr de ouvetre, Leite
a pesquisar pedras coradas e associados. em terrenos devolutas no luaar
denominado Lagoa Boa Vista dist;ito
de Frei Inocêncio, município de Itembacurf, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e cinco hectares (25
ha) . delimitada por um quadrado de
quinhentos metros (500 m) de lado.
que tem Um vértice a trezentos e
cinqüenta e dois metros (352 m) , rio
rumo magnético de, 'quarenta e três
graus quinze minutos sudeste (43 0 15'
SE), da foz do córrego Boa VIsta e
os lados,
divergentes.
dêsse vértice, os seguintes- rumos magnéticos:
leste (E) e sul (S).
Art. 2. o O titul-o da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de tre,
zentos cruzeiros (Cr$ 300.(10) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de ma!o de 1958:
1370 da Independência e 700 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEU:

Má7io Meneghetti

DECRETO N.o 43.762
MAIO DE

DE

21

DE

1958

Autoriza o cidadão
brasilei1'o José
Emilio ROcha a pesquisar diamante, minério de ouro e
associados,
nos municípios de eooosuoo e Dia.
mantina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente, da República usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art. 87
n.v I, da Oonstttuiçâo e nos tênnu~
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (CódigO de Minas). deereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro José Emilio Rocha a p-esquízar diamante, minério de ouro e
associados no leito e nas margens Bo
rio Jequitinhonha;' de dcenínío público, na conformidade do dispo-sto no
item 2.0 do art, 11 do Decreto número vinte e quatro mil seiscentos e
quarenta e três (24.643) de dez cu»
de julho de mil novecentos e trinta e
quatro (1934) (Código de Águas) nos
distritos de Terra Branca e Senador
Mourão, municípios de
Bocaíuva c'
Diamantina, Estado de Minas Gerais
numa área de quatrocentos e noventa
e dois hectares (492 ha) . delímttada
por um polígono Irregular que tem um
vértice na confluência dos rios Jequitinhonha e Macaúbaa e os lados a
partir .dêsse vértice, os seguintes comp-ímentos e rumos magnéticos: dois
mil € trinta metros (2. 0-30 m) . trinta
e três graus sudeste (33.° SE); mil
trezentos e trinta m-etros (l.33Q m) ,
trinta e um grau trinta minutos sudoeste (31.° 30' SW); mil setecentos
e vinte metros (1. 720 m) , sessenta Í1
sete graus sudoeste (67. 0 SW); citocentos metros (800 m) _ um grau trínta minutos sudoests O." 30' awi . dois
mil quinhentos e sessenta metro.s ,.
(2.56() m) , quarenta e cinco
graus
ouinze minutos sudoeste (45. 0 15' SW) ;
dois mil duzentos e noventa metros
(2.290 rm , trinta e um graus trinta
minutos sud-este (31.° 30' SE); mil
duzentos e setenta metros (1.270 mv,
dezessete graus sudoeste (17." SW);
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quatrooentos e cinqüenta (45D)

m) ,

sessenta e seis graus
noroeste (65.°
NW); mil cento e sessenta metros
(1.160 m) , vinte e um graus nordeste (21.° NE); mil e noventa metros
(LOgO m) cinqüenta e sete graus 110roeste (57.° NW); mil e sessenta metros (1. OM rm, quinze graus quarenJ

ta e cinco minutos noroeste (15." 45'
NW) ; mil duzentos e quarenta metros (1. 2~(1 m) , vinte e três graus
trinta minutos nordeste (23.° 30' NE)
mil setecentos e dez metros (1. 710 1:'1)
cinqUenta e dois graus nordeste (52.0
NE)' oi't.ocentos metros (80B mj , dez
grauh quarenta e cinco minutos noroeste 00.° 45' NW) '; dois mil setecentos e cinqüenta metros (2.750 rm ,
cinqüenta e nove graus nordeste (59.°
NE): dois mil e quarenta metros ....
2.040 m) , trinta' e dois graus trmta
minutos noroeste (32.° 30' NW); quatrocentos e oitenta met-ros (480) m) ,
quarenta e oito graus trinta minutos
nordeste (48.° 30' NE).
Art. 2.° O título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quatro mil 'novecentos e vinte cruzeiros
(4. 92(},0<t) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
pccducão Mineral do Ministério da,
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro 21 d~ maio de 1958,
137.° da Independência e 70.° da República,
JUSCEL:rJNü KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti.
DECRETO N.O 43.763 MAIO DE 1958

DE 21 DE

AutoriZa Mineração Urandi S. A. a
pesquisar minério de. manganês e
associados no município de Urusuii,
Estado da Bahia

o

Presidente da Repúollca, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.« I. da Constttuícâo. e nos

têrmoe do Decreto-leí n.c 1.985, de
de janeit·oO de 1940 (Código de
lMinas). decreta:
Art. 1.0 Fica tautorlzada Mineração
Urandi S. A. a pesquisar minério de
manganês e associados. em terrenos
de sua propriedade. numa área de
setenta e três hectares, cínqüenta
ares e sessenta e quatro centrares
29
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(73,5054 ha) no lugar denominado
iPedra de Ferro, distritos de Guirapi
e Br,zjinho das Ametistas. muníeínio
de Urandí, Estado da Bahia. e deltmitada por um polígono irregular que
tem um vértice no entroncamento das
oEstrada.s de Breünnr, das Ametistas,
Cana Brava e Umburanas e os lados,
a par-tir dêsse Vértice. os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e oitenta e dois metros e vinte
e cinco centímetros (182,25 m) , qumze minut-os noroeste (15' NW) sessenta {' nove metros cinqüenta e cinco
centímetros (69,55 m) . treze graus e
nove minutos nordeste 030 0;;1' NE);
noventa e cinco metros vinte e cinco
centímetros (9'5,2'5 m) , três graus vinte e seis minutos noroeste (3° 26'
NW); c-ento e oitenta e quatro metros e cinqüenta centímetros (184,50
mj . oito minutos noroeste (08' NW);
cento setenta e' seis metr-os e sessenta e cinco centímetros (176,65 m) ,
deis graus e cinqüenta minutos noroeste (2° 50' NW); trezentos e nOR
venta e sete metros (397 m) , cínco
graus vinte minutos nordeste (5° 29'
NE); cento e oitenta metros e cin~
qüenta centímetros 080,50 fi). seis
graus cinqüenta e cinco minutos nordeste (60 55' NEI; cento e quarenta
e um metros e quarenta e cinco centímetros (141.45 m) , oIto graus trinta
e um minutos nordeste (8° 31' NE);
duzentos e trinta metros e quarenta
e cinco centtmeuros (23ü,45 m) , nove
graus e onze minutos nordeste (9° 11'
1'.TE); cento e trtnta e dois metros e
vinte e clllCO centímetros 032.25 m),
onze graus e tres mmutos nordeste
(110 03' NE); cento e dezoito metros
e quarenta centímetros (118.4.Q m) ,
oitenta e d-ois graus quarenta e sete
minutos sudeste (320 47' SE): oitenta
e oito metros e sessenta centímetros
(88,6'0 m) . setenta e nove graus quaTenta e g,eis minutos sudeste (79° 4.6'
SE); cento e cinqüenta e três metros e quinze centímetros 053,15 mj .
oitenta e um .graus cinqüenta e dois
minutos sudeste (810 52' SE); oitenta
e dois metros e vinte e cinco centímetros (8225 m) , cinco graus quarenta minutos sudeste ("5° 40' SE);
quarenta e cinco m-etros (45 m) . cín..
qtienta e três minutos sudeste (53'
SE); míl e dois metros e vinte centímetros (1. 002,20 mr sul (S); duaentoe e dezoito metros (218 m) , vinte
e cinco sr aus e nove minutos sudoeste (25° 09' SW); cento e quarenta
e oito metros e cinqüenta centímetros
(148,50 m) , vinte e seis graus que-
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renta e seis
cento
centímetros
graus trinta

minutos sudoeste (260 46'
e doze metros e quarenta
(112.40 m) , trínta e oito
e cinco minutos sudoeste
(38 0 35' SW); noventa e oito metros
sessenta e cinco centímetros (98,65
m) , trinta e seis graus vinte e um
minutos sudoeste (360 21 8W); cento
e cinqüenta e três metros e cinqüenta
centímetros 0535{} m) . vinte e um
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(21 0 50' SW); cento e setenta e um
metros e dez centímetros 071.10 m) ,
setenta e quatro graus cinqüenta e
um minutas noroeste (74 0 51' NW) .
Art. 2,° O títulü da autorização
de pesquisa. que será uma via autênti-ca dêste decreto, pagará a taxa de
setecentos e quarenta cruzeiros (cr$
'740.00) e será transcrito no livro
próprio· da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
ArL 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958,
137.0 da Independência e 70.° da
SW);

iRe'pÚblica.
JUSCELrno KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DEORE;T1Q N.o 43.764
MAIO DE 1958

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Emílio Rocha a pesquisar diamante,
minério de ouro e associados, nos
m'unicípios de Bocaiuva e Diamantina} Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
da. atríbuíção que lhe confere o arttgo 87, n.s I. da Constituição, e nos
têrmos do Decretc-Ieí n.c 1. 9'85, de
29 de janeir'Ü de 194'C· (Código de
Iv.Un.a3), decreta:

Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Emílio Rocha a pesquisar diamante, minério de ouro e
associados no leito e nas margens do
rio Jequitinhonha, de domíní-, públicu, na conformidade do disposto no
item 2." do art. 11 do Decreto número vinte e quatro mil seiscentos e
quarenta e três (24.643) de dez (10)
de jullio de mil novecentos e trinta

EXECUTIVO

e quatro (1934), Código de Aguas. nos
distritos de T-erra Branca e Senador
Mourão, munícíníos de Bocaiuva e
Diamantina, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e noventa
e seis hectares e quatorze ares
(496.14 ha), delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice
na confluência do córrego do Retiro
com o ri-o Jequitinhonha e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil quatrocentos e noventa metros
(1.49(J mj , sessenta e seis graus norceeto (660 NW); mil e quínhentoe
metr-os (1. BOO m) , um grau quinze
minutos sudoeste (lo 15' SW); dois
mil e quarenta e cinco metros
(2.045 m) . oitenta e seis graus noroeste (869 NW) dois mil cento e
quarenta metros. (2.140 rru , sessenta,
e oito graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (68" 45' SW); mil cento e
trinta metros (1.130 m) , oitenta e
nove graus sudoeste (89') SW); seísC8;1t·QS e setenta metros (670 m) . sessenta e quatro graus sudoeste (&{,Q
SW); dois mil duzentos e sessenta
metros l2. 2-60 m) , doze graus trinta
minutos sudeste. (12° 30' SE); mil
quinhentos e dez metros 0.510 m) .
trinta e cinco graus quinze mrnutoa
sudeste (35" 15' SE); trezentos metros (300 m'i, setenta e .im graus
trinta minutos nordeste (710 30 ME);
três mil duzentos e quarenta metros
(3.241) m) , vinte e doís graus noroeste (22° NW); dois mil e cem metros ('2.101) m) setenta e dois graus
quinze minutos nord-est-e (72° 15' NE) ;
mil cento e quarenta metros
(;1."140 m) , trinta e oito graus quinae
minutos nordeste (38" 15' NE); quatrvcentos e trinta metros (430 m) ,
oitenta e d::-is g-raus trinta mrautoa
nordeste (820 3ü' NE); mil seiscentos
e trinta metros <l.63-o m) . oítenra e
um graus sudeste (810 SE); mil quatrocentos e oitenta metros (1.480 m) ,
seis graus trinta minutos nordeste
(6° 30' N/E); mil e oitenta metros
(1.080 fi), sessenta e dois gr'l.1l5 612deste (62 0 8:8); quatrocentos e quarente metros (440 m) , dezen-ove graus
nordeste (1~0 NlE).
Art. 2.° O tHu1'O da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil novecentos e setenta cruzeiros <Cr$ 4. 970,<l0), e será transcrito n-o livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mi-neral (to
Mmistérfo da Agricultura.

ATOS DO PODER
Art , 3.° Revogam-Se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 211 de maio de 1958,
137.0 da rndcpendênc.a e 70." da
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORJETO N.O 43,76'5 MAIO 'DE 1958

DE 21 DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Feliu BW'gos a pesquisar minério de
ouro no município de Jacuruià, Estado do Pará.
O Presidente da República, usando
da atirbuíçâo que lhe confere o artígo 87, n.s I, da Constituição, e nos
Decr€to~lei

29 de jan-eü'o de
'Minas), decreta:

1940

n.o 1.985, de
(Código de

Arb , 1." Fica autortzado o cidadão
jn-astleiro José Felíu Burüos a pesquisar minério de ouro no leito do
rio Tccantdna, de domínio público. na
conformidade do disposto no item 2.°
do art. 11 do oecret., vinte e quatro
mil seiscentos e quarenta e três
(24.64.3), doe 10 de julho de 19-34 (Có~
digo de Aguas) . no lugar denominado
Oachceira do rteooca, distrito e município d0 Jacundá, Estado do Pará,
numa área de oito hectares (8 haj ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a duzentoe metros CZOOnu
no rumo magnético de treze graus
dez minutos sudeste (13° lQ' SE) do
canto sudoeste CSW) da Ca-choeira
do Itaboca e 03 lados, divergentes
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
metros C2.CO m) , setenta e sete graus
cinqüenta minutos nordeste (77° 50'
NE); quatrocentos metros (4nO m) .
treze graus dez minutos noroeste
U3" 10' NW).

Art.

DECRETO N.O 43.766 M."r.IO DE 1958
Concede

DE

21

à lâontezumc: Minerais Li-

mitada autorizaçãn para funciona'!'

República,

têrmos do
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2.° O titUlo da

autorização

de pesquisa, que será uma via autên-

tica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros .crs 3{)0,üO). e
será. transcrito na Uno próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mi·
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam -se as disposições
em CGntrárfo .
Rio de .Ianeírc, 31 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70. 0 da

iR·epública.

JUSCELI:é'IO KUEITSCHEK,

Mário Meneçtiett«.

COmo em-presa de mineração .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.9'85, de

29 de janeiro de 194D .(Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida a Montezuma Minerais Ltda. constituída
por instrumento particular de 23 de
novembro de 1954, aditado pelo de 16
de dezembro de 19M, arquivado sob
n." 67.252 no D.N .1.0., alterado pelo
de 9 de janeiro de 1958, com s·ede
nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentas em vigor ou- que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Río de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Má1'io

Meneghetti

DEORETO N.o 43. 7B7
MAIO DE 1958

DE

21

Auto1'iza o cidadão brasileiro, Moacyr
veiga Martins a pesquisar granito,
quartzito e associados, no município de Cotta, Estado de São Paulo.
O presidente da República, usando
da abnbutcâo que lhe confere o artigo 87, n.o~ I, da Constituição e nos
têrmos do Decl'zto-lei n.s 1.985, da
29 de janeiro óe lB4Q (cÓdigo de Mí-

lias), decreta:

Art. 1.0 Fica autoriZfLdo o cidadão
brasileiro Mcacvr Veig-a Martins a
pesquisar granito, qual'tzito e ~so~
dados em terr-enos de sua proprredade e de Emílio Lopes Garcia, situa ~
dos no imóvel sítio Pinheiros, _DO dístl'it o de Etapevt, município de Ootía,
Estado de São Paulo, numa área doe
cento e vinte e seis hectares (126 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setecentos e

vinte e três metros (723 m) no rumo
magnético de cinqüenta e seis graus
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cuínae minutos nordeste (5:5"15' NlE)
<:1.0 entroncamento da Estrada Nova
de j tapeví com a Estrada Velha de
rtu. e as lados a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentes e rumos magnéticos: oítoeentcs e setenta € três metros (873 m) ,
E'cssenta e nove graus nordeste (69 0
NE); seiscentos e vinte e nove metros
(6.2:9 m) , seis graus noroeste (6° NW) ;
quatrocentcs e vinte e cinco metros
(42t5m). quatro graus quinze minutos nord'8ste (4"15' NE); cento e noventa e quatro metros (194 m) , dezenove graus noroeste (19." NViT);
seiscentcs e setenta e oito metros
(678 m) , setenta e seis graus quaTenta e cinco minutos sudoeste (7'Õ"
45' SW); quinhentos e quatorze metros (514 m) , setenta e quatro graus
trinta minutos sudoeste (74° 30' SW) ;
o sétimo e último lado é o segmento
a-etdliriío que une a extremida-de do
sexto lado. descrito, ao vértace de
par-t.ida .

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste D-e<:re,to, pagará a taxa de mil
duzentr:s e sessenta cruzeiros (Cr$ ..
1.260,O(}) e será transcrito no livro
nráuTio da Divisão de Fomento doa
Pl'oduçiio Mineral do Ministéri{) da
.ll .grfculbura..

Lrt. 3." Revogam-se as disposições
em con tráa'io .
RiQ de .j anerro, 2,1 de maio de 19'58;
137.0 da. jndependência e 7'0.<> da Re-

pi:blica.

.
JuSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43.768
MAIO DE

DE

21

DE

1958

Retifica o art. 1.0 do Decreto número
:m.797, de 16 de agôsto de 1956.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artteo 87, n. I, da constituição, e nos terU1CS do Decreto-lei n,» 1.985, de 29 de
janatro de 1940 (Código de Mínasr ,

decreta:
Art. 1.° Fica retificado o avtígo primeiro (L,v) do Decreto número trinta
e nove mil setecentos noventa e sete
(39.797). de dezesseis (16)

de agôsto

de mil novecentos e cinqüenta e seis
09S\?:. Que passa a ter n seguinte

EXECUTIVO

redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Nogueira de Oliveira a
lavrar água potável de mesa, em terrenos de sua propriedade no imóvel
denominado Fazenda Ibitu-a distrito
e município de Barra do 21["9'1. Estado
do Rio de Janeiro, numa área de quatorze hectares e quarenta e dois ares
04,42. haj , delimitada por um polígono Irregular que tem um vértice no
entroncamento do caminho da Vargem Grande com a estrada. de rodagem que liga Ipíabas e Barra do Pjrai e os lados, a partir desse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento sessenta e oito metros (168 m) , dezoito graus e quarenta minutos sudeste (18.0 40';'::;E); 01ter-ta metros (3D m) , oitenta e três
graus e vinte minutos nordeste (83.°
20' NE); quatrocentos
metros (400
fi), três graus e vtnte minutos sudoeste (3.° 20' SW J; duzentos e se'.
tenta metros (270 11'1), oitenta e dois
graus e quarenta minutos noroeste
(82.° 40' NW); cento e quatorze metros (114 m) , trinta e cinco graus e
quarenta minutos noroeste (35.° 40'
NW); dezesseis graus e quarenta minutos noroeste (16.° 40' NW)' trezentos e oitenta metros (3aO ln): quarenta e quatro graus vínte minutos
nordeste (44.° 20' NE). Esta autorizaçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigo,') 32, 33, 34 e suas alíneas além
da-s seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencíonadas neste Decreto .
Art. 2.° A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, ficando mantidas as demais
disposições do decreto número trinta
e nove mil setecentos noventa e sete
(39. 7~7), de dezesseis (16) ce agôsto
de mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956) .

Art. 3.° A presente retlfrcação de
Decreto nâo fica SUJeIta ao pagamento, da taxa prevista pelo art. 31, parágrafo umco, do Código de Mina,s.
Art. 4.0. Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958
13.7.0 • da Independência e 70.° da Re~
DutJhca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

ATOS DO PODER ExECUTIVO
DE1CRETO N. o 43.769
MAIO DE 19á8

DE

21

DE

Fixa nova data para o "Dia da ln~
dústria" .

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição decreta:
Art. Lo Passa a ser celebrado a
25 de maio de eadá ano, dab <lo fa~
jeoímento do Dr . Roberto Cocnrane
gímonsen. sem prejuízo do trabejho
normal se recair em dia útil. o "Dia
da Indústria". instituído pelo Decreto
n .o 40.933, de 18 de fevereiro de
19'57.

Art. 2. o 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Rio ·:e Janeiro. 21 de maio de 19'58;
137.o da Independência e 'lO. o da
República.
,~USCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso.

DECRETO N.O 43.770 DE 22 DE
MAIO DE 1958
Concede autorização para funcionar
como emprêsa de enerna elétrica
a S. A. Fôrça e Luz Sanf.{'(, Rita.

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

tigo 87, inciso t, da Const.tuiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
1.0 do Decreto-lei n.e 938, de a de dezembro de 1938, e o que requereu a
S.A. Fôrça e Luz santa Rita. deereta:
.
Art. 1.0 :li: concedida à S.A. Fôrça
e Luz santa Rita com sede em Abre
Campo muniéiplo de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, autorização
para funcionar como emprêsa de energia elétrica, de acôrdo com o Decretelei n.e 938, de 8 de dezembro de 1938,
combinado com o Decreto-rei n ? 2.627,
de 26 de setembro de 1940, ficando a
mesma obrigada para os seu.'; objetivos,
a satisfazer integralmente as exigências do Código de Aguas (Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934),
leis subseqüentes e seus regulamentos,
sob pena de revogação do presente ato.
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Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na datâ da sua publícaçâo .
Art. 3.° Revogam-se as d.:sposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de mato-de 1958;
137.° da Independência e 70.': da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N." 43.771 MAIO DE 1958

DE

22

DE

Declara caduca a concessão outorçada à Sociedade "Madeü·eira e Colonizadora São Roque Limitada",
pelo Decreto n:» 33.912, de 25 de
setembro de 1953.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, .da Conatitulçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 24.643, de
10 de julho de 1934;
Considerando que não foi cumprida
a determinação constante do n.« 11
do art , 2." do Decreto n," 33.912, de
25 de setembro de 1953, apesar de ser
pot várias veees prorrogado o prazo
nele previsto;
Considerando que já Se esgotou, sem
que fôsse atendido, o prazo estipulado
na Portaria Ministerial n. o 366, de 13
de março de 1954, para a entrega dn
projeto relativo ao aproveitamento do
desnível existente no rio Pardos. Muruelpío de Pôrtn União, Estado de
Santa Catarina, decretar
Art I.," Fica declarada a caducidade da concessão outorgada à Socíedade "Madeireira e Colonizadora São
Roque Limitada" para o aproveitamento de energia hidráulica do desnível existente no rio d-os Pardos. distr:t o de Calmon, Município de Pôrtc
União, Estado de Santa Catarlna..
Art. 2." Rste Decret-o entra em vigor
na data de sua pubúacçâo.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de me:o de 1958;
1:37." da Independência e 70." da.
República.
JUSCELINO KUBrrsOHEK.

Mári-ú Meneghetti
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DECRETO N. o 43.772 MAIO DE 1958

ATOS

DO

PODER

DE

22

DE

outorga à Prefeitura Municipal de
Campo Florido, Estado de Minas

Gerais concessão para o aproveitamento

de

energia

tuarauuca

da

cachoeira do Gol/o, existente no

curso dágua Uberoba, na divisa dos
municípios de Conceição (las Alagoas
e veríeeimo, no Estado de Minas

Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constltuíçâo, e nos
têrmos do art. 150 do Código' de
Águas (Decreto n _o 24.643, de 10 de
julho de. 1934), decreta:

Art. 1. o É outorgada à Prefeitura
Municipal de Campo Florido, Estado

de Minas Gerais, concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica
da cachoeira do Golfo, existente no
curs-, dágua Uberaba, na divisa dos
municípios Conceição das Alagoas e
ve-ssímc. no Estado de Minas Gerais,
respeitados os direitos de terceiros,
§ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência,
§ 2. 0 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica, no município de campo Florido, Estado de
Minas Gerais,

Art. 2. o A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.{119, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3,0 Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se a
eoncesalonárra não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do praz-o de um (1) ano,
a COntar da data da pubhcaçâo dêste
Decreto, os projetos de aproveitamento hidráulico, observadas as normas
técnicas relativas às tnstalacões estabelecidas em Leis e Regulamentos.
n - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta

EXECUTIVO

(30) dias, contados da publicação do
despacho da aprovação da respectiva
minuta, pelo Ministro da Agricultura.
III - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da.
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contratorno
Tribunal de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modíãlcações que forem eutorlzadas, se neeessârías.
parágrafo único. ·05 prazos .refertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art, 4, o As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Al't, 5, o Findo o prazo da OOUcessão, todos os bens e instalações
que, no momento, existirem em função exclusiva e permanente da produção, transmissão e d'strtbuíção de
energia elétrica, referentes 30 aproveitamento cceicedído, reverterão ao
Estado de Minas Gerais.
§ I, o A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a C011cessão seja renovada, mediante -as
condições que vierem a ser estipuladas, desde qUe faça a prova de que o
Estado de Minas Gerais, não se opõe
a utilização dos bens objeto da reversão.
§ 2, o A concessi-onária deverá entrar
com o pedido a que se refere parágrafe anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art , 6. 0 A presente concessã-o vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas,
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958,
137,0 da Independência e 70,0 da
República, JuscELmo KUBITSCHE,K.

°

Mário M-eneghetti,

Aros DO PODER

DECRETO N.' 43.773, DE 22 DE
MAIO DE 1958
Autoriza a Companhia Fôrça e Luz
de Juiz de Fora a construir linha
de transmissão

o .presídente da República. usando
de atribuição que lhe confere o artíac 87 inciso I, da COillitituição,e
n~ têúnos do Decreto-lei n.v 2.0'59
ele 5 de março de 1940. decreta:
Art. 1. ° Fica autorizada a Comtlanhia Fôrça e Luz d-a Juiz de Fora
a construir uma linha de ctransrmssão entre a usina da Central Elétrtca do Piáu e a cidade de Piáu, 110
município do mesmo nome, Estado de
Minas Gerais.
! 10. Por ocasião da aprovação do
projeto pelo Ministro da Agricultura
serão fixadas as características técmcas da linha de transmissão.
§, 2.°
A referida linha de tràromissão destina-se ao fornecimento de
energia elétrica à Companhia Fôrça
e Luz de Juiz de Fora, pela Central
Elétrica do Piáu S.A.
Art. 2.° Caducará a presente autorização, indep-endente dê ato declaratório. se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
1 - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Minístéríe da Agri
cultura, dentro doe noventa (g[l', draa
a contar da data da publicação dêste Decreto, 05 estudos. projetos e orçamentos.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determínadcs
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Mímstro aa tlg·l1CU1Wra.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua puoi.caçao.

Art. 4.° Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de .Ianeiro, 22 de maio de 1958.
13',. o da Independência e 70, o da
Repúblíca ,
JUSCELINO KUBITSCHEK;.

JIII ária M eneçnetn.
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ExECUTIVO

DECRETO N.O 43.774 -

DE 22

DE MAIO DE 1958
Outorga ao Estado de Mato Grosso,
concessão para distribuir energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe oonrer, o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decrete-ler
n.o 2.281, de 5 de junho de 1940; combinado com o art. 3.° do Decreto-Ieí
TI.o 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.0 E' outorgada ao Estado de
Mato Grosso concessão para díatrrbuir
energia elétrica na sede do munícípío
de Dourados r..a quele Estado. ficando
autorizada a montar uma uslne geradera têrmc-elétríca e a construir o
sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por oeasíáo
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caracte,
r-is tica.s técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficará sujeita. às disposições do '1:)8ereto n. 41.019, de 26 de fevereiro
de 195'7, que regulamenta Os serviç-os
de energia elétrica.
Art . 3.0 Caducará o presente Utulo, independentemente de ato C1ç~
claratórío se o concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em (:i) três
vias, dentro do prazo de (18ft) cento
e oitenta dias, a contar da data da
punhcaçâo cêste Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos a
usina e ao sistema de .dlstrâbuíçâo.
Ir - Assinar o contrato díscíphnar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias. contados da publicação do
despacho da aprovação, pelo Mmístro
da Agricultura, da r-espectiva minuta.
In - Requerer à Dívlsâo de Aguaa
do Departamento Nacional da PrOQUcão Mineral do Ministério de Agrt,
cultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de ses.
senta (60) dias do registro.
IV - Inicial' e concluir as obres nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo úníco . Os prazos. referidos nest-e artigo poderão ser-prorroga-
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ATOS

no

PODER

dos por ato do Ministr-o da Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do rornec.mentc
d:e energia elétrica serão fixadlas e
revistes trienalmente pela referida DiviSão de Aguas.
Art. 5.° . Findo o prazo li", COll-CE3-

são deverá o conceesíonarto requerer
ao Govêrno Federal que a mesma -seje
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6,0 A presente concessão vl~
gorará pelo prazo de. trinta :3{l) ancs,
COntados a partir da data do regís,
tro, do respectivo contrato pelo '1'1'1_
bunal de contas.

Art. 7.° Revogam-se ae disp031Çãei!-

em contrário.

Rio de .raneíro, 22 de maio de 1958;
137,° da Independência e 70.0 da

República.

Mario Me1wghetti.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.? 43.775 DE MAIO

DE

DECRETO N.o 43.776
DE 1958

2'2

DE 1958

Autoriza a Centrais E:étricas de Mi~
nas Geetus S, A, a construir uma
linha de tronemieeõo,

o Presidente da República, usando
de atribuições que lhe' confere o artigov87, inc1so I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.c 2.059. de fi
de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
n.? 1.429 a medida foi julgada con.
vemente pelo Conselho Naci-:.mai de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorraada a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S, A., ta
construir uma linha de transmíssâo
entre a subestação de Lavras e a, cídade d-e Perdões, ambas no Estado de
Minas Gerara.
1.0

I - Apresentar à Dívtsâo de Águas
do Departamento Nacional da Produ.
çâo Mineral, 0-0 Mintstérto da Agricultura. dentre de noventa (90) dias,
a contar a.ra deta da pubhcaçâo deste
Ijeareto, os EstUâ.cs, projetes e orçamentes.
II - 'jnicrar e concluir :'1.S obras nos
prazos qUe rorem determinados pela
MiniStro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere êste artigo, poderão
ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícação .
Art. 4.° Revogam-se as rüsposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de maio de H/58;
137.0 da. Independência A 70.0 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

§

EXECUTIVO

Por ocasíâo dl<l. aprnvaçâo do

projeto pelo Ministro da Agl'i~ultura,
serão fixadas as características ter'nícas da linha de transmíssâo .
§ 2.° A referida linha de trensmíssão se destina ao fcrnecnnento de
energia elétrica à Oompanhía de Eleta-ícidade de perdões, para dístribuiçào
em sua zona de operação.
Art. 2.° Caducará a presente e
tcí-ízaçâo, independente ãc ato de·ela"
ratórfo, se a concessionária não cumprir as seguintes condíções:
ü-

DE

22

DE MIIIO

Declara de utilidade pública a faixa
de terra destinada à passagem da
linha de transmissão de 11 kV da
Companhia Luz e Fôrça Santa
Cruz, no munícuno de lpauçu, Estado de São eauio.

O Presidente da República, usando da atribuição que 'lhe confere o
artigo 87, inciso I, da COnstituição,
e tendo em vista o disposto no artégc 151, letras "b" e "c" do Código
de Águas e no Decreto-ieí n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941, bem como
o requerid., pela Companhia Luz e
Fôrça Santa Cruz, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública a faixa da terra destinada à
passagem da linha de transmíssâo de
energia elétrica de 11 kV da Companhia Luz e Fôrça Santa Cruz, com
8 metros de largura e 3.817 metros
de comprimento, no município de
Ipauçu, Estado de São Paulo.
Art , 2.° A faixa de terra descrita
no artigo anterior compreende a área
constante da planta aprovada pelo
Ministério da Agricultura no processo
D. Ag, 2.648/56, 'de propriedade atribuída a Eliseu Teixeira de Camargo.
Art. 3.° A Companhia Luz e Fôrça
Santa Cruz fica autorizada a promoV'21' a desapropriação do domínio
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DE 22 de
pleno das glebas onde se fizer ne-. DECRETO N.o 43.777
MAIO DE 1958
cessário para passagem da linha de
11.'ansrnLSsão referída no artigo 1.0.
Autoriza a Comissão Estadual de
Art. 4.° Quando não fôr necessário proceder-se à desapropriação do . Energia Elétrica do Estado do Ixío
Grande do Sul a construir linhas
domínio pleno, fica . reeonnecída a
de transmissão e respectivas ~ub
conveniência da consbituíçâo de serestações, entre a usuui de Charvidão necessária €offi !av~ll' da Comqueadas e o Município de Põrtc
»anhia e para o Iím Indicado, a qual
Alegre.
~omDréende o direito atribuído à
émprêsft concessionária de
praticar
o Presidente da República, usant~dcs os atos de construção, manutenção e conservação da mencionada
do da atribuição que lhe confere o arlinha de transmissão de energia elétigo 87, inciso I, da Ccnetitulção, e
trlca e de linhas telegráficas ou relenos têrmos do Decreto-lei n.c 2.059,
tônicas auxiliares, bem como suas
de 5 de março de 19"10.
possíveis alterações e reconstruções,
Considerando que pela Resolução
sendo-lhes assegurado ainda o acesso
n.e 1.435 a medida foi julgada conà área da servidão através dQ prédio
servíente, desde que não haja outra veniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
'via. pcatícável .
§ 1.0 O proprietário da área de
Art. 1.0 Fica autorizada a Comisterra atingida pelo ônus limitará o são Estadual de Energia Elétrica do
uso e gôzo da mesma ao que Jôr
Estado do Rio Grande do Sul a conscompa.tível com a existência da sertruir linhas de transmissão e respecvidão, abstendo-se, em conseqüência,
tivas subestações, entre a usina de
de prâtdcar, dentro da mesma, quaisCharqueadas, no 1.0 Distrito do Mllquer ates que embaracem ou lhe
nicípio de São Jerônimo e o Municausem danos, Incluídos entre êlea os
cípio de Pôrto Alegre, cujas caracde erguer construções ou de fazer
terísticas serão fixadas pelo Minis-O
plantações de elevado porte.
tério da Agricultura, por ocasião da
aprovação dos projetos.
~ 2.° A Companhia Luz e Fôrça
Parágrafo único, As linhas de
santa Cruz fica autorizada a protransmlssân destinam-se a estabelemover no caso de embaraço opõsro
pelo proprietário ao exercício da 5e1'- cer a interligação da usina têrmoelétrtca de Charqueadas com as usívídâo. as medidas judiciais necessánas termo e hidrelétricas operadas
rias ao seu reconhecimento, podendo
utilizar-se, inclusive, do processo doe
pela. Comissão Estadual de, Energia
desaproprfaçâo, nos térmos do artig"o Elétrica, de acordo com o Plano de
40 do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de
Eletrificação dó Estado do Rio GranOde do Sul.
ju.nho de 1941.
Art. 5.° Nos têrmos do artigo 15
Art. 2.° Caducará a presente audo Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de jutorlzacão, independente de qualquer
nho de 1941, modificado pela Lei
ato declaratório, se a concessfonárta
n.v 2.786, de 21 de maio de 1956, a
não cumprir as seguintes condícões:
pí-omcçâo da servidão Ou da desaproI -t- Registrar o presente título na
priação da área de terra constante
Divisão de Águas do Denartamendêste Decreto, é declarada de caráter
to Nacional da Produção" Mineral,
urgente.
do Ministério da Agricultura denArt. 6,° O presente Decreto entra
tro de trinta (30) ° dias, apa{·tir da
em vigor na data de sua publicação.
data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disp.isíções
tI - Apresentar à refertda Dívtem contrário.
s50 de Águas, dentro de noventa mo i
dias, a contar da data da publicaRio de Janeiro, 22 de maio de 1958,
ção dêste Decreto, os estudos, proje137.° da Independência e 70.0 da
tos e orçamentos das' obras.
República.
trr - Inicial' e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
JUSCELINO KUBITSCHEK
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
Mário Meneghetti
se refere êste artigo poderão ser proro

A

"\ ,ATOS

268-

DO PODER

l'ogadoS por ato do Ministro da Agrl-

cultura'3 o O presente Decreto entra

N -.go~' na data da sua publicaem Vl
ÇãO·.
4 o Revogam-se as disposiçrjes
Ar t . .
em contrário.
.
de Janeiro 22 de maio de
19~;.O 137.0 da Independência é 70.0 da

República.
JUSCELINO

TO

N.o

43.778

MAIO DE

DE 22

1958

DE

residente da República, usa nl:3
O atibuiÇão que lhe confere ~ 2.1d.a
7 Inciso I da oonsütutcao. e

á{·t. 150 do Código de

rios
(Decreto n.c 24.643, de 10 de
AguaS
. lho de 1934).
JU
1 ,.d i-ando que pela Resorucao
0011S 1 e de 24 de outubro de 1957,
n.o 1.368, Nacional de Águas e Ener0. co~~:i~i~a autoTizou ~ a transfer~~~g:;a
bens e instalaçoes da Empt eela d9 S
e LUZ de .Iaraguá para a
sa. Forç~ Elótricas de Goiás S,A.",
ucentrals
....
decreta:
".t 1 ° Fica transfel'lda par~, a
..1::>-1.
.'
Elétnc a s de GOIás S A a
u centr~ls
ara a produção e romeconcessaodt energia elétrica aOS 'YInciIl1;C:J;lto e Jaraguá e São FrancisniCIPlOSada'S
no Estado de Goiás,
e
01
,
F- _ de
co d Ta titulaT a Empresa 0I,Ç;). e
que e e Jarag u á" de eonformldade
LUz d Decreto .n.? 10 .335, de 28 de
com
, too de 1942_
.
agos
2 o . Caducará
o presente tl~
Art.. dependente de ~to _declal'~
tu l ?, In a concessionárra nao assatól'lO, se ntrato disciplinar da conrra.r _
â~ntro do prazo determinado
cesS a 0, . 'stério da Agricultura.
pelo lv.r~~l As tarifas de f~rnec.imenArt. . i-g-ia elétrica serao flX~~'lS
to d~ e~~ente revistas pelo Ml1i;':;~
e ~rIedn: Agricultura.
tél'lO
A

°

JUSOELIO

KUFI~~

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.779 MAIO DE 1958

da Emprêsa Fôrça e Lu·"!Tra?1-sfere uá para a "Centrais Eléde. Jara~ Goiás S.A.", a concessão
incas d produção e fornecimento de
para ~ elétrica aos municipios de
energwa_ e São Francisco de Gaiás,
Jarag u
.'
no Estado de Gozas.

tlgO t~rin~s do

Art. 4.o ~ste decreto entra em vina data da SUa publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
Rep_ública.

gor

KUBltSCHEU:.

Mário Meneghetti.

DEcRE

EXECUTIVO

D~

22

DE

rranetere da tzmsrêsa Fôrça e LUZ ae
PouS'o Alto para lt Prefeitura Municiptü de Piracaníuba e desta pat'a
a centrais Elétricas de Goiás as
concessões para a produção e (01'necimento de energia etémoc ao
mumicipío de Piracanjuba,
Estado
de Goiás.

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

tigo 87, Incís-, I, d.a Oonstdtutção, <2:
nos têrmos do artigo 150 do oódigu
de .águas (Decreto n. O 24. 643, d~ In
ae julho de 1934);
Considerando que pela Resolução
n.v 1.218, de 16 de outubro. de 1956,
o Conselho Nacional de AgU1.16 e
mnergta Elétrica autoríaou a' transferência dos bens e instalações da I!,1n:pnesa Fôrça e Luz de Pouso Alto para a Prefeitura Municipal de Pfracamjuba, e, 1-"21a Resolução n.c 1.257-A,
de 14 de fevereiro de 1957, autorizou
a transferência dos bens e Jnstalacões
desta últíma para a Centrais Elétncas de Goiás S. A., decreta:
Art. 1.0 . Ficam transferidas para a.
Centrais Elétricas de Goíás S. A. as
concessões para a produção e fornecimento de energia elétrica no município de Plracanjuba, Estado de GoiáS,
de que era titular a Empresa Põrça
e LUL3 de Pouso Aíto, de conformidade
com o manifesto apresentado na forma do artigo 149 do Código de Aguas
(Decreto n.c 24.643, de 10 de julho de
1934) e com o Decreto n. O 25.501, de
15 de setembro. de 1948, e a concessão d-e que era t-ltular a Preíeitura
Municipal de Pu-acanjuba de eonfcrmidade com o Decreto n.e 40.341, de
13 -de novembro de 1956.
Parágrafo único. Passam a referirse à datada publicação dêste Decreto os prazos estabelecidos no inciso
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e

m

do artigo 2.° do Decreto n.v

f.341 de 13 de novembro de 195.6.
Art. 2.° Caducará o presente. trtuto,

,dependente de ato declaratório, se

concessionária não assinar o con-

ato ó':":)Clplinal' das concessões, «:le~l

o do prazo determir.ado pelo Mínís.r1o da Agricultura.
.
Art. 3." As tarifas de f~rnec.rm~1.l.

) .de energia elétrica serão

f~x~~~s

trienalmente revistas pelo Míníste-

o da Agricultura.
Art 4.° :e:ste decreto entra em vigor
a dâtat da sua publicação.
Art. ;)0 Revogam-se as disposições
,TI

contrario.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958,
n,9 d.a lJ1.dependência e 70.° da Reúblíca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Mcneghetti.

DECRETO N.o 43.780 MAIo DE 1958

DE

22

DE

dências.

Presidente da :República. usando

la atribuição que lhe confere o al'-

igo 87, inciso I, da Constituição. e
têrmos do Decreto-lei TI.o 2.059.
te 5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
l.o 1.m a medida foi julgada convedente pelo Conselho Nacional
de
rguas e Energia Elétrica. decreta:

10:5

ATt. 1.0 Fica autorizada a

da Produção Mineral. do Ministério da
Agricultura. dentro de noventa (9'0)
dias. a conta-r da data da publícaçâc
dêste Decreto. os estudos, proj-etos e

orçamentos das obras.
Art. 3.° AB tanras do fornecimento
de en-ergia elétrica serão fixadas pelo
Ministro da Agricultura,no memento
oportuno e trienalmente revistas de
acôr do com o a.rtig o 180 do Código
de Aguas.
.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
AJ."t. 5.° Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958,
137." da Independência e 70,0 da. Re~
pública.
JUSCELINo

vutoriza a Prefeitura Municipal de
Carmo no Estado d9 Rio de Janeiro; a o"perq,r a linha de tranemsssão existente entre a Ilha dos Pombos e as localidades de Põrto Velho.
do Cunha, Córrego da Prata e Soaita Rita da Floresta. n9 Botado do
Rio de Janeiro. e dá outras provi-

o

Parágrafo único. A linha de trans- .
missão destina-se ao supnmento de
energia às reíerídas localidades,
Art. 2." A Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio de
Janei-ro 'deverá apresentar à Divisão
de Aguas do Departamento Nacional

Prefel~

ura Municipal de Carmo. no Estado
lo Rio de Janeiro, a operar a linha
la transmissão existente entre a Usila da Ilha dO.", Pombos (município de
'armo) e Santa Rita da. Floresta
município de canta galo) . passando
celas localidades de Pôrto Velho do
Junha e Córrego da Prata. ambas no
nunicípio de Carmo, assim como os
'espectdvos sistemas
de distribuição
las localidades acima citadas. conssruídas pela Comissão EE·tadual de
~'1ergia Elétrica do Estado do Rio de
Janefre.

Má~o

KUBITSCHEK.

Meneçtietti

DECRETO N." 43.781 MAIO DE 1958

DE 22 DE

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Itaborci, Estado do Rio de sanetr«,
a operar uma linha de tronemseeao
existente entre ltcmbi e Pôrto das
Caixas, no mnmicipio de Itaboraí.

o Presidente da República. usando
da ata-íbuíçãc que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constdtuição e
nos têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n.c 852, de 11 de novembro de 1938.
comhinaJdo com o art. 4,° do Decretolei TI.O 2.059, de 5 de março os 1940.
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a PrerettuTa Municipal de Itaboraí, no Estado
do Rio de Janeiro, a operar. uma linha
d-e transmissão existente entre Itambi
e Pôrto das Oaíxas no município de
Itaborai.

Parágrafo único. Essa linha de
bransmlesão irá .alimenter a localidade de Pôrto das Caixas e deverá ser
suprida e operada pela Companhia
Brasileira de Energia Elétrica.
Art, 2.0 Sob pena de multa a Prefeitura Municipal de Iteboraí deverá
apresentar à Divisão de Aguas. do
Departamento Nacional da Produção
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Mineral do Ministério da Agricu.ltura.
dentro de 9{} (noventa) dias, a contar
da data da publícaçâo dêste Decreto.
05 estudos. projetos e orçamentos das
obras.
Art. 3.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas. de acôrdo com
o art 180 do Código de Aguas ,
Art. 4,° O presente Decreto entra
em vigor na data de SUa publicação .
Art. 5,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 22 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70." da Re-

«úbnca ,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneçtietti

DECRETO N,o 43.782 -

DE

22

DE

MAIO DE 1958

Restrínçe a zona de concessão da
Companhia Sul Mineira de 1Uetricidade, outorga' concessão à' Prefeitura Municipal de Brazópolis, Bstaâo de Minas Gera-s, para distribuição c!e energia eletrica no distrito de Luminosa, e dá outras oro-

niâéncias.

o Presidente da República, usando
dai atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição e nos
têrmos -do art. 3.°, alínea b do neereto-lei n.c 5.764, de 19 de novembro de 1948, n05 do art. 4.0 e 5.° do
Decreto-lei 852, de 11 de novembro de
1938 e nos do art. 10 do Decreto-Ieí
n:o 2.281, de 5 de junho de 1940, combínado com o art. 3.° do D-ecretolei n. 3.7<63, de 25 de outubro de 1941, e
Considerando que a Companhia
Sul-Mineira de Eletricidade abriu
mão do fornecimento de energia elétrica ao distrito de Luminosa, compre-endido em sua zona de concessão. decreta:
Art. 1.0 Fica desanexado o distrito
de- Luminosa, município de Brazópohs, Estado de Minas Gerais, da zona
de concessão da Companhia sul Mineira de Eletricidade.
Art. 2,° E' outorgada à Prefeitura
Mumcípal de Brazópolis concessão
para distribuir energia elétrica no
distrito d-e Luminosa, ficando autorizada, para tanto, a instalar uma
usina termelétc-ica, bem como a necessária rêde .de distribuição.

EXECUTIVO

parágrafo umco
Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, :::.erão determinadas a potência e as caracterfsticas técnicas da" instalação.
Art. 3.0 A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto núm-ero 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica
Art. 4.° Caducará O presente título,
independentemente de atQ declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mínístro de Agricultura; em três .(3)
vias, dentro' do praz{l de cento e oitenta (180) dias, 'a contar da data
da. publicação dêste Decreto, .os es~
tudos, projetos e orçamentos relativos
à usina e ao sistema de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trínta (30) dias, contedoc da publicação
do despacho da aprovação, da respecUva minuta, pelo Mínistro da Agricultura.
lI! - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional dai Produçâo Mineral do Mímstérto da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória. a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, d-entro de sessenta' (6ú) dias do registro.
IV - 'lnícíar e concluir as obras 11-OS
prazos que to-em marcados pelo Ministro da Agricultura,
Parágrafo único Os prazos refertdos neste a-rtigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrfcultura.
Art. 5,° As tarifas do fornecimento,
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela ref-erida Di-visão de Aguas.
Art. 6.° Findo
prazo da concessão, deverá a concessionária requerer
ao Govêrno Federal que a mesma seja.
renovada. na forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
Art. 7~0 A concessão vigorará pelo
prazo de trinta (30) anos, contados a
partir da data do registro do respectivo contrato, pelo Tríbunaj de
contas.
Art. 8.° O presente Decreto entra
em vigor na data doê sua publicação.
Art. 9.° Revogam-se as disposições
em contrár!o .
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1953,
137.° da Independência e 70.0 da República,

°

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti,
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DECRETO N.? 43.783 MAIO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza a companhia !fidra-Elétrica
Nacional a operar a unno de tran~
missão existente entre ÇJons~rvato
e SanfJ'l Isabel do RIO Preto) no
-municipío de Marqués de Valença
e dá· outras providências.

ria

O Presidente da República, usando da atrtbuíção que lhe i?OIl;f~re o
art. 87, inciso I, da Constitutçâo, ~
nos têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n.c 852, de 11 de novembro de 1938;

27.1

DECRETO N. o 43.784 MAIO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza a Centrais Elétricas de Santa Catoritui S. A. a instalar um
grupo diesel elétrico na cidade de
São Joaquim, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o
87, inciso I, da Oonstítuição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
D.O 2.281 de 5 de junho de 194G, combinado com o artigo 3.0 do Decreto-lei
n.e 3.763, de 26 de outubro de 1941;

n.v

Considerando que pela Resolução
n.c 1.441, a medida foi julgada conveniente pelo oonse.no Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia HidTO-Elétrica Nacional a operar
a linha de transmissão existente entre Conservatóría e Santa Isabel do
Rio Prêto, munícípío d-e Marquês de
-vatenca, construida pela Comissão Estaduel de Energia Elétrica do Estado
do Río de Janeiro.
Parágrafo único A linha de transmissão irá alimentar a localidade de
Santa Isabel do Rio Prêtc, e será
suprida p-ela Companhia Carris, Luz
e FôrçaJ do Rio de Janeiro, Limitada.
Art. 2.° A Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio de
.Ianeíro deverá apresentar à Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura, dentro doe noventa
(90) dias. al contar da data da publicação deste Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos das obras.
Art. 3.° As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
pelo Ministro da Agricultura no momento oportuno e trienalmente revistes, de aeôrdo com o art. 180 do
Código de Aguas.
Art.. 4.° O presente Decret-o entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposíçôes
em contrario.

Art. 1.0 Fíca autortzad, a Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A. a
instalar em São Joaquim, Estado de
Santa Catarina, um grupo díesel elétrico de 250 kV A.
Parágrafe, único. A energia elétrica produzida pelo grupo a ser mabalado destina-se a suprir a Prefeituta Municipal de São Joaquim.
Art. 2.° Caducará o presente título, independente de ato declaratórío,
se a interessada não satisfizer as seguintes condições:
I - Apresentar a Dívísão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os projetos e orçamentos
respectdvcs.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fíxadcs pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrlcultura.
Art. 3.° O presente Decrete, entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958,
137.0 da Independência e 70.° da Re-"

Rio de Janeiro, 22 de maio de 195C:
137.° da Independência e 70.0 da Re~

oensíeerenôo que pela Resolução
1. 208 a medida f.oi julgada conveniente pelo Conselho Nacional d-a
Aguase En-ergia Elétrica, decreta:

pública.

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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22

DE

Autoriza a Companhia de Carris Luz
€- Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada; a construir urna linha de transmiscãc entre a USi71U Huiroeletric«
de r.nues e' a ESJ,h;'to Receptora de
Cascadura.

EXECUTIVO

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958.
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUllITSCHEK

Mário Meneghetti.

o Presidente da República, usando
DECRETO N.o 43.786 - DE 22 DE
da atribuição que lhe conrere o arMAIO DE 1958
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.059
Autoriza o cidadão brasileiro Raimu:ade 5 de março de 1940;
do Nonato Lopes da Silva. a pesquisar ilmenita e associados no muConsiderando que, pela Resolução
nicipio de Barreírínhas, Estado do
D,O 1.447 a medida foi julgada conveMaranhão.
niente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
O Presidente da República, usando
ca atríbu'çâo que lhe confere o arArt. 1.0 Fica autorizada a Oompatigo 87, n,» I, da Constituição e nos
nhía de Carris, Luz e Fôrça do Rio
de Janeiro, Limitada, a construir uma
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
linha de transmissão trtfástea, entre
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-l
a Usina Hídroelétríca de Fontes e a
nas), decreta:
Estação Receptora de Oascadura, com
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
a capacidade de 100.000 kVA, sob
brasileiro Raimundo Nonato Lonas da
tensão nominal de 132.000 V. entre
Silva a pesquisar Ilmenita e associecondutores, freqüência de 50 ciclos e
dos, em terrenos devolutas e de proextensão aproximada de 62,2 km.
pr'edade de terceiros no lugar denominado Areial, distrito e munícípío
Parágrafo único. A linha de transde Barreirmhas, Estado do Maranhão
missão destina-se a atender os constantes aumentos de carga verificados
numa área de quinhentos hectare8
no Distrito Federal e munícípíos pró(500 ha) . delimitada par um paralelogramo que tem um vértice a nove
ximos.
mil duzentos e noventa metros
Art. 2. 0 Caducará a presente auto(9.290 m) no rumo verdadeiro derização, independente de qualquer at-o
sessenta e nove graus trinta minutas
declaratório, se a ccneessícnária não
nordeste (69° 30' NE) da cabeceira
cumprir as seguintes condições:
do igarapé Corta Bico e os taõóe,
divergentes dêsse vértice, (os seguinI - Registrar o presente título na
tes comprimentos e rumos verdadeâDivisão de Aguas d-o Departamento
ros: oito mil metros ra.úeo m) . eesNacional da Produção Mineral, do
senta e sete graus sudeste (67- SE);
Ministério da Agricultura, dentro de
seiscentos e vinte e cinco metroa
trinta (30) dias, a partir da data de
sua publicação.
. (625 m) , quarenta e seis graus ncr;
deste (46 0 NE).
II - Apresentar à referida Dlvisão,
Art. 2.° O titulo da autorização de
dentr-o de noventa (90) dias, a CDUpesquisa, que será Uma via autêntica.
tal' da data da publicação dêste Dedêste Decreto, pagará a taxa de cinco
ereto, os estudos, projetos e orçamenmil cruzeiros (Cr$ 5. ODO.OO) e :'terá
tos das o bras.
transcrito no livro próprio da Di?isão de Fomento da Produção Uine~
In - Iniciar e concluir as obras
ral do Ministério da Agricultura.
ncs prazos que forem fixados pelo
Art. 3.° Revogam-se as disposlçôês
Mínictro da Agricultura.
em .contrário.
Parágrafo único. Os prazos a que
Rio de Janeiro, 22 de maio de I9Bft1;
se refere êste artigo poderão ser pror137.° da Independência e 70.0 da Rerogados por ato do Ministro da Agrtpública.
cultura.

Art. 3.0 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Aros

DECRETO N.° 43.787 MAIO DE 1958

DE

DO

22

PODER

DE

.Autoriza o cidadão brasileiro Jean
Bach a pesquisar diamante, mme~
rio de ouro e associados nos mu_
nicipios de Diamantina e Bocaiúva.,
~ Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
28 de janeiro de 19'4{) (código de Ml~
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jean Bach a pesquisar diamante, minério de DUro e associados
no leito do rio Jequitinhonha de domínio público, na conformidade. do
disposto no item segundo (2.0 ) do
art. onze OI) do Decreto número
vinte e quatro mil seiscentos e quarente e três (24 643), de dez (10)
de julho de mil novecentos e trinta
e quatro (1934), (Código de Águas) ,
no trecho dêsse mesmo rio situado
nos distritos de Senador Mourão e
Olhos D' .água, municípios de Diamantina e Bocadúva, Estado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e
vinte e oito hectares e sessenta ares
(328,i30 ha) , compreendida na faixa
de dezesseis mil quatrocentos e trfn,
ta metros (16.430 m) de ccmpr.mento
por duzentos metros (200 In) de largura a partir do ribeirão São Domingos até o ribeirão do paredão,
no mesmo rio Jequitinhonha.
Art. 2.° O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil duzentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 3.290.00) e será transcr-ito no
livro próprio da Dívlsâo de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958~
137.° da Independência e 70.° da Re-pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mdrio Meneghetti
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ExECUTIVO

DECRE.To

N.O 43.788 MAIO DE 1955

DE

22

DE

Autoriza, a companhia Brasfletra (te
Alumimto. sociedade anônima, a pesquisar bauxita e associad:os no Município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerrois.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da oonstituição e nos

termos do

Decreto~lei

n,»

1.98~,

de

29 de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Oompanhla Brasileira de Aturnínío, sociedade
anóníma, a pesquisar bauaíta e assooíados, em terrenos de propriedade ce
Edmundo Bandeira de Carvalho no
imóvel denominado M(l'lTO das Arvores ou Campos das Arvores, 'Distrito
e Município, de POç<l5 de Caldas, Estado de Minas Gerais,' em duas (2)
áreas distintas, perfazendo o total de
trinta e seis hectares noventa e seís
ares e cinqüenta e dois centiares .~ ...
(36,9652 ha) , e que assim se definem:
a plimeira (1. a ) , com vinte e oito
hectares sete ares e vinte e seís centdares (28,0726 ha) é delimitada por
um polígono Irregular que tem um
vértice a trezentos e oítenta, e quatro
metros e cinqüenta centímetros ....
(384,5Qm), no rumo verdadeiro dezessete graus quarenta e sete minutos
sudoeste (17° 47' SW), da extremtdade noroeste (NW) da residência da
Fazenda Bandeira e cs lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comIprimentos e rumos, verdadeiros: cento e onze metros e cinqüenta centímetros (111,50 m) , sessenta e ctnco
graus dez minutos sudeste (650 1O' SE ) ;
cento f: vinte e seís metros e uuarenta centímetros (126,4.om), sessenta e
seis graus cinqüenta e seis minutos
sudeste (66°56'SE); cento e dezessete
metros e dez centímetros (117.1Cm),
quarenta e quatro graus cinqüenta e
cícís minutos sudeste (44°52'SE); vinte e oito metros (28m), sete graus
cinqüenta e um minutos sudoeste ..
(7°51 'SW); cento e noventa e 'seis
metros e setenta centímetros
.
(196,70m), cinqüenta e nove gm1.1S deeoíto minutos sudoeste
(59°18'SW) ;
sessenta e sete metros e vinte centímetros (67,20m), três graus quarenta
e nove minutos sudoeste (3049'SVl);
cento e setenta e s-ete metros e cínqüenta centímetros (177,SQm), oitenta e sete graus quarenta e sete mmutos nordeste (87°47'N'E); cento e em-
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qüenta e sete metros e dez centdmetros (157,lOm). sessenta e nove graus
cinqüenta e dois minutos sudeste .,
(69°52'SE); duzentos e vinte e um

metros e dez centtmetroa (221,lOm),

dez graus cinqüenta e um minutos
sudeste (l0051'SE); cento e vinte e.
cinco metros e trinta centímetros .'
(l25.3Qlli), dezenove graus cinqüenta
e

s~te

minutos sudoeste

(19°57'SW);

setenta e seis metros (76m) , setenta
e sete graus trinta e três minutos noroeste (77°33'NW): 1rezentos e trinta
e dois metros (332m), oitenta e nove
graus cinqüenta e um minutos noroe.'5te (89°51'NW); sessenta e nove metros e noventa centímetros (69,9Orn),
cinqüenta e sete graus cinqüenta e
três mínutos noroeste l57°53' NW)
cinqüenta e nove metros e quarenta
centímetros (59,4Dm). dezenove graus
'trinta e quatro minutos nordeste ....
(19°34'NE); cento e vinte e oito metros e quarenta centímetros (128,40m),
dezessete graus noroeste (l7°NW) ;
trezentos e seis metros e vinte centímetros (306,20m), dezesseis graus vinte e. cinco minutos noroeste
.
(16°25'NW); noventa e oito metros e
vinte centímetros (98,20m), dezessete
graus quarenta e três mínutos nordeste (17°43 'NE); cento e sessenta e
cinco' metros e vinte centímetros ....
(I65,20m), trinta e quatro graus nove
minutos nordeste (34~(}9'NE). A segunda (2.a) área, com oito hectares
oitenta e nove ares e vinte seis centíares (8,8926 ha) é delimitada por
um polígono Irregular que tem um
vértice a cento e trinta e três metros
e quarenta centunerroa (133,40l'Il', no
rumo verdadeiro quarenta e cinco
graus oito minutos sudeste (450{}8'SE)
do vértice número onze (1) da área
precedente e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cinqüenta e sete
metros e cinqüenta centímetros ....
(57,50m), cinqüenta -e sete graus dez
minutos sudoeste (57°1O'SW): duzentos e dezessete metros .e quarenta
centímetros (217,40m), vinte graus
dezessete minutos sudoeste
.
(20017'SW); trezentos e cinqüenta e
cinco metros e setenta centímetros
(355,70m), quarenta e quatro graus
vinte e nove minutos SUdoeste
.
(44°29'SW); cento e vinte e três metros e dez centímetros
(123,Hlm),
trinta graus cinqüenta e seis minutos
056'SE);
sudeste (30
duzentos e oitenta e um metros e dez. centímetros
281,lOm), cinqüenta e um graus e emquente e seis minutos nordeste (510
56'NE); cento c noventa e seis- metros
v

EXECUTIVO

c ta-ínta centímetros (196,30rn), trinta.
e cato graus e trinta e oito minutos
nordeste (38°38'NE); cento P, neve metrce 'e noventa centímetros (lOS,BOm),
treze graus doís minutos nordeste
(130{)2'~); cento e onze metros e dez.
centímetros (!lI,10m), dezoito graus
trinta e dois minutos noroeste
.
08°32'NW); cinqüenta e nove metcos e noventa centímetros (59'90m),
quatro graus trinta minutos noroeste
C4'Sú'NWJ.

ATt. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
.
trezentos e setenta, cruzeiros
(Cr$ 370,00) e será transcrito no livropróprio da Dívísâo de Fomento da
produção Mineral do Mínistéríe da.
Agricultura .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958"
13'1.° da Independência e 10.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.789 MAIO DE

1958

DE

22

DE

Autoriza o cidadão brasileiro JOsé'
Emilio Rocha a pesquisar âiaanuaite,
minério de ouro e associados; nos
municípios de. Bocaíuva e tnaman-:
tina, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão,
brasileiro José Emilio Rocha a pesquisar diamante, minério de ouro e associados no leito e nas margens do
rio Jequittnhonha, de domínio público, na conformidade do disposto no
item 2.° do art. 11 do Decreto número vinte e quatro mil seiscentos e
quarenta e três (24.643) de dez (lO)
de julho de mil novecentos e trinta e
quatro (1934) Códig ü de Aguas, nos
dístritos de Terra Bran-ea e genadorMourão, municípios de Bocaíuva e
Diamantina, Estado de Minas Gerais,
numa área de duzentos e quarenta e
um hectares e doze ares (241,12 ha) ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice na confluência

27'5
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rios Jequitinhonha. e Maoaubas
dOSas lados a partir dêsse vértice, os
:eguintes comprimentos. e rumos mag'rcas' trezentos e sessenta metros
~;6~ m), trinta e oíncc .graus sudeste
0SE); duzentos e .Oltenta metros
~~~OIU)' cinqüenta e OIto graus qUU:~__
~ minutos nordeste (58°15'NE); dcís
'I quinhentos e quarenta metros ..
IU) trinta e cinco graus sudes. (350SÊ)'
mil trezentos metros
300 m) , 'oito graus sudeste (8°SE) ;
mÚ seiscentos e quarenta metros ....
(1 640 m) , qual'€n:ta e nove. graus sude~te (49°SE); duzentos e olt~nta meOs (280m), sessenta e três graus
Unta minutos nordeste (ti3030'NE);
ínco mil setecentos -e oitenta metros
~5 'i'80 m) trinta e dois graus quinze
mi~utos :r'1oro.eGte (32°15'NW) ; trezentos e quarenta me~J.'ICs (3.4()m),
quarenta e 0100 graus trinta minutos
sudoeste (48°30'SW).
Art. 2.° O titUle;> da aut?riza-:;ã'fl' ~e
escuísa, que sera uma VIa autêntd~a dêste Decreto, pagará a taxa de
dois mil quatl'ocentos e vinte cruzeicos (Cr$ 2.420,00) e será transcrito
no livro próprio da D~visão de F0mente da produção Mineral do Ministério da Agríoulture..
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 22 de maio de 1958,
137,0 da Independência e 70.a da República.

r540
Yi

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário J.1!l.eneghetti.

quinhentos hectares (5{)O ha), delimitada por um paralelogramo que tem
um võrucc a mil oitocentos e trínte,
metros (1.330m). no rumo verdadeiro
de nove graus sudeste (90 SE), da
bi.fUI'cação -do Rio Negro e os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes
eomprtmentos e rumos verdadeiros:
seiscentos metros (eOOm), sul" (8);
oito mil trezentos e trinta e três metros e trinta e três centímetros (8.333,
33m), sessenta e dois graus sudeste
(62' SE).
Art. 2.° O titUlo da autorização de
pesquisa, qUe será uma via autêntica

dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. iJOO,OO) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da produção Mineral do MinistJério da Ag'1'iâalrtura,
.Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes

em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de maio doe 1958,
137° da Independência e 70° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.o 43;'19'1 MAIO DE

Autoriza

DE 22 DE

cidadão

22 DE

brasileiro

Jose

canamo

de Araujo a pesquzsar
ilmenita e associados no municípiO

de Barretritituie, Estado do Mara-

nhão.
o

DEORETO N.O 43.790 -

o

DE

1958

presidente da República, usando

da 3Jtl'ibu:ção que lhe confere o artigo

87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de Janeíro de 1940 (:Código de Minas),
Autoriza o cif1adiio brasileiro Valdi
decreta:
Magalhães
Bezerra a pesquisar
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
areias ílmeníticae e oesocíaaoe no
brasileiro José Candído de •Araujo a
município de Barreirmnae, Estado
pesquisar
ílmeníta e associados em
do Maranhão.
terrenos devclutos e .de propciedazíe
de terceiros no Iugaa- denorrunado
o PTesidente da: República, usando Areíal,
distrito e munfcípío de Barreida azrtbuíção que lhe confere o artigo
87, n.e I, da Constituição e nos termos Tinhas, Estado do Maranhão,' numa
área de quinhentos hectares' (500 ha)
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeíro de 1940 (Código de Minas), delimitada por um paralelogramo, que
tem um vértice a cinco mil setecentos
d-ecreta:
e trinta metros (5. 730m), no rumo
~ Art.· 1.0 Fica autorizado o cidadão
verdadeiro de quatro waus quinze mibrasfleíro Valdí Magalhã-es Bezerra a
nutos nordeste (4° 15' NE) da cabepesquisar areias Ilmenítdcas e essocía-. ceira do igàrapá corta Bica e os lados
dos, em terrenos devolutas e de diverdivergentes dêaee vértice, os seguínsos no lugar denominado Rio Negro,
tes comprimentos e rumos verdadeídistrito e munícípío de Barrendnhaa,
ros: oito mil metros (S,OOOm), sesEstado do Maranhão, numa área de
senta e sete graus noroeste (67° NW) ;
MAIO DE 1958
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seiscentos e vinte e cinco metros
('625m), quarenta e seis graus nordeste
(46" NE).

Art. 2.° O título da autorrzaçàc de
pesquisa, qUe será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (cr$ 5. OOO,üO) e
será transcrito no livro próprio da
!Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Mmístérío da Ag1'icul ,tura .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .ranesro, 22 de maio de 1958,
1370 da Independência e 70° da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

(380 SW). até o ponto de partida.
Art, 2.0 O concessionário Se compromete a respeitar. em qualquer época, sem direito a indenização. a determinação de órgãos do poder' públicom em referência à utâhzação de
parte da água atingida na respectiva
autorização, comprovando o maior interêsse público, a crirtério do Departamenta Nacional da Produção Mineral,
Art. 3.0 O título da autorização de
pesquisa. qUe será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
novecentos e setenta cruzeiros
.
(rCT$ 970.0'0) e será trans-crito no livro
próprío . da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínlstérâo da
Agricultura.

ueneonetu,

DECRETO N. o 4'3.792 -

EXECUTIVO

DE 22

DE

MAIO DE 1958

Art. 4.0 Revogam-se as dísposiçõea
em ccnsrárto ,
Rio de Janeiro, 22 de maio d-e 1958,
137.0 da Independência e 70.0 da República.

Autoriza União Indústria e Comércio
Sociedade Anônima a pesquisar coa-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

ctias calcárias na Laçóa de Araruama) Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da acríbuiçâc que lh€ confere o artígo
87, TI.O I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n." 1,985, de 2,9 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, lO, Fica autorizada União mdústrla e comércio Sociedade Anônima a pesquisar 'conchas calcárias, na
Lagoa de Araruama, nas proxímídades da localidade S. Pedro d'Aldeia,
Esta<l.o do Rio de .Ianelro, -riuma área
de noventa lê seis hectares e setenta e
cinco ares (96,'75 ha) , delimitada por
um polígono irregular 'que tem um
v;értice a dois mil metros (2. OOOm) ,
no rumo verdadeiro setenta e seis
graus quatro minutos nordeste (760
04' NE) da soleira da porta da casa
de Beri de Castro,no balneário São
Pedro, na Ponta do Candído, e os ISN
dos, a partir dêsse Vértice, os seguintes comprâmentos e rumos vea-dadeiros: novecentos metros (9{)Om), cinqüenta e dois graus noroeste (52" NW) ,
mil metros (1. OOOm) , trinta e oito
graus nordeste (380 N'E); alcançando
a margem da Lagoa de Araruama, nas
proximidades do Canal Mcssoró: segue por essa margem, com o cornprí-'
menta de novecentos e cinqüenta metros (950m), para sudeste (SE) e daí,
com um comprimento de mil cento e
cinqüenta metros (I. 15{lm) , no rumo
verdadeiro trinta e cito graus sudoeste

DECRETO N." 43.793 -

DE

22

DE

MAIO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Candido de Araujo a pesquisar
ilmeníta e assocuuios no município
de _Barreirinhae, Estaeto do MaranhaAJ.

O Presidente da República, usand-o
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87,

TI.O

L da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro .rosõ Candido de Araujo a
pesquisar ilmeníta e associados em
terrenos devolutos e de propriedade
de terceiros no lugar denominado
Areíal, díst'rlto e município de Ba.. .reirinhas, Estado do Maranhão. numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a mil e
cem metros (I. 100m) , no rumo verdadeiro de oito graus (8. NE), da
Cabeceira do iJgarapé Corta Bico e
O!3 lados divergentes dêsse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (S.OOOm).
sessenta e sete graus noroeste (670
NW); seiscentos e vinte e cinco metros (625m). quarenta e seis graus
nordeste (460 NE).
0
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Art. 2.°, O título da autorfzaçâo .de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste. Decreto. pagará a taxa de ctnco mil cruzeiros (01'$ ,5.~OO,OO) e. ~e:á
transcrito no livro propno d~ DIVlSao
de Fomento da Produção MIneral do
. ~
Ministério da Agricultura..
Art. 3.°. Revogam·se M dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1958;

item I, da Constituição e nos têrmos
do art. 23 - do Decreto-lei n.c 421, de
I I. de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do curso
de Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Econômicas do Espírito
Santo, mantida p-elo oovêrno do Estado e com sede em Vitória capital
elo Estado do Espírito santo. '

pública.

137.0 da Independência e 70.0 da Re-

137 o da Independ~ncia e 70. 0 da Re-

Ri.o de Janeiro, 22 de maio de 1953;

p-ública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneqhetti

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N." 43.794 1I11\IO DE 1958

DE

22

DE

'

DECRETO N.o 43.796 -

Transfere sem aumento de aesneea,
função de Tabela Numérica Bspecial de Extranumerário Mensalista
do Ministério da Amícuüura, que
menciona.

O Presidente da República, USaJ1do
da atribuição que lhe confere o artigO 87, item I· da Constituição, decreta:
Ar-t. Lo. Fica tramsferída. com o
respectivo ocupante Lilla SoaresCavaloantd. uma, função de Encarregado
de Material, referência 22 da Tabela
Numérica ESpecial de Extranumerário
Mensalista da Diretoria da Dívísão
de Caça e Pesca, do Departamento
Nacional da produção Animal. pa:ra
idêntica tabela da Divisão do Orçamento, do Departamento de Administração do Ministério da Agricultura.
Art. 2 o. ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
AJ.'t. 3.0. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 22 de maio de
1958; 137. 0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

MAIO

DE 22

DE

DE 1958

Transfere,sem aumente de despesa
função de Tabela Numérica Espe'
czal de tcxtrumu/meróme-menscuista
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores que menciona, e dá outras
providências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 1,0. Fica transferida, com o
respectivo ocupante Afonso Mattos
Silva, uma função de Guarda, referêncía 19, da Tabela Numérica EsLJe..
clal de Extranumerárío-enensalísta da
Colônia Agrícola do Distrito Federal,
para idêntica tabela da Penítencíáría
Professor Lemos Brito, ambas do Ministério da Justiça e Negócios Interíores.
Art. 2.0 • ltste Dacreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 3.0 • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeíro, em 22 de maio de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Eurico de Aguiar saIles.

DECRETO N.« 43.795 MAIO

DE 22

DE

DE 1958

DECRETO

x.c 43. 797
MAIO DE

~ DE

22

DE

1958

Conceàe autorização para o funcionamento do curso de Ciências Econâmicas da Faculdade de Ciências
Econômicas cW Espírito Sarnto.

Inclui funções gratificadas no Ministério da Viação e Obres Públi·
CUs e aa outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art. 87,

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artí-
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go 87, item

~I.

da Constltuiçâo, de-

creta:
Art. 1.0, Ficam incluídas no Ministério da Viação e Obras Públicas. as

runcões gratificadas. abaixo relacíonadas. com os respectivos símbolos,
que integrarão a lotação da Seção
de Organização do Departamento de
Administração.
Simbolo

FG-S

1. Encarregado da Turma de Organização (T. Q.)
1. Enca.rregado da Turma de Métodos de Trabalho (T. M.)
Art. 2.°, A despesa com a exeeuçâo
dêste decreto correrá à conta da do-

tação orçamentária própria.
Art. 3.°. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.°, Revogam-se as disposições
em contrário.
R10 de Janeiro, em 22 de maio de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JuscELmo KUBITSCHEK.

Lucia Meira.

DECRETO

N.O 43.798
MAIO DE 1958

DE

22

DZ

Cria a Comissão Mista de' Regulamentaçüc da Lei n» 3.173-li7.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. número I. da Constituição, de·
ereta:
Art. 1.0. E' constituída a Comissão
Especial Mista, a 'quem caberá a regulamentação das normas de operação
e fiscalização da Zona Franca de Ma,
naus e demais providências pertinentes ao funcionamento da mesma tuclusíve o estabelecimento das taxas
devidas por sua utilização, tudo na
conformidade da Lei nv 3.173. de 6
de junho de 1957.
Art. 2.°. Os Ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e da vtaçáQ e Obras Púelícas, cada um dêles ,
terão um representante na Comissão

EXECUTIVO

Especial Mista a que se retere o artdgo antertor ,

Parágrajo único. Além dos representantes ministeriais. farão parte da
comissão Especial Mista, por ínaicaçlio dos poderes e órgãos Interessa,
dos aprovada pelo Presidente da República. representantes do Govêrno
do Estado do Amazonas, da Supertntendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, da AsSOcIação Comercial do
Amazonas e da
compaphfa, concessionária da exploração do porto de Manaus.
Art. 3.0 sendo do ínterêsse da União
confiar a administração do pôrto da
ZOna Franca de Manaus a organização .estatal autônoma, diretamente
subordinada ao
Govêm., Federal,
atendendo, preterencíalmente ao dI~·
posto na parte final do artigo 9.° ria
LeI número 3.1'73, de 6 de junno de
1957. é atrIbuído à Comissão Mlsta.
de Regulamentação dar estruturação
ao órgão administrativo, na contormtdade das peculiaridades dos serviços
que cabem à mesma ZOna Prenca,
face ao sistema legal estabelecido, de
importação, armazenagem, . guarda;
beneficiamento e exportação de roer...
cadorfas e produtos a ela destinados.
Art. 4." O Presidente da Repúbüca
nomeará, ato contínuo à publícaçãe
dêate necrete, os membros -da oomissão Especial Mista, que poderão ser
substituídos a juizo e por ato do Govêrno da União.
Art. 5.°. A regulamentação deter.
minada neste Decreto sará ultimada,
dentro do prazo de quarenta dias, a
contar da data da instalação dos trabalhos da Oomíssâo, podendo êsse
prazo ser prorrogado por mais vinte
dias, existindo motivo comprovado de
fôrça maíor,

Art 6.°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de maío de 1958;
137.° da Imdependênela e 70." da República.
JUSCELrno KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salle/$
José Carlos de Macedo Soares
JOSé Maria Alkmim
LúMo Meira

. Aros
OOORlE'l'U

1'1.-

" ....

DE MAIO DE
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799 -DEl 23
1958

Abre, ao 1Ili1!'iStério cro Guerra, o crédito especuü de Cr$ 40.790,00, para
atender à despesa que especifica.

O presidente da República, usamdo
tia autorização contida na Lei 'nú...

mero 3.204, de 10 de julho de 1957, e

tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmoa do art. 93, do Regulamento .Geral de Contalbilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Pica aberto ao Ministério
da Guerra, o crédito especial de Cr$,
40.790,00 (quarenta mil setecentos
e noventa cruzeiros), para, pagamento de indenização ao ao Capitão Intendente do Exército, Austerlitz Brito
Mendes, de igUal importância reposta
aos cofres da Fazenda N acíonal, por
ocasião do furto verificado no Parque de Motomecamzação da Terceira.
Região Milítar, cujos verdadeiros a'üteres, posteriormente identificados,
foram presos e
condenados pela
Justiça Militar.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de maio de
1,g58; 13'1.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Henrique Lott
José Maria Alkmim

DEORE"TO N.o 43.800 -

DE

23

DE MAIO

DE 195B

Considera serviço nacional relevante
a misstlo atribuída ao "Batlatliáo
de Suez" no exterior.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I,
da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 A missão atribuída ao
"Batalhão de Suez' - corno representante do Brasil, na integração da
Fôrça Internacional de Emergência,
instituída em consequêncía da Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 7 de novembro de
1956, - é considerada como de serviçc>
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nacional relevante, tendo em vista a.
sua destacada significação na preservação da paz e segurança internacional.
.A1't.
2.° As vantaeens " pessoais
decorrentes do presente Decreto são
. referidas '·310 período oQrnulreendido
entre as datas de partida e de regresso ao Território Nacional.
Art. 3.° O presente Decreto entra
em vígor a partir' de 11 de ja.neiro de
11957, revogadas as dispOSições_ em
contrário.
Rio de Janeiro, D. F., 23 de maio
de 1958; 137.° da Independência e
70,° da República.
JUSCEU.I!No KUBITSOREk
Henrique Latt

DECRETO N.' 43.801 DE MAIO DE

1958

DE 2~

Dá nova reãaçõo aos arts. 33, 35 (letra a), 48, 51 (parágrafo único)
76, (§ 1.0), 77, (pa.rágrafo único)'
109 (parágrafo único) e 130, (le~
tra f) do Regulamento 1>ara Os Cen:
iros de Preparação de Dfidais da
Reserva (R-166).

O Presidente da República usando
das a trbbuíções que lhe confere o
inciso I do art. 87 da Constituição
Federal, decreta:
Art. 1.0 Passam a ter a redação
abaixo os arts. 33. 35 (letra a), 48
&1 (parágrafo único), 76 (§ 1.0) 77
(parágrafo únlco) , 109 (parágÍ'afo
único) e 130 (letra f) do Regulamento para os centros de Preparação de Oficiais da Reserva (R-166)
aprovado pelo Decreto n.? 22.392, dé
31 de dezembro de 1946 (Diário Oficial de 20 de ja.neiro de 1947):
"Art. 33. Os efetivos (alunos dos
OPOR e dos NPOR serão fixados
anualmente pelo Ministro da Guerra
por proposta dos Comandantes de Re':
gião Militar, ouvido o Estado-Maior
do Exército".
.~ Art. 35
.
a)
um regime contínuo de trabalho, cem a duração de 'três meses:
- de 2 de janeiro a 28 de fevereiro
- de 1 a 31 de julho".
"Art. 48. Os candidatos com men~s de 19 anos de idade poderão re-
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querer ao Comandante de Região Militar ate sessenta dias antes da chamada da classe. adiamento de ínccrjporação, desde que comprovem que
estão em condições de satisfazer integralmente as exigências de matricula ao término do 2.° ano do curso
científico ou clássico, e antes de com,
pletarem 21 anos de idade",
"Art. 51.

.

.

Parágrafo único. O aluno convocado do LO ano, de matrícula trancada para tratamento de saúde, que
não se apresentar, para fins de inspeção de saúde, até o último dia da
ltpoca de Seleção do Contingente que
se seguir ao término do prazo para
tratamento, será considerado refratário, competlndc ao Comandante do
OPOR providenciar a participação à
CR respectiva".
"Art. 76. .
.
§ 1.0
Os alunos que, já havendo
gozado o ano de tolerância, venham
a ser desligados antes da conclusão
do curso, serão mandados apresentar
à CR em cuja jurisdição esteja localizado o OPOR para fins de incorporação na primeira epoca de Seleção
que se seguir 3D desligamento. .Idêntico procedimento será adotado com
os alunos que, embora não tendo gozado o ano de tolerância, venham a
ser desligados por motivos discíplína,
res. Os que faltarem à apresentação
de que trata êste parágrafo, na época
correspondente, serão considerados refratários e os que, designados para
incorporação, deixarem de se apresentar no local e prazo fixados, serã-o
declarados insubmissos".
"A!t.77

.

Parágrafo único. Será considerado
refrataria o aluno não reservista, de
matrícula trancada que, no ano de
convocação de sua classe, deixar de
se apresentar à autoridade selecionadora, seja para rematrícula, seja para
incorporação em organização militar
da ativa".
"Art. 109
Parágrafo único; A apreciação escrita do Comando será remetida à
Diretoria do Serviço Militar (Subdírctorla da Reserva) e à Região Militar a que pertencer o CPOR".
"Art. 130

.

a)

.•..••....••••••...•.••••.••••..

f)

de 2 de janeiro a 28 de teve-

EXECUTIVO

reíro e de 1 a 31 de julho, quando
voluntários, a perceber etapa equivalente à fixada para a Guarnição;
e, quando amparados pela Lei do E:1sino Militar, a perceber etapa e vencimentos de soldado engajado, salvo
se forem funcionários públicos ou empr-egados de entidades autárquicas,
quando perceberão apenas etapa, continuando a receber seus vencimentos
normais pelas repartições a que pertencerem".
Art. 2-.0 O presente decreto entrará em vigor' na data de suapublicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de .ranetro, 23 de maio de 1958;
137.° da Independência € 70.° da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lati.

DECRETO N.o 43.802 -

DE 23

DE MAIO DE 1958
Transfere Os serouiores da Comissão
do Impôsto Sindical (C.I.S.) para
o regime de seüuro social do Instituto de Previdência e Assisténcie dos
Servidores do Estado (I.P.A.S.E.).
e dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição e nos
têrmcs do art. 12 do Dec;eto-lei
n,c 3.768, de 28 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Os servidores da Comissão do Impôsto Sindical (arts. 595
596 e 597 da Consolidação das Leis
do Trabalho), passam a ser segurados obrigatórios do Instituto, de Previ-dência e Assistência dos Servidores
do Estw-o (I.P.A.S,E.), para efeito
do regime de beneficios de família
instituído no Decreto-lei n.c 3.347 de
12 de junho de 1941.
'
Art. 2.° Serão transferidas ao
I.P.A.S.E., pelo Institudo de ApOsentadoria e Pensões dos Comerciários (l.A.P.C.), as reservas correspondentes aos servidores que [á se
encontrem inscritos nesta entidade.
Art. 3.0 O Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio baixará os atos
e expedirá as instruções complementares necessárías à ercnvaoao das
providências determinadas nos artigos anteriores, dentro do prazo de
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30 (trinta) dias. contado da vigência
déste decreto.
Art. 4.° Estoe decreto ~ntr::rá em.
. r na data de sua pubhcaçao.
VI~.t 5 o Revoga-se o estabelecido
no it~m XVII do art. 2.° do Re~ul~
mente aprovado pelo Decreto numero 32.667, de. ~ de maio de .1953, e
demais disposlcoes em ocntrárío .
Hio de Janeiro, 23 de. maio de 01958 ;
137.0 da Independencla e 7D. da
República.
A

JU'SCELrNO KU'BITSCHEK.

parsifal Ba1VOSO.

DECRETO N." 43.803 MAIO DE 19GB

DE 23 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
pacífico Homem Neto .a lavrar mznério de ferro e assomados ?w ~au
-nicuno de Beti1n, Estado dê 1\([znas
Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

n.o I, da Constituição e nos têr~()s
do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
trrastleiro Antonio Pacifico Homem
N-eto a lavrar minério de ferro e _3S6OC1Ud{ls na fazenda Engenho Seco,
distrito de Sarzêdo! município de Beum Estado de Minas Gerais, numa
áre~ de quatrocentos e trinta hectares e vinte e três ares (43'Ü,23 ha) ,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a seiscentos
e dez metros (610 m) , no rumo vernadeírc onze graus sudeste (11" SE)
da confluência dos córregos - .Iannada e Lagmha e os lados, a partir
desse vértice, os seguintes 'comprtmentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e noventa metros (490 mj ,
vinte e quatro graus trmta minutos
sudeste (240 30' SE); quatrocentos
e sessenta e quatro metros (464 m) ,
setenta e um graus sudeste. (71 0 SE) ;
quinhentos e oitenta .metros. (580 m) ,
vinte e dois graus trinta minutos sudeste· (22 0 30' NE); cento e noventa
metros (190 m) , vinte e sete graus
sudeste (27 0 SE); quatrocentos e quarenta metros (440 m) , nove graus
sudeste (9" SE); duzentos e setenta
e cinco metros (275 m) , treze graus
trinta minutos sudoeste (13" 30' SW);
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~nto e vinte e cinco metros (125 m) ,
oitenta e sete graus sudoeste (87 0
SW); trezentos e setenta e nove metros - (379 m) , setenta e cinco- graus'
cinqüenta minutos sudoeste (75 0 50'
SW); quinhentos e setenta metros
(570 m) , oitenta e um graus trinta
minutos sudoeste (81 0 3D' SW); cento.
e cinqüenta metros (150 m) , cín-.
qüenta graus sudoeste (50" SW)· duzentos e quarenta metros (240' m)
sessenta e seis graus dezessete mi~
DUtos sudoeste (66 0 17' S\V); duzentos e sessenta e seis metros (266 -m) ,
oitenta e três graus dezesseis mi-nutos sudo~t~ (83 0 16' SW); duzentos e dezesseis metros (216 m) , setenta e oito graus oito minutos su-doeste (78 0 08' SW); cento e trinta
e sete metros (137 m) ,'oitenta e um
graus cinqüenta e três minutos sudoeste (81 0 53' SW); cento e trinta.
e um metros <131 m) , sessenta graus
cinqüenta e quatro minutos sudoeste
({I'Üo 54' SW); quarenta e cinco metros 'e cinqüenta centímetros ~45 50
m) , set-enta e cinco graus sUdoe~te
(75 0 SW); cem m-etros (100 m) oitenta e oito graus cinco minuto; sudoeste (88 0 ü5' SW); cento e setenta e dois metros (172 m) , oitenta,
e sete graus quarenta minutos no-.
roeste (87 0 40' NW); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , setenta graus
noroeste (70 0 NW); cento e vinte
metros (120 mj , treze graus sudoeste
<130 SW); setenta e quatro metros
(74 fi), dezenove minutos noroeste
(19' NW); dois mil duzentos e noventa e. sete metros e sessenta e cinco centímetros (2.297.65 rm, cinco·
graus quarenta e sete minutos nordeste (50 47' NE); mil cento e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros (1.162,50 m) , leste <E)· mil
e vinte metros (1.020 m) , vinte e 'quatro graus trinta minutos sudeste (24 0
30' SE) .. Esta autorização é outorgada mediante as condícõea constantes do parágrafo único' do art. 28'
do Código de Minas e dos art.'). 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do i-nesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2,0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei os.
tributos que forem devidos à União,
no Estado e ao Munlcípio. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas ,
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
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.obrfgações que lhe Incumbem, a au-torraacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Mínas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para fins de lavra. na for'ma, dos arts. 39 e .40 do Código de
M'inas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código,
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto. que será trans·crito no üvro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral .do
Ministérlo da Agricultura, após o pagamento da taxa de oito mil seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 8.620,(0).
Art , 7.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .raneh-o, 23 de maio de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Re-pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mari@ Meneghetti

DECRETO N. ° 43. BM -

DE

23

DE MAIO DE 1958

Aprova nOvo Estatuto da

Unioerstâcuie ela Bahia

o

Presidente da República, usando

'da atribuição que lhe confere o art.
87, n." I, da Constituição, e de acôrdo COm o disposto no art. 2.° da Lei
n,c 20, de 10 de fevereiro de 1947, de-

creta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Estatuto
da Universidade da Bahia, que com

.êste baixa, assinado pelo Ministro de

Estado da Educação e cultura.
Art. 2,° ~te Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de maio de
137.° da Independência e 70.?
da República.
1958;

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clov1S satecao.

EXECUTIVO

Estatuto da Universidade
da Bahia
TiTULO I
,Da Universidade, constitu·ição
e fins
Art. 1.° A Universidade da Bahia,
criada pelo Decreto-lei federal n.c '"
9,155, de 8 de abril de 1946, com sede na Cidade do Salvador, Bahia Brasil, é uma instituição federal de
ensino de nível superior, com personalídade jurídica, dotada de autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, nos têrmos da legislação federal,

Art. 2.° são fins da Universidade:
a)
ministrar e desenvolver o 'ensino de grau superior;
b) aperfeiçoar a cultura filosófica,
científica, literária e artística e incentivar a pesquisa.
Art. 3.° A Universidade é constituída dos seguintes estabelecimentos:
1 - Faculdade de Medicina
2 - Faculdade de Direito
3 - Escola Politécnica
4 - Paculdade de s'nosoüa
5 - Escola de Belas-Art€s
6 - Faculdade de Ciências Econômicas
7 ....;.. Escola de Enfermagem
8 - Faculdade de Farmácia
9 - Faculdade de Odontologia
lO -EscoLa de Geologia
§ 1.0 Para estender a SUa finalidade docente, a Universidade, além de
outros que criará oportunamente,
mantém Os seguintes estabelecimentos:
1 - Seminário Livre de Música
2
Escola de Teatro
3 - Escola de Bíblíoteeonomía
4 - Escola de Nutricionistas.
§ 2.° A Universidade se utilizará,
para fins de ampliação de suas atividades de ensino e de pesquisa, das
seguintes instituições complementatares:
1 - Instituto de Estudos Portuguê-

ses

2 - Instituto Franco-Brasileiro
3 - Instituto de Cultura Hispânica
na Bahia.
.
4 - Instituto de Estudos NorteAmericanos
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C) pelos saldos dos exercícios financeiros _transferidos para a conta
patrimonial.
Art. 8. c A aquisição de bens ·e vebano e Rural
'
.
leres pela Universtdade índepende
8 _ Instituto de Onentaçao vocade aprovação do OovêrnotPcdcral
cional
mas a alienação dos imóveis tom ~
9 _ Instituto de Artes Plásticas
bados no Serviço do Patrimônio da
10 _ Instituto de Música Sacra
União somente poderá ser efetivada
11
Museu de Arte Sacra
após autorização do Presidente da
12
Escola de Educação Física.
República, ouvido o Ministro da Edu13
COlégio de Habilitação
14 _ Instituto de Tecnologia
cação e Cultura.
1\l't. 9,0 _A Universidade poderá.
§ 3.0 poderão ser incorporados à.
aceitar doações puras OU modais. inUniversidade outros estabelecimentos
clustve .para a constituição de, fundos
de ensino superior e artístico de alto
especiais, ampliação de instalações
nível reconhecidOS pelo Govêrno FeOu custeio de serviços determinados.
deral. e outras instituições de cultura,
em qualquer das SUas unidades.
mediante prévia autorização do Go. Art. 10. Os bens e direitos adqutvêrllO Federal, sempre que a incorrlQO_s pela Universidade somente poporação acarretar novas encargos pa~era~ ser utilizados para
a 'reera o orçamento da União.
Iízaçâo cre suas finalidades
na
§ 4.0 A incorporação que não acarc~nfor.midade da legislação vigdnte e
rete novos encargos à União será dedeste Estatuto. sendo permitida a
liberada pelo conselho Universitário
Inversão de uns e outros para a
e executada pelo Reitor, ouvido o
obtenção de rendas destinadas ao
conselho de curadores.
mesmo fim.
Art. 11. POderão ser criados Furi.
Art. 4.° O estabelecimento de endos Especiais destinados ao custeio
sino superior, para incorporar-se à
de atividades de cada estabelecímenUniversidade, deverá provar:
to universitário.
.
.
a) que tem por fim ministrar enParágrafo .único. A éríacâo dos
sino enquadrado nos objetivos da
Fundos Especiais a que sê refere
Universidade;
êate artigo será proposta- ao Reitor
b) que possui recursos permanenpelo
órgão
interessado,
cabendo
tes, capazes de lhe garanta' funcioaquele a aprovacão ad referendum
namento regular ,
do Conselho de Curadores.
Art. 5.0 NÉ:o será permitida a inoorporação de estabelecimento de en~
CAPíTULO II
sino ou mstítuto de que haja conDOS
RECURSOS
FINANCEIROS
ginere na jjmversidade .
Art .. 6.° Independentemente de inArt. 12. Os recursos financeiros
corporação, quaisquer instituições po~
da Universidade serão provenientes
derâo colaocrar com a Universidade
de:
mediante ,acôrdos aprovados pelo
C-onselho 'universitário.
. a)
dotações que, por qualquer
tIt~~o,
lhe sejam atribuídas pela
Umao, Est_ados e Munícípíos;
TíTULO II
b) doações e contribuições feitas
Da ordem econômico~financeira
P:_)l' qualquer pessoa física OU jurídica;
c) . renda de b-ens e valores patrtCAPíTULO I
moruais;
DO' PATRIMÔNIO
. d) retribuição de atividades e serV1ÇOS remunerados dos estabelecimenArt. 7. o O patrimônio da Univertos universitários;
sidade será constituído:
e) taxas e emolumentos;
f), rendas eventuais.
a)
pelos bens móveis e. imóveis,
utilizados pelos estaoelecimen tos e
CAiPíTULO III
instituições referidos no art. 3.°, e
DO REGIME FINANCEIRO
pelos que adquirir ou lhe for-em trans-jerídos:
Art. 13. O exercício financeiro coínb) peles fundos especíaís ;
cídirá com o ano civil.

5 _

Instituto de Es~U~os Italianos

6 _ Instituto de Qunnlca
7 _ Instituto de Planejamento Ur-
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Art. 14. Os estabelecimentos universitários e as instituições ccmple-

mentares, a que se referem o art. 3.0
e seus parágrafos, remeterão. até 31
de outubro de cada' ano, à Reitoria
a previsão de sua receita e despesa,
devidamente díscrieninadas e justificadas, a fim de ser elaborada a proposta orçamentáa'ía da Universidade.
Art. 15. A proposta orçaznentárla
da Universidade, depois de apreciada
pelo Conselho Universitário e aprovada, até a sua última sessão do ano,
pelo Conselho de Curadores, será remetida ao órgão central da elaboração do orçamento da União e ao Ministério da Educação e Cultura a fim
de servir de base à proposta do Poder
Executivo.
Art. 16. A proposta _ orçamentária
do Poder Executivo consignará, na
parte referente ao Ministério da Educação e Cultue-a, dotações globais destinadas à manutenção da Unwersidade .

Art. 17. COnhecidos os valores das
dotações efetivamente consignadas no
Orçamento Geral da União, a ReItoria promoverá o reajustamento dos
quantitativos da sua proposta antemormente aprovada, a qual, ouvido o
Conselho Universitário e aprovada
pelo Conselho de curadores, constituirá o orçamento da Universidade.
Art. 13. O Orçamento da Umversidade deverá ser publicado no Boletim
Informativo e no Diário Oficial do
Estado, até 10 de janeiro do ano do
exercício financeiro.
Art. 19.:É: vedada a retenção de
renda para qualquer aplicação por
parte das unidades universitárias.
Art. 20. A escrituração da Receita,
da Despesa e do Patrimônio da Universidade será centralizada na Reitoria.
Art. 21. Os Fundos Especiais terão
escrituração própria e não estarão
sujeitos ao princípio de anualidade.
Art. 22. O Orçamento mencionará
verba especial para custeio do regime
de- dedicação exclusiva e para representação do Gabinete do Reitor e de
Gabinete do Díretor de cada unidade
universitária.
Art. 23. O Reitor prestará contas
anualmente ao Conselho de Curadores, até 31 de março.
,Art. 24. Os saldos do exercíoi., financeiro serão incorporados ao Fundo Patrimonial da Uníverstdada ou
lançados nos Fundos Especiais, a orlt'ério do Reitor, ad referendum do
Conselho de Curadores.

TiTULO UI

Da administração da Universidade
CAPíTULO

I

DOS ÓRGÃOS DA: , UNIVERSIDADE

Art. 25. A administração da Uni..
versidade será exercida pelos seguintes órgãos:
a) Assembléia Universitária;
b) Conselho UniveysitáriO;
c) Conselho de curadores;
d) Reitoria.
Seção I
Da

Assembleia

Universitária

Art. 26. A Assembléia Universitária
será eoenpesta:
a) dos professôres, docentes-livres
e secretários das Faculdades ou Escolas;
b) de um representante do corpo
discente de cada um dêsses estabelecimentos, que será o Presidente do
respectivo Diretório Acadêmico:
c) de um representante de cada
um dos estabelec'mentos e instituições a que se referem os §§ 1.0 o 2.0
do art. 3.0 ;
d) de um representante do pesS(;f11 admímstrat.tvo de cada. unidade
uníversítáría.,
parágrafo único. A escolha dêsses
representantes previstos nas letras
1C e d se fará por eleição presidida
pelo Diretor da respectiva unidade.
Art. 27. A Assembléia Uníversitáfia reunir-se-á ord'nàrtamente duas
vêzes por ano, na abertura e no en,
cerramento dos cursos universitárias,
e, extraordinàrlamente, quando convocada pelo Heitor, ou a requerimente de UlT'. têrcn de seus membros,
para tratar ub assunto de alta relevância <ue interesse à vida conjunta das unluades universitárias
Art. 28.
Compete à Assembléia
Universitária:
a) tomar conhecimento do plano
anual de trabalhos da Universidade;
b) tomar conhecimento dos relatórios das atividades e realizações do
ano anterior'
c) ass'stír à entrega dos diplomas honoríficos de Doutor e de Pro[pssor;
d) eleger seu Representante
no
conselho de Curadores e o reapeetívo
suplente, em escrutínios, separados.
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seção II
Do Conselho Universitário

Art. 29. oonstituem o Conselho
Universitário:
a) o Reitor, que será o presidente;
b) o Vice-Rieitor;
c)
os diretores de Faculdades ou
Escolas discriminadas no art. 3.°;
d)
um representante de cada uma
das congregações;
e)
um representante dos estabelecimentos discriminados no § 1.0 do
art. S·.o, eleito pelos respectdvoa Diretores, em sessão convocada e prestdída pelo Reítor;
j) um representante das Instituiçôes discriminadas no § 2.0 do artigo 3.°, eleito pelos respectivos Diretores, em sessão convocada e presídída pelo Reitor;
g) um representante dos docenteslivres;
h)
o representante do corpo discente, que será o Presidente do Diretório Central de Estudantes.
§ 1.0 O Representante da letra, g
será eleito pelos representantes dos
docentes-livres junto às Congregações,
em sessão convocada e presidida. pelo
Reitor.
§ 2.° Cada um dos representantes
indicados nas letras d, e, j e fi terá
um suplente, eleito especialmente
pelo órgão competente, e que noa
impedimentos superiores a 30 dias o
substituirá rpor concovação do Reitor.
Art. 30. O Conselho Universitário
será presídído pelo Reitor, e, nas suas
faltas e impedimentos, pelo Vice-Reiror ou quem o substitua.
Art. 3'1. O mandato para o Conselho Uníversítárto será de três anos,
podendo ser renovado.
Art. 32. A eleição do R!eitor, assim
como a dos membros do Oonsetno
Universitário, se processará nos 30
dias anteriores à extinção do mandato, e, nos casos de vaga, nos 30
dias subseqüentes.
Art. 33. O Conselho Universitário
reunir-se-á, ordinàrlamente, uma vez
por
mês, e extraordínàrlamente,
quando o Reitor o convocar, por sua
própria iniciativa ou a requerimento
da maioria dos seus membros.
Art. 34. O Conselho Universitário
não poderá funcionar sem a preesnça
da maíoría absoluta de seus membros.
Art. 35. O oomparecímento às sessões do Conselho Universitário é obrigatório e, pretere qualquer atividade
universitária.
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Art. 36. Ao Conselho Uníversttãrto
compete:
a) exercer, como-órgão deliberativo,
a jurisdição superior da Untverstdade:
b) aprovar o Regimento de carta
unidade universitária. Escola e Inatltuto. o Estatuto do Diretório Cen~~~s; dos Estudantes, e suas modifica-

c) aprovar a proposta do Orçamen-

te da Universidade;

d)· julgar os recursos
interpostos
das decisões das Congregações; _
e) submeter ao Conselho de' Curadores o contrato de proressõres das
unidades universitárias;
j) autorizar alteração de lotaçãO
dos funcionários administrativos da
Universidade;
g) resolver sôbre as mandatos urnversitários e os cursos e COnferências
de extensão universitária;
h) deliberar sôbrs assuntos dídáttcos e aprovar iniciativas ou modificações no regime de ensino e pesquisas,
não determinadas em regimento. propostas por
qualquer das unidades
universitárias;
i) decidir sôbre a concessão dos títulos honoríficos;
j) conceder prêmios destinados ao
estímulo e recompensa de atividades
universitárias, propondo ao Conselho
de curadores a criação dos que implicam despesas;
l) deliberar orlginàríamen te, ou em
grau de recurso, sôbre a aplicaçao de
pena discípllnar ;
m) deliberar sôbre providências e
medidas tendentes a prevenrr ou corrigir atos de indisciplina coletiva. inclusive sôbre a suspensão de cursos e
das atividades de qualquer unidade
universitária;
n) eleger, em escrutínios separauos,
seu Representante no Conselho de
Curadores e o respectivo suplente;
o) elaborar seu Regimento bem como o da Assembléia Untversltàrta tl
o da Rettorta;
P) delíberarcsôbre questões omlSsa5
neste Estatuto e nos Regimentos;
q) orgamsac a lista tríplice para o
provimento do cargo de Reitor. mediante eleição, em três escrutínios consecuttvos. por votação unínomtnar:
r) eleger o Vice-Reitor; e
s) eleger. na última sessão do ano,
c substituto eventual do, Vice-Reltor,
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SEÇÃO III
Do Conselho de Curatlore:J
Art. 37. Constituem o Conselho de
Curaãoresr
a) o Reitor da Universidade, como
Presidente;
b) C) Representante do
Conselho
Universitário;
c) o Representante da Assembléia

trníversttária:

d) o Representante da Assoclação
dos Antigos Alunos. qUe será o seu
Presidente;
, ,
e) o Representante das pessoas físicas ou jurídicas que tenham feito
doações à Universidade;
j) o Representante do Ministro da
Educação e Cultura,
§ 10. Os representantes indicados
nas letras b; c. d e e serão escolhidos
por eleição, na forma do que díspuseram os respectivos regimentos ou estatutos. sendo de três anos o mandato.
.
§ 2°. As reuniões destinadas à eleíçâo doS representantes indIcados nas
letras b e c serão presididas pelo Reitor da Universidad'e e cada um dêles
terá um suplente especialmente eleito
para êsse fim.
Art. 38. São atribuições do Ccnselho de Curadores:
a) aprovar o Orçamento da Universidade;
b) autorizar as despesas extraordlnárias, não previstas no Orçamento;
c) aprovar a prestação de contas
de cada exercíotn feita ao Reitor pe11::8 Diretores das unidades uníversitárias. na forma dêste Estatuto;
d) examinar e aprovar a prestaça.,
final de contas anualmente apresentada pelo Reitor, a fim de ser enviada,
com relatório circunstanciado. ao M1~
nistro da Educação e Cultura;
e) deliberar sôbre a administração
do patrimônio da Universidade;
j) resolver- sôbre a aceitação de
doações e legadoS;
.
g) regular o regime de dedicação
exclusiva para o ensino e a pesquisa.
na Universidade;
h) autorizar acôrdos entre as unídades universitárias e peSSOI3.S jurídicas ou físicas para a realização
de cursos, trabaíhos ou pesquisas:
1) aprovar a tabela do pessoa; extraordinário, funções gratificadas e
a~ normas propostas para a sua admissão;
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1) autorizar a criação de prêmIoS'.
proposta pelo Conselho Unlversltárío,
d..e que resultem despesas;
.
l) autorizar a abertura. de créditos
especiais. suplementaJ:es ou adicionais;
m) elaborar seu Regimento.

SEÇ);O IV
Da Reitoria

Art. '39. A Reitoria, representada
na pessoa do Reitor. é o órgão executivo central que coordena, fiscaliza. e superintende as atividades untversítárfas ,
Art. 40. O Reitor será nomeado
[pelo· Presidente da .RePúblic~ dentre
profesaôres catedráticos efetivos. e~
exercícío eleitos pelo Conselho Umversitário, em. lista tríplice, e por
votação unínemínal. em três escruttníos consecutivos.
Parágrafo único. O mandato do
Reitor será de três anos, podendo o
nomeado ser reconduzido na forma
dêste artigo.
Art. 41. O Vice-Reitor será eleito
pelo conselho Universítárfn dentre
seus membros proressôres catedráticos efetivos em exercício. e a duração
do seu manda to será igual à do Reitor.
.
§ 1°. O Vice-Reitor substituírá
o
Reitor em suas ausências eventuais
e afastamento,
§ 2°. Na ausência ou íenpedímento
do Vice-Reitor a substituição far-se-á
pelo p r o r e {5s o r catedrático .elelto,
anualmente pelo Conselho Unívarsttárlo. dentr~ seus membros, na última
sessão do ano.
Art. 42. A Reitoria compreenderá:
a) Secretaria-Geral.
b) Departamento de Administração.
c) Departamenkl. de Assistêneía.
d) Departamento Oultural.
Parágrafo único. No desempenho de
suas funções. o Reitor será auxiliado
por um Gabinete dírlgído por um
Chefe.
Art. 43. São atribuiçôes do Reitor:
representar a Universidade em
juizo ou fora dêle;
b) convocar e presidir a Assembléia Universitária, o Conselho Uní- ,
versitário e o Conselho de Curadores,
cabendo-lhe nas reuniões o direito
de voto;
c) superintender as servlÇo;5 da
Reitoria;
a)
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à) inspecionar
pessoalmente as
unidades universitárias, levand9 3:0
conhecimento do Conselho univcrsitário as írregulartdades que exijam
(pl'ovidências dêSte;
.
e) assinar com o Diretor de cana
estabelecimento de e::1,SlOO superior
OS diplomas cOnfel'idos pela Unrversidade:
"j) organizar, o,uvidÇls os Diretore2
das unidades uIllverslt,áJ"laS, os _~pIa
nos de trabalho anual, e submetê-Ioe
ao Conselho untversítáno;
g) orgamzer, ouvido
o conselho
Universitário, OS projetos de orçamento anual e submetê-los ao Conselho de Curadores;
h) adminíatrar as finanças da Umversídade;

i) admitir, licenciar, transferir e
dispensar o pessoal, de àcôrdo com.
a legislação federal;
j) remover, de acôrdo com a.~o~
veníéncía do serviço, o pessoal aomrntstrativo de uma para outra das
unidades universitárias;
l) exercer o poder discipll1:Hl,!;.
m) organizar- OS serviços didatlCos
e administrativos das unidades oue
necessitem dêsse reajustamento Por
terem sido incorporadas à trn.versi-

dade;

apresentar ao Conselho ae
Curadores, anualmente oU quanao
solicitado, completo relatório d:a. situação orçamentária e das atávidades universitárias;
o) elaborar a proposta do Orçamenta da Universidade tomando em
.consideração a proposta de caüa
unidade universitária;
p) contratar professõres para cursos esuectaàs, ouvido o, C<!,nselho
Universítári.j, com autortsaçao do
Conselho de Curadores, ooedeCid.a a
legLslaçáo federal;
q) empossar OS diretores e os professôres catedráticos das unidades
universitárias, em sessão pública das
respectivas Congregações;
r) designar e dispensar as chedes
de servíço:
s) propor ao Conselho Uníversttâricas alterações de lotação dos ~un~
cíonários administrativos das unidaodes universitárias;
t)
encaminhar ao Mimstro da
iEducação e Cultura a proposta de
orçamento da Universidade;
U)
promover, perante o Conselho
de Curadores, a abertura de cré.ntos quando M necessidades do :.ser~
viço o. exigirem;
V) levar 00 conhecimento do -Cnnse1ho Universitário as representações,
n)
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.:~c.'r.mações

JU tecurSQs de profeaalunos. lJ~ iunC~ollárlos das
unádades usuversítártas:
x)
zelar peta fiel execução dêste

sor~s,

l.!:Statl~to ,

~) ~ desempenhai as demais at.l'1_
cuíçôes nao ~specifioo.das n~te Es-ta~~to, mas inerentes ~o cargO, de
ecor do CO!? ,a. leglSlaçao vigente ecom oS prmcipios do regime umver.,
sítárío .
~. 44,
O Reitor presidirá as
eessoes de Congregação, Conselho ou.
Assembléia a que comparecer
Pará.,"Taf,9 único. Nas sessÕes de.
Oongregaçâ-, da Faculdade ou EsCola
a q~e pertencer ter.á direito de v-oto,
AI t. 45. A R~ltoria manterá o.
Boletim Info~matlvo que será para
todo~ o~ erettos ,o órgao Oficial depublicação da Urnversidade.

TiTULO

i.

Dos estabelecimentos de ensino
CAPíTULO I
Dos órgãos das Faculdades

e Escolas'

Art. 46. A ~ireção daa Faculdades,
ou ~co:as sere exercida pelos segutn-.
tes orgaos:
o
a) Congregação;
b) Conselho Departamental'
c) Diretoria,
'
CAP1TU:LO 11
Da Congregação

Art. 47, A.- C~J>ngregação, órgão SU[lerior da dueçao das FaCUldades ou
Escolas, é constttuíaaa) p~loG prof,eGGôres cated:ráticos em
exercício:
b) pelos professõres interinos'
. c) pelo representante dos Do~ntes-.

Livres,

, § 1.0, OS yrofessôres em diG-pOnibi__
Iídade podera9 participar. das sessões
de Congregaçao, mas sem direito de
voto,
§ 2,°· Os professôres eméritos pode-rão ter aosse~lto nas Congregações,
con~orme
disponham os respectivos
Regimentos, mas sem direito de voto,
Art. 48. Compete à Congregação:
a) ol'ganiza:r a lista tríplice para,
esco~ha do. Diretor, por Votação unino~mal, em três escrutínios conse-cutívos ;
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b) eleger, trienalmente, o Vice-Di-retor;
c) eleger, trienalmente. o seu representante no Conselho Universitário e o respectivo suplente;
d) deliberar sõbre questões relativas
.ao provimento de cargos de magtsté1'10, de acõrdo com as disposições dêste Estatuto;
e) deliberar sôbre questões que direta ou indiretamente interessem à
-ordem didática na forma estabelecida
no Regimento, e de acôrde com as
disposições dêste Estatuto, e aprovar
Os programas Ietívos ,

j) deliberar, em primeira instância.
sôbre a destituição de membros do
-macístérío:
g) colab~rar com aS órgãos da trnrversídade em tudo quanto interessar
a esta e à unidade universitária;
h) elaborar o Regimento da Faculdade. ou Escola, para ser aprovado
Da forma dêsta Estatuto;
i) eleger, em escrutínios Independentes, os seus dois representantes
nas comissões julgadoras de concurso
e. do mesmo modo, os respectivos su-plentes;
1) fixar anualmente o número de
alunos que possam ser admít.ídcs a

-matrfcula:

eleger, na última sessão do a..."10,
o substituto eventual do Vice-Diretor.
l)

CAPíTULO TIl

Do Conselho Departamental

Art. 49. As Faculdades ou Escolas
se organizarão em Departamentos,
formados pelo agrupamento de oadeir as afins ou conexas.
Art. 50. ~ Cada Departamento, que
se constituirá no mínimo de 3 cadeiTas, e no máximo de 7. será dirigido
por um professor escolhido por seus
pares e designado pelo Reitor. por in-dlcação do Diretor.
Art. 51. Os Chefes dos Departamentos, reunidos sob a presidência do
Diretor, constituem o Conselho Depar-tamental .
parágrafo único. O Conselho Departamental se reunirá, ordínàriamente. uma vez por mês e. extraordt-nàriamente. quando o Diretor julgar
necessário.
Art. 52. São atribuições do Conselho Departamental:
a) emitir, quando
solicitado pelo
Diretor, parecer sôbre assuntos de cr-

dem didática, e OUUOS que lhe forem
submetidos pelo Diretor;
b) dar parecer sôbre oS programas
letivos e, ouvidos os respectivos Departamentce, sugerir a conveniente
harmonização do ensino das diversas
disciplinas entre si, especificando,
obrígatôrtamente, em cada um dêles.
os pontas práticos e Os pontos teórtcos;
c) emitir parecer sôbre prêmios escolares;
.
d) propor O regime de tempo integral para os professôres, auxiliares de
ensíno. e pesquisadores. segundo as
'Conveniências específicas;
e) propor o contrato de professôres
pare, a regência de cursos ou para a
realização de pesquisa.');
f) resolver sõbre questões relativas
a matrículas. trabalhos escolares, provas parciaâs e exames finais, ouvido
o respectivo professor. quando rõr o
caso;
g) escolher oS membros das comissões julgadoras de concurso 'estranhos
à Oongregaçâo e suplentes; e
h) elaborar seu Regimento.
CAPíTULO IV

Da Diretoria
Art. 53. A Diretoria, representada
na pessoa do Diretor, é o órgão executíve que coordena. fiscaliza e superintende tôdas as atívídades da unidade universitária;
Art. 54. O Diretor será nomeado
pelo Presidente da República dentre
professôres catedráticos efetivos em
exercício, eleitos pela Congregação em
lista tríplice por votação unlnomínal
em três escrubíníos consecutivos pela
respectiva Congregação e encaminhada pelo Reii:{lr.
Parágrafo único. O mandato do Diretor é de três anos, podendo o nomeado ser reconduzido na forma dêste artigo.
Art. 55. O DiretDl' será substituído
em suas faltas e impedimentos por
um Vice-Diretor. eleito trienalmente
pela Congregação dentre os prcfessôres catedráticos em exercício
Art. 56. São atribuições do Diretor:
a) representar a unidade universitária em juízo ou fora dêle;
b) conferir grau e assinar. juntamente com o Reitor, os diplomas expedidos;
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c) submeter ao Reitor a proposta
do orçamento anual da unidade uni-

versitária;
d)
apresentar ao Reitor, anualmente, relatório d5)S trabalhos do estabelecimento, nele assinalando as
providên~i~? ~ serem ~o~a:das para
maior eflclenCla do e~~no,
.~
e) convocar e presidir as reunioes
da CongregaçãJo e do Conselho Deoartamental;'
. ~
~ f) executar as decísões do ~;,onselho
Universitário, da Congregaçâ., e do
ConselhO Departa1?ental; ~
(1) fiscalizar a fíel execuçao do rcg:;r..c didático, especialmente no que
respeita à observância de norámoa e
dos programas de atividade dos profes<sôres, docentes-livres, auxiliares de
ensino e estudantes;
h) exercer o poder diretivo e disciDlinar sôbrr, as funcionários;
.i) superintender tO[l'ÜS os serviços
administrativos da unidade universitária. adquirindo material e contratando obras e serviços;
j) ríesígnar oS professôres adjuntos
e os substitutos interinos dos professõres. na forma dêste Estatuto:
1) manter a ordem em tôdas as dependências do estabelecimento e aplieer penas disciplinares;
m) cumprir e fazer cumprir as disposições dos respectivos regimentos;
n) deliberar sôbre a época para a
mscríção de concurso e a de realizaeâo das provas, ouvida a Congregação.
TiTULO V

Da organização d-idática
Art. 57. Os cursos universitários
sao os seguintes:
4) cursos de graduação;
'b) cursos de pós-graduação;
'e) cursos de exte~ão.
Art , 58. Os cursos de graduação,
básicos em todos os estabelecimentos,
são constituídos de modo que se respeitem OS padrões mínimos fixados na
Lei Federal para os efeitos do reconhecimento dos diplomas expedidos.
Art. 59. Os cursos de pós-graduação têm por fim:
(1,) ampliar conhecimentos de um
eonjunto de disciplinas, uma só ou
determinado domínio da mesma;
b) aprofundar, em ensino intensivo
e sistematizado, os conhecimentos ne~
eessárfos a finalidades profissionais,
eâentiflcas ou artísticas.
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Art. 60. Os cursos de pós-graduação serão organizad-os nOS Regimentos de cada estabelecimento segundo
as conveníênoias específicas.
Art. 61. Os cursos de extensão universítáría destinam-se a. prolongar, em
benericío coletivo, a atividade técnica, científica ou artística dos estabelecimentos.
parágrafo único. Os cursos de extensão dependem de autorização do
Conselho Universitário após estudo
dos programas e também do Conselho de Curadores quando acarretem
despesas.
Art. 62. Rec-eberá diploma de doutor o graduado que defender t-ese na
qual apresente pesquisas originais ou
revele conceitos doutrinários pessoais
de real valor.
Parágrafo único. Só poderá apresentar tese para doutoramento aquéle que tenha aprovação em. curso de
doutorado ou em outros de pós-graduação, conforme estabeleça o Regimento da respectiva Faculdade ou Escola.
Art. 63. A Universidade publicará
"Arquivos", constituídos de tantos .volumes . quantas as unidades umversítáriaa e destinados à divulgação de
trabalhos orígínaía.
TiTULO VI
Do corpo docente

Art , 64. O corpo docente das Faculdades. ou Escolas poderá variar na
sua composição de acôrdo com a natureza peculiar do ensino a ser ministrado. mas o professorado deverá
ser constituído por uma carreira de
acesso gradual e sucessivo.
Art. 65. A carreira do professorado
ob-edecerá à seguinte serlação ;
a) d-centes-jtvres:
b) proressõres adjuntos;
c) jnoressôres catedrátícos ,
Parágrafo único. Além dos titulares
mencionados farão parte, eventualmente, do corpo docente, os proíessôres interinos e os contratados.
Art. 66. O ingresso na "carreíra do
professorado se fará mediante concurso para docente-hvre, ressalvado
o disposto no art. 69.
Art. 67. Os proressôres adjuntos
serão nomeados. pela forma dêste Estatuto. por indicação dos respectivos
proressõres catedráticos, permaneceu-
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do em exercício enquanto dêlea mereçam confiança.
§ 1.0 A escolha para professor ad-'
junto só se fará entre docentes-livres
da disciplina, devendo ter preferênc.a o que fôr assistente.
§ 2.0. No caso de vacância da cátedra, cessarão os efeitos da indicação
do professor adjunto.

Art. DE. Os professôres catedrátdescclhldcs mediante concurso de
títuloS·8 provas. serão nomeados pelo
Presidente da República.
Parágrafo único. Ao concurso para
professor catedrático somente podeC03,

rão concorrer os professôres adjuntos
e docentes-Iivres da disciplina ou de
ciisclphna afim, QS catedráticos de
estabelecimentos oficiais ou reconhecíuos pelo Gov-êrno Federal, e, excepcionalmente, pessoas de notórIo saber,
8. juizo de doís berços <kt respectcva
Congregação.

Art. 69. A docência livre será conoedída mediante concurso de títulos
e de jn-ovas e seu exercício não constitui acumulação vedada por .lei ,
~ 1.0 Só poderá inscrever-sg no concurso para docente-livre .aquêle que
tenha defendido tese ou conte' três
anos de graduado no mínimo.
§ 2.°, Quando heuvel'dois Ou mais'
candidates para a do-cência livre de
uma II:!.83ma disciplina. a realização
das p1'oV8-S de cada concorrente se'
fará de modo que seja afastado qualquer caráter 'de competição.
'
Al't. 70. De três em três anos, será
feita, pelo Oonselho Unlversitárro. a
revisão do quadro dos docentes-livres,
fi, fim 'de serem excluídos as que nâo
houverem exercido atividades eficientes no ensino ou não ttverem publicado trabalhos de valor doutrinário
oU prático.
Parágrafo único. O Simples desampcnh., de funções públicas em comissões técnicas. _a participação das comíssôes julgadoras de provas parciais
ou -exaenes finais, bem como a apresen-.
tação de trabalho de autoria duvidosa
e a ex'bíçã-, de atestados graciosos
não constituem prova d-o preenchimento dos requisitos discriminados
neste artigo.
Art. 71 São auxiliares de ensino os
que occperam com o professor catedrático na realização dOS' cursos de
graduacâo.
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Art. 72, Os auxiliares de ensino teas seguintes categorias:
a) Instrutor.
b) Assistente.

1'2,0

f.~'t. 73. Nas Faculdades ou Escolas,
que o exijam, haverá Chefe de cHnioa oU de Laboratório que fÓ poderá
ser Docente-Livre da mesma disci-

plina,

Art· 74. Poder..ão ser contratados
professôres. nacionais ou estrangeiros.
qUE: se incncnbam da regência de qualquer cadeira, da realização dos cur8,05 de aperfeiçóamentc e de csnaciahzaçâo ou ainda da direçà., e execução
de pesquisas cientificas.
Art. 75. Os protessõrea catedráticos
81"'1'6.'0 destituídos do cargo 11'::8 seguintes CR:'iQS:
a) desempenh-, de cargo efetive que
ímpossibüite exercício;
b) abandono; e
c) desídia Inveterada no desempenho de suas funções ou prática de atos
incompatíveis com a dignidade da vida uníversltárra, apurndcs em precesso regular.
Art. 76 ~ O professor que aceitar
mandato popular oU Comissão do Go;rerno que o obrigue a ausentar-se da
sede da Umvercidade, ou o incompatib.Iiae para
exercício das funções,
será considerado licenciado pelo tempo que durar o mandato OU a 'coreis.são.
Art. 77, O provimento do cargo de
professor catedrátdco poderá ser feito,
se assim o justificarem írrecusáveis
vantagens para o ensino, pela trunsferêncía do professor catedrático da
própria Universidade ou de outra federal, ou equiparada, desde que aceita per dois terços da respectiva ccngrcgacão e não estalldo aberto concurso,
Art.. 78. Para regência de cátedra
vaga. far-se-á rodíatc entre os docentes-Iívres da mesma disciplina que
requererem ao Conselho Departamen-

°

°

tel.

Parágrafn único.' Caso não haja
decente-livre da disciplina ou nenhum
que
tenha requerido, o provimento
interino da cátedra se fará por contrato .
Art. 79. Nos lmpedímentos eventuais do professor catedrático, a substituição caberá, por designação do
Diretor e indicação do professor catedrátlco, ao professor adjunto, OU, na
sua falta, -ao Docente-Livre da mesma.
cátedra ou de cátedra afL'11.

°
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TíTULO X

Art. -80. Perd-erá automAticamente
a interinidade na. cáte~ra o professor
cue não se tenha ínscrtto para o con-

êurso de catedrático.

Do regime disciplinar-

se ret~l'3.r do concurso d'8P.OlS de HUoradas as provas sera considerado re-

. Ar.L 84. Caberá à umdade univer..
aitáría a responsabilidade da rtel observância d'JS preceitos
condizentes
cem a ordem e a dignidade do ensi-

prcvadc .

no.

parágrafo ún.co . O candtdato que

Art.

TíTULO VII

Dos estabelecimentos e instituições
complementares
Art. 81. 'A direçã-o dos estabelecimentes e in..st.ituh:·oes a que se0 rele~
rem os §â LO e 2.° do art. 3. sera
exercida pelcs G'Cguintes 6rgãOG:
0.)

Conselho Delibel'ativo;

§ 1.0 cabe ao conselho Deliberativo
e1aoo r:3.r o :P~egimento, .que entrara
em viaor após aprovaç'.ão peío Con-

selho UrliV21'sitário.
§ 2,.Q O Diretor será designado perc
Reitor mediante aleicão pelo respect.tvo Conselho DeliberativO.

TITULO VlII

Do pessoal ,administrativo
Art. 82. Os direitos, atribuições e
deveres, a natureza dos cargos e das
funções .do pessoal administrativo s;'..u
disor:mina:doB, no qUe houver de eSpecífíco. no Regimento de cada Facul-

dade, Escola ou .Instituto .
Parág'l'afo único. Cabe ao Reitor a

distribuição 6epessoal administrativo.
TíTULO IX

Do regime escolar

'.ut. 83. A admissão inicial em
.qualquer curso universitário, o regime
dos curses e provas para a apuração

do aprcvcttamento dos alunos, a concessão de d'iploma, tôdas as questões
-que interessem à vidaescdar, não
urevistas neste Estatuto, obedecerão
à Legislação Federa.l.
Parágrafo único. É vedada a matrícula simultânea em mais de um
curso de graduação.

8~.

O rag'ene diseiplínar será

;;'itabe~eCldo no Regimento OG cada
1.' ac.ulctade .ou Escola, . subordinando-

88

seguintes norm~s gerala:
as penas dlsoipünares serão:
- advertência;
-- repreensao,
-- suspensao ,
-- eliminação;

ES
a)

1

2
3

4

b) as pena~ 'especificadas nos inci-.
S?S .1 e,2, alínea a, serão de C0111pS-Lêncía CiO Reitor e dos Diretores,

.c) as _penas de s~.lsp8nsão até 30
días S81"::1.0 de competêncla do Reitor
e dos Diretores e, as de mais de 30'
dias, do C_onselho Universitário e das
Congregações.
a pena de 'eliminação

d)

será

da.

competência do Conselho trnlverstt~n'lO'... chamando-se. expulsão.
em
r~l,~çao ao corpo discente, e destttuícào, em relação ao corpo docente.
A:rt. 86. Das pena.') disciplinares
aplicadas por qualquer autoridade
universitária caberá recurso, sem'Ore
para a autoridade imediatamente ·su~
p.êrlOr, .se.ndo ? Conselho Uníversitá:'~l,? .9. :ultlma Instância
em matérta
oiscíplinar ,

TITULO XI

Da vida social universitária
Art. 87. A vida social universitária
terá como organizações fundamen-

tais:
a) as assoclacóea constituídas pelos
membros do- corpo docente e discent-e
dos estabelecimento~ nos quais pcssaro encontrar amblente propício à
or-ientação . e renovação
dos ideais
nmversitáríos;
b) as organizações qUe SiJ.'v~m pa'1'80 vincular a Universidade à sociedade.
Art. 88. A Associação dos Professôres Uníversítárlos da ~ahia, que ~i':.i,
como Presidente o Reitor. destina-se:
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aj a instituir e efetivar medidas de
previdência e beneficência que pos-

sam aproveitar a qualquer membro
do corpo docente:
b) a efetivar reuniões de caráter
cíentínco para comunicações e discussôcs de trabalhos realizados nos
estabelecimentos e institutos:
c) a promover reumiôes de caráter
social.

Art. 89. O corpo discente de cada
estabelecimento organizará associações
destinadas a desenvolv-er o espírito estudantil, ai defender os mter êsses
gerais dos estudantes, e a tornar
agradável e educativa a sua convivência.
Art. 90. Em cada unídada uníversítária haverá um Diretório Acadêmico, constituído de nov\;! membros, no
mínimo, ql'J3 sel'ár'cconhecido pela
Congregação como órgão legítimo ele

representação, para todos os efeitos,
do corpo discente do estabelecimen-

to.
§ 1.° Cada Díretói-lo organizará CO~
missões permanentes, di2ntre as quais
devem figurar as seguiu tes:
a) comíssâo de beneficência e previdência;
b) comissão cultural;
c) comíssã-, social;
d) comissão esportiva;
~ 2.Q As atrlbuícões do Diretório se~
1'20 fixadas no seu Estatuto, previamente aprovado pela Congregação.
_1rt. 91. Na elaboração anual do
orçamento das Faculdades ou Escolas,
Se reservará uma subvenção para o
Diretório Acadêmico.
Art. 92. Destinado a condensar e
centralizar as atividades sociais do
corpo discente da Uníversídade, oonstltuir-se-é o Diretório Central dos
Estudantes, composto por dois repres-entantes és cada Diretório.
Art. 93. Ao Diretório Central dos
Estudantes cabe:
aJ defender os ínterêsses gerais da
classe perante autoridades superiores
de ensino e perante os poderes púbhcos:
h) promover a aproximação e a
scltdartedade entre os estudantes dos
díverscs estabelecímentcs:

ExECUTIVO

c)

r eal.zar entendimentos cem os

díverscs díretórtcs acadêmicos. a fim.

de promover a realização de sclenidades acadêmicas e de reuniões .EOdais;
ct)
organizar competiçôes desportivas que aproveitem à saúde dos _e6tudantes ;
e)
oromcver reuniões de caráter
cultursl. nas quais se exerc-trm <:13
estudantes em discussões de' ternas
doutrmárrcs ou de trabalhos de chservaçêc e de expeziêncín social;
j) repr·2·::.,entar, por seu Presidente,
o cor-no discente no Ocnselho Universltárío:
g) organizar e cficlaliaar as ei~c'
cuções culturais, de acôrdo com a
Re.tcrra..
Art. 94. Os antigos alunos oas
diferentes Faculdades e Escolas 01'"
aanixarâo a Associação does Antigos
Alunos que s a representar-á no Conselho de Curadores dapcís de reconhecído e aprovado seu Estatuto pele
Con.<;elh::> Universitário.
Art. 95. Enquanto não fôr adotado para o COl'pO dlscente o regime
fie tempo integral, a Universidade
assistirá. com uma cu mais bôlsaa.
conforme a modalidade. o aluno el.rente de recursos e que haja revelado anroveótamento nos estudos.

*

Caba ao Departamento de
d'scíplínar a distrrbuícâo
das supracitadns bolsas € velar pela
fiel cbservâncía dos compromissos
assumídcs pelos alunos ao recebê-Ias.
§ 2.° A ccnceasâo de bôlsas ai) estudante é ats'Ibuíçâo exclusiva d,'l'
Reitor1.0

A'<;'3ist~nr:i,a

TíTULO XII!
Disposições Gerais
Art.. 96. As Faculdades, E·sc:;h,s I'r
Institutos Iornecarâo à Reitoria todo;
os elementos relativos a Inscrições,
matrículas e transferências

Art. 97. A Universidade praticará
sua exclusiva responsabníqade
tcdoa .(;'.'1 ntos peculiares aQ seu rua,
cíonamento ,

&Ob

Art. 98. As ccndícôes gerais de
ncmeaçâo, Iícenclamento. aposenta-

ATOS

DO

PODER

1.0 ouarentc horas para o pessoal
ensino € de peSqUlsa., sob o 1'0gíme d a dedicaçâo excluswe ;
2.0 D2z:ito horas para os demais
professôres eatedrátáccs, interinos cu
contratados:
3.0 Vinte e quatro jioras para cs
prcfessôres adju.ntos, assistentes e
auxiliares de ensino e de pesquisa:
4.0. Quarenta e quatro hora,s para
pessoal Que executa trabalhos de
~2,tureza braçal ou subalterna;
50. Trinta e três horas para os demais servidores.
Parágrafo único E' vedada ~~umu
Iação de cargo, função ou atividade.
remunerados ou não, ao pe.,:osoal sob
regime de dedicação exClusIva.
Art. 101. O professor oatedrátíco
ou assistente de eusin'Ü que, por qualquer motivo. não preench:l' as ho.r,:s
semanais de trabalho. tera _sua auvidada aproveitada na execucao de p'esquísn ou no ensino de cadeira afim,
mediante deliberação da Congregação.
Parágrafo único. E' obrigatório o
desconto em fôlha de pagamento d~s
d.:;

faltas ao trabalho. calculado pelo nu-

mero de horas de ausência e na base
do percebido mensalmente pelo ser-

v'ôor.

EXECUTIVO
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ATt, 1'D2. O Govêrno Federal reconhecerá como Oficialmente válidos
para todos os efeitos legais os diplomas ou certificados de estudo, os boletins de exames e demais atos regularmente expedidos oU realizados por
qualquer unidade universitária.
Art· 103. p... Universidade terá um
estandarte e adotará um símbolo e
um distintivo.
Ai-t. 104. Na elaboração do seu Regimento. cada Faculdade. Escola ou
Instituto, e a Reitoria manterão rigorosa observância da legislação federal vigente e dêste Estatuto, considerando-se automàtlcamente revogado
o dtsposítivo regimental que contrarie, no todo ou em parte, o estabelecido em Lei ou no Estatuto.
Parágrafo úrrlcz. Cabe ao Diretor
comunicar à congregaçáo a nova díaposição da Lei oü do Estatuto. logo
após sua publicação oficial.
Art. 105. O presente Estatuto somente poderá ser modificado mediante proposta do Reitor ou de um têrço. pelo menos, dos membros do Conselho Univeraitái-lo e aprovada em
sessã., especialmente eonvocada para
ê:õse fim por doís terços. no rnfaimo,
da totalidade dos membros do COnselho.
Parágrafo único. As modificações
entrarão em vigor depois de aprovadas
pelo Govêrno Federal e publicadas no
"Diário Oficial" da Revública.
Art. I{l6. As unidades universitárias
só atenderão a ínterésse do corpo dtsoenta revcecttvo ouando pleiteado por
Intermédio do seu Diretório Acadêmico.

A-rt. 107. Par-ticiparão das Congregações até jn-eenchímanto efetivo das
i-esuectiva- cátedras. os atuais urofessôres extranumerários estabilizados
pelo art. 2~ das D. T. da Constituição Federal.
Pa-ágrafo único. Os professôres extranumerários podem votar e ser votados, ressalvados os impedimentos
previstos neste Estatuto.
,.

Art. 108. O Reitor usará nas solenidades untverstté nas vestes taIarescom o distintivo de seu cargo.
Art. l09. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 23 de maio de
1958. -

Clovis Salgado.

Aros DO PODER EXECUTIVO
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DECRETO N.o 43.8lJS l\lflI() DE 1958

DE

26

DE

Abre. pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 2.000,000,00.

para auxüiar a realização da II Ex-

posição Agro-Avícola-Industrial no
1vlunicípio de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina.

o President-e da República, usando'
da autorização contida na Lei número 3.296, de 30 de outubro de 1957, e
tendo consultado o Tribunal de Con-

tas e ouvido o-Mlmstêro da Fazenda,
nos têrmos do art. 93 do R-egulamen-

to Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Art. 1.° ~ aberto, pelo Mícustéric da
Agricultura, o crédito especial de ....
eis 2 .OVO .OCO 00 (dois milhões de cru-

zeiros), para auxiliar a realízaçàc da

II Exposição Ag'ro-A vícola -Industrtal
no Munícíp'o de Canoinhas, Estado
de Santa Cat.arma.
Art. 2.° o auxílio de que trata o
presente, decreto será entregue à As-

sociação. Rural de Canoinhas, entidada patrocinadora da expostçâo.
Art. 3.° &te decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo .
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrár:o .
Rio de .Janeíro, 26 de maio de lS5'3,
137.° da Independência e 70.0 da Re-

púhlíca .

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

MáTio 'bleneghetli.

José Maria Alkmim,

DECRETO N.' 43.806
MAIo DE 1958

DE 26

Dispõe sôbre a organização e o oreparo, para utilizacão na guerra, dos

Transpcrões Terrestreç de interéese

militar.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
art. 87, item 1, da Oonstítuícão e o
art. 1.0 da Lei n." 2.851,
25 de
agosto de 1956, e tendo em Vista as
necessidades da segurança Nacional
relativamente à organização e ao. orepare, para utillzaçâo na guerra, dos
'I'ransporte-, Terrestres de interesse
militar, decreta:
Art. 1.0 A crganíaação e o preparo,
para utilização na guerra, dos Trana-

de

portes 'rerrestres de Interêsse mlübar, cabem ao Ministério da Guerra,
Art. 2.° Para a execução dêsses
encargos disporá o Ministério da
Guerra do Serviço de Vias de. 'I'ransporte, cujas tarefas são da responsabilidade da Diretoria de Vias de
'I'ransporte 'e das Comissões de Rêde,
e será assessorado, tecnicamente, pelo
Ministério da Viação e Obras Púbhcoe. através dos Departamentos Nacronat, de Estradas de Ferro e de
Rodagem (DNEF e DNER).
§ 1.° A assessoria mencionada neste artago será prestada por intermédio de elementos credenciados pelos
DNEF € DNER junto à Diretoria ode
Vias de Transporte.
~
§ 2.° O Ministério da Guerra (DIretoria de Vias de Transcorte) cre.
denciará Oficiais junto a03DNEF e
DNER. como elementos de informação e hgaçâo. tendo em vista a ex,::!cução dos encargos criados no artàKJ I,o dêste decreto.
§ 3.° As ucecões de serviço das
Comissões de Rêde com os órgãos federais de âmbito regional e com os
estaduais e municipais íncumbídos
das atividades de transporte, com
sede em zona de jurtsdioâc dessas
Comissões, serão reanaadas diretamente:
§ 4.° O Ministério da Guerra (Diretoria de Vias de 'I'ranspot-te e Comissões de Rêde) manterá, também
Ilgacâc com os Ministérios da Aeronáutica. da Marinha e.. ainda, com o
da vta.çâo e Obras Públicas, visando
a obtenção de dados necessários ao
planejamento dos Transportes 'I'errestres df'o Interêsse militar. 03 quais serâo obrigatórtamente fornecidos por
êsses Ministérios.
Art . 3.° As comissões de Rêde
criadas pelo Decreto n.v 21.958. de 2-0
de outubro de 1932. reorganizadas relos Decreto-lei n.? 4.291. de 4 de marGO de 1942 e Decreto n. ° 39.861. de
27 de agôsto de 1956, nassam. com
seus atuais encargos. a depender têcnícamente da Diretoria de ViR::; de
Transporte.
Art. 4.° Os estudoa.relatívos a nlanejamentos, normas técnicas e 0001'denaoâo de transportes terrestre.", de
caráter nacional. a cargo de comissões ou gTUp-OS de trabalho, terão obrigatõrlamente, participação de um cu
mais representantes do Ministério da
Guerra.
Art. 5.° As tmcostcões decorr-entes
de necessidade dos transportes de interêsse militar serão levadas em alta

ATOS

.

<:;del'açáo
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pelos órgãos civis res-

cons:
-ct
] o ne
'
ponsáveis pela execuçao
o P an
Viação NaClOnal.
.' _
Art- 6.° Revogam-se as díeposíçóes
em contrária.
Rio de janeiro 26 de maio de 1958,
137.0 da IndepelAência e 7,0.. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

flnahdade estabelecer os proc,eàimentos relativos à etiqueta mtlitar da
MB.
Artigo 1. 1 2 - Bandeira nocunuü.
Bandeira do Brasil, denominada
neste Cerimonial BANDEIRA NACIONAL - é o stmbolo . -QQs Estados
Unidos do Brasil, como nação constíA

tuíua e soberana.
Artigo 1.1. 3 - Fiscalização. E' dever de lodo o militar da MB que
estiver investido de autoridade fazer
cumprir êste Cerimonial e exercer severa fiscalização Quanto à maneira
pela qual seus subordinados o CUIT1-

Antônio Alves C!âmara.
Henrique Lott.
Lúcio Meira.
Francisco ae Melo.

DECRE'TO N,o 43.807
~ !'.lAIO DE 1958

2~5

EXECUTIVO

tirem.

DE 27 DE

Aprova o Ceri.monial da Marinha do

nvaeü.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con~er~ _0 artigo 87, ínctsc 1. da Constltuiçâo decreta:
Art. 1. 0 Fica aprovado o Oerimcnial da Mermha ao Brasil, que com
êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da IVIarinha.
Art. 2. o âate Decreto entrará em
vtaor na data de sua publicação, fica'ildo revogadas tôdas as dlspcstçôas,
pertinentes à matéria, da Ordenança
Geral para o. Serviço da Armada e
de qualquer outro decreto! .regulamente, regimento ·OU ato numstertal .
Rio de Janeiro em 27 de ma-io c'e
1958: 137. 0 ela Independência e 70. 0

Artigo 1.1 4 - Bandeiras-DistintiVoS. São denominadas -Ba:ndeirasDistintivos - as bandetres destlnacas
a caracterizar os navios pertencentes'
à MB ou a ela incorporados, suas

condições em face das comissões que
lhes são
cometidas, bem corno as
grandes unidades, unidades e subunídades dae fôrças terrestres da MB.
.Bâo Bandeíras-distintivcs.. A BANDEIRA DO CRUZEIRO, a FLAMULA
DE FIM DE COMISSAO, os ESTAN~
DARTES Dos Corpos e E~col3.S da
rvrB, a BANDEIRA DA C:::Z,UZ VER~
MELHA e as SíMBOLOS de agrupamento nas fôrças terrestres da ME.
Artigo 1.1 5 - Distintivo de navio
pertences à MB. A Bandeira do
Cruzeiro é o distintIvü de navio per-

tencen e à ME ou a ela ineorporado.

Artigo 1.1.6 - Bamâeiras-l-nsumuis .
S8.0 cenomínadas - BANDE1RA3· INSíGNIAS - as bandeiras destinadas

não só a assinalar a presença de umc
autoridade ou comandante corno também a distinguir, em

da República,
Antonio Alves ccmura,

LHõES, A FLÂMULA DoE COMANDO

Cerimonial da Marinha do
Brasil

e

.

bilitação para o comando no mar,
qua-ndo no exercício da função ce
Oemandan.e de navio OU órgão da

CAPíTULO I
PRINCÍPIOS BÁSICOS

ME,

Final:c-ade. As dis-

posições neste Cerimonial

FLAMULA DE OFICIAL SU-

Artigo 1.1 7 - Insígnia de COmandante de navio ou órgão da ME. A
P:âmula de Comando é a insígnia privatdva dos ofi-ciais da ME, com ha-

Normas Gerais

A;-tigo 1.1 1 -

a

PERIOR"

TíTULO I

FIN .".LIDADES· E

determinadas

circunstâncias, os postes ou as funcães das autortdades militares ou civis que a elas tenham-direito de uso.
Sã::> Bandeh-as-Iusfgriias: os PAVI-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

têm

por

l1ttigo 1.1. 8 - Lado dtreito e esquerdo. Para fins de preced-ência na
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colocação da Bandeira Nacional, Bandeiras-Insígnias e Bandeiras-Dístíntdvos, considera-se lado direito, nas janelas, portas, sacadas e balcões, o lugar que fica à direita do observador

colocado nêsses pont-os, de frente para
a rua. Critério análogo deverá ser observado para a determinação do lado
direito em qualquer outro caso. Nas
bandclras-dlstintívos e bandeiras-Insígnias é tido como lado esquerdo
aquêle em que é colocada a tralha.
A7'tigol.l.:;- Denominação das
aTeus nas bandeiras. A fim de situar,

EXECUTIVO

com precisão, as estrêlas, âncoras ou
quaisquer outros ornamentos nas bandeiras-dístlntívos e oandeiras-ínsígrrías,
são estas consideradas como divididas
por dois eixos retangulares que se interceptam no centro da fígura da bandeira. As áreas, junto ao lado em que
se coloca a tralha, são denominadas;
quadrilátero superior' esquerdo e quadrilátero inferior esquerdo e ae outras
junto ao Iais da oandeífa, quadrilátero superior direito e quadrilátero ínferior direito e nas bandeiras triangulares, triângulos superior direito e
triângulo inferior direito.

------------------

l,Ii
li Quadrilátero

superior esquerdo.

Quadrilátero superior direito.

inferior

Quadrilátero inferior direito.

I
I1
11 Quadrilátero

esquerdo.

I

Quadrilátero superior
esquerdo.

,·' Quadrilátero inferior
esquerdo.
I

Triângulo superior
direito.
Triângulo inferior
direito.
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Artigo 1.1.10 - Estrêlas e An,c~ras
_ . As catrêlas usadas. nas Ban~;n:a.s

_ D;stint,ivos e jsanden-as "" Im.l",mas
•,;8,0, sempre, ele cinco l!'~·mtas; as a~
coras S8.0 sempr-e, de COl.' branca, D;~o
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Ceriminial a denominação _. o:ma.n0'1"'"

exerce
na.v.c

sig'nif"('~

a

o mnitar da ME. que

função

de

Comando

do

ou Ol'gUO peruencent e a ME.

Artigo 1.1. 20 -

Significaçâo da
- Neste Ce-

sendo ndas representsua a amara a

denu11!,ó-nCçClü Imediato.

ou cabo.
Artigo 1. 1. 11 -

rtmcmal a denomínaçáo -- Imediato
_ significa o mílitnr da H.m. que

Indicativo de Comando de Fórçc. - As banderras-m"':O'D"a5 providas de âncora. -ou de dois

f~7,~' cruzados, mdícam que os mthtarcs que ctel~S fazem mop exercem
COmandiJ do:; FOl·-ça.

Artigo 1.1.12
lJal. -

Iâusiro primeiNos n~vlOs ~8. JV[B d0ta.dos de

tims mastros e eonstderndc como mastI'O nríncipal oU de honra o mastro
de ré: nos ele" mais de dois mastros.
o de ma'or guinda. Nos órgãos da
I',IIB é considerado mastro Drincip~l
a.quê1e em que é hasteada a Bandeíra Na.ci'onal.
"Artigo 1.1.13 _ Nos navios da
portaló d'ê honra
que fôr destinado

cíaíe.

portaló de FIom:a
!"IB é considerado
o portaló de B.E
ao uso dos OfI-

Artigo 1.1. 14 - Extremidade superior da -pvuncha. - Neste cerimonial. a denominação extremidade suuertor da prancha significa a extremidade da prancha que fica apoiada
sôbre o navio.
Artigo 1.1. 15 - Hast8ar,a bandeira. - Hastear a bandeira sígmrtoa, neste Cerimonial, içá-la e mantêla desrraldada no ponto mais elevado
da adriça do mastro, do pau da bandeira ou do penal da carangueja .
,Art~go 1.1.16 Içar a Bandeira
ti meia aariça, - Içar a bandeíra. à
meia adrlça significa, neste Cerimonial, a ação de hasteá-la e, depois de

assim fazer, trazer a bandeira a uma
posição que corresponda. aproximadamente,à metade do comprimento da
adrrça, do mastro ou do pau da ban08i1'a.
Anigo 1.1.

17

Arriamento da

bctuieirá à meia culríca, - o arriamenta da bandeira à' meia adriça é
sempre preoedído do seu hasteámenta.
Artigo 1.1. 18 _

Alcance visuaZ de

bandeiras. - Alcancs visual detbanéeíras é a dístânc'a máx'ma em que
:íi.& bandeiras podem ser distinguidas.
Artigo 1.1. 19 _ Significação da
fie'nqminaçáo Comandante. _ Neste

exerce a j medlatlce de navio ou cargo correspJnd::nt:: em órgão ela MB.
Artigo 1.1. 21 -

Capitão-de-Ban-

neua. - O Comandante do navio ca-

p: tãnea 62 qualquer fôrça, tem o título de «Capitâo-de-Bar.deira".
A1"tigo 1. 1. 22 - Comandante mais
a.ntlgo presente embarcado. -

O Co-

mandante de maior graduação ou antáatndade em reuniã{) anídental de
navios ou fôrças da ME. terá, enquanto durar eSSa. reuni~o, o t-ítulo de
comandante ma-s antigo presente
embarcad:J (GOMAPEM)_
Artiçc 1.1. 23 - Comasuiamie mais
antigo presente. - O Comandante de
maior graduação cu antcguídade numa mesma área marítima, terá o tj.,
-tulo de Comandants mais antigo
presente (COMAP),
Artigo 1.1. 24 Cadeia de Comando. - Cadeia de Comando é a

sucessão de comandos, v.nculados a
um comando superior, por subcrdinação militar ou técnica ou administrativa, em ordem imediata, direta e sucessiva.
Artigo 1.1, 25 - Visita oiicuü ou
anunciada. - Visita oficial ou anundada é não só a visita. de caráter
formal feita por autoridade militar
ou civil a navio ou órgão da ME.
como também a de cortesia protocolar que uma autoridade faz a outra em
virtude dos cargos que exercem. A
visita oficial ou anunciada obriga a
prestaçáo de honras integrai': e cerimônias especiais à autoridads visitante e em d-eterminadas sltuacôes
previstas neste ces'lmonial à retrr.,
buíçâo dêsse at.') em prazo para êsse
fim estabel'2cido.
Artigo 1.1. 26 - Visita náo anunciada.
Vlsita não anunciada é

aquela feita por autoridade militar
ou civil em virtude de necessidades
administrativas OU por slmnles cortesia individual. A autoridade que
visita, não são prestadas, nesse caso,
honras integrais e cerimônias especiais, salvo as de portaló, devidas ao
seu pôsto.
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Artigo 1.1. 27 Salva de chegada. - E' a salva de 21 tires dada

pensá-las em atendimento
níêncías do serviço.

por navios
e estabelecimentos da
ME. em honra à presença, no mar,
do Pres.dente da República. A salva de chegada é ímciada pelo navio
ou estabelecimento que primeiro avístar, no mar, o pavilhão presidencial.

t-erminologia usada neste cerrmomal, deverá ser cbrígatõríamente empregada, na correspondência oficial,
pelo pessoal da ME.

Artigo 1.1. 28 ~ Salva de partida.
- E" a salva dada por" navio ou estaoelecímento da ME. logo acós dê112 arasuar-ze, em visita oficial ou
anuncla.aa. autoridade militar ou CIv.l que tenha din:ito à honraria de..ssa natureza'. P, salva de partida e
Iniciada tua lag{) a embarcação ou
veiculo que conduzir a autoridade
visitante, estiver afastado de navio
ou estabelecunento d;; cêrca de meia
amarra. Durante a salva, a: embar-,
cação ou vcícu:c da autor.dada visatante permanecerá parado. E' tamcem considerada, corno salva de
partida, a srJva de 21 tires dada por
navios e estabelecimentos, pOI' ocasíào do Presidente da República chegar em terra, após ter estado no
mar ou quando fôr perdido de vista
o pa vtluâo Pres.denoíal .
Artigo 1.1. 29 - Dias de grande
gala e de pequena gala. - Sào denominados dias de grende gata, os

dias ce Iest'vldades em que a par de
serem considerados feriados nacionais,
Se realizam, pela signífícaçâo de suas
datas, cerimônias cívíco-míl.tares .
São denominado, dias de pequena
gala, aqueles que, sendo ou não ferradcs nacionais, assínalam o transCUr.20 de eventos da histól'ía pátria
(as armas nac'onals ou da própria
uumanrdade, dando lugar, assim, em
tcstemunh-, das mesmas, a .comemorações especlars.
Artigo 1.1. 3D -

Cerfmonial no es-

troauteiro, - Ç,)uando' no astrangeíro,
disposições dêste cerimonial poderão, a crttérto d"O Comandante da

as

Pórca ou do navio da MB, ser alt'2racas, de acórdo com os costumes
Jccais. c desde que uào tragam grave
prejuízo ao serviço.
-. Artiço 1.1. 31 - Autoridades para
alterar ou dispensar tumrae e cerimônias 1;rcz:.;"si'as neste cerimonial. Sómcnre o Ministro da Marinha ou
o CEMA poderá determinar a não observáncia - das oresencões dêste ç'21'imemal . Aquêle a quem foram devidas, honras e cerimõnias outras, previstas neste car.monial, poderá dís-

Artigo 1.1. 32 -

as COll'íie-

Terminologia. -

A

TITULO H

Características das Bandeiras
CA..°ITULO I
CARACTERÍSTICAS DA BANDEIRA

NACIONAL

Artiço .2.1.1
Bandeira N aci01utl
As características da Bandeira Nacional, são as constantes do Decreto número 4, de 19 d-e novembro ele: 1889.

CAPíTULO Ir
Ct.HAC'!':;,:~is'rIOAS, DAS

BANDEIRllS

D!ST1NTÍV\;S

Artigo 2,2.1
Bomâeíra do Cruceve. Bandeira retangular doe cor
azul marnho, tell0.0,'a melo, crueendo-se 02111 ângulo reto, dois alinhamentos d2 cstrêlas brancas num total
de vinte e uma que a dividem em 4
quadriláter-os Iguara; r amos da cruz
treze (13) estréias no sentido do cemprimeiro e nove (9) no ele largura,
igualmente espaçadas entre si em
ambos os r-amos, estr êla situada no
centro da cruz, coincidindo com o da
bandeira.
Artigo 2.2.2 . - .rucona« de fi1n
de
CG1JLlCS('O.
Bandeira cr-angular.
alongada, da mesma côr qli,z a ban-

deira do cruze.rc: no sentado da altura
do triângulo vinte e uma estrêlas
brancas, convenientemente espaçadas
de modo a ocupar todo o ccmprlmento, o qual sei-á igual a metade da
guinda (1.0 mastro principal,
Artigo 2.2. 3 -- Bànsieira à-a Cruz
Vermelha. Bandeira retangular de CO!'
branca, rendo a me.o, uma cruz grega
de côr vermelha, CGl11 os ramos paralelos aos lados da bandeírn .
Artigo 2.2.4 Estandarte. Bandelra retangular, heráldica e dimensões de ecôrdo com as Indícacões de
dispositivo legal que Instituir - o Es--

tandarte .
Artigo 2.2.5

-

Símbolo. Bandei-

ra retangular: heráldica e dímensôes
de acõrdo com as ind'caçôes dD díspos'bivo legal que Instituir o Símb-olo.

ATOS
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. CARiI.Gl'ERiSTICAS DAS BANDEIRAS
INSIGNIAS

ArNgo 2.3.1 Pavilhão de Presidente da República (Estandarte Presidencial). Bandeira retangular; cõr

verde da Bandeira Nacional; ao centro - geométrica do campo verde da
b:mdeim as Armas da República de
acordo com as d.spcsíçôes do Decreto
n.? 6.310, de 3 de janeiro de 1907.
Artigo 2.3.2
Bandeira-Insígnia
de Parlamento Nac'otuú incorporado,.

Bandeira retangular; côr amarela da

Bandeira Nacional; ao centro geométrrcc da band-eira uma estrela azul;
ao redor dessa estrêla. dispostas em
círculo, vinte estrêlas azuis.
Artigo 2.3.3 Bandeira-In~ígnia
de Supremo Tribunal reaer.ü, ercorparado. Da mesma côr, feitio e herál-

dica da bandeira-:nsi.gnia do Parlamento Nacional, incorporado.
Artigó 2.3.4
Bandeira-Insígnia
de
vtce-rreeiaen:e da República.

Bandeira retangular: cõr amarela da
jjande.ra Nacional; vinte e uma estcêlas azuis dispostas em cruz como na
bandeira do Gruze:il'ü; a meio do quadrilátero superior esquerdo. as Armas
da República nas côres est-ab'::l;ecidas
pelo Decreto n.v 4, de 19 de l1ovembr-J
de 18,29.
Artigo 2.3.5 Bandeira-Insígnia

299

ExECUTIVO

que é acreditado. -. Bandeira retan-

gular ; côi- amarela da Bandeira Na~
cional: dois alinhamentos de estrêlas azuis dispostas segundo as diagonaís da bandeira, convenientemente es-tacadas, num total de vinte e
um EstréIa situada no ponto de interc.lessão doas diagonais, comum a
conlagem de onze (11) estrêlas em
cada alinhamento.
Artigo 2.3.9
Baruieira-Lnsiqnui
de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil no lJaís
em que é acreditado. - Bandeira re-

tangular; côr amarelada da Bandeira
Nacional. Cinco estrêlas nauís dis-

postas sõbre as diagonais da"-- Bnndelrn
em posições equidistantes entre aí e
rios extremos daquelas diagonais.
Artigo 2.3.10
Bamâeiro-Irunçrua de Encarregado àe Neoócíce do
Brasit no país em qUe é ucreâttaâo,

_ Bandeira retangular; côr amarela
da Bandeu-a Nac'onal . Quatro estrêlas azuis dispostas segundo os eixos
retangulares que passam nele .centro
da bandeira e ao redor dêste na distância correspondente a um quarto
(1/4) da largura da bandeh-a .
értiço 2.3.11 - Bandeira-Insígnia
ele Cônsul Geral do Brasil, na ju?"isdição do

Distrito

Ccaumlur,

-'

Bandeira retangular; côr amarela da
Bandeira Nacional. Três estrêlas azuis
d'spostas sôbre a vertical que passa
pelo

Centro da bandeh-a:

uma das

da

estrêlas situada neste centro e 25
outras duas, dêle distando, simetricamente. do valor correspondente a
um quarta 0/4) da largura da baú-

Artigo 2.3.6
Bandeira~Insign:a
de Iâmietro de Estado (Exceto Marinha). Bandeira retangular, farpada,
regular, CÔl' amarela da Bandeira Na-

nia de rjônsul Geral. não tendo, po-

do Senado ou Câmara Federal, incor-

-pcrtuios, Da mesma côr e jieráldlca
bandell'a-insig'nia do parlamento
Nacional, jneorporado, sendo, porém,
farpada,

cional; vinte e uma estrêlas azuis dispostas Em cruz como na bandeira do
Cruzeiro, sendo, porém, cinco (5) em
cada ramo e uma oo centro; ao centro do quadrilátero superior esquerdo,
a estrêla cus Armas da Reoública nas
côres estabelecida:) pelo Decreto n.c 4,
de 19 de novembro de 1889.
Artigo 2.3.7 Bandeira-Insígnia
elo Superior Tribunal Militar, incorporado. Da mesma cõr, feitio e herál-

dica da Bandeira-Insígnia de Ministro
de Iêstado, exceto Mar.nha .
Artigo 2.3. 8 - Bandeíra-Insígnia
de Embaixador do B'rasil no país em

deu'a .
Art"qo 2.3.12 Bandei?'CI,-Instgnia
de Cônsul do B"asil no- ju'risclição do
respectivo Distrito Ccmeuusr , Da

mesma côr e feitio da bandeira-insíg-

rém, a estrêla vsltuada no centro da
Bandeira.
Artigo 2.3.13 ~ Boruteira-Lneumia
de V:ce-Cônsul do Brasil 1W j~lrisdi
cão do respectivo Distrito Ccmsular ,

_ Da m-e-sma côr e feitio da bandeiraínsignía de Cônsul Geral só tendo
porém, a estréia ao centro da ban-'
delra .
Artigo 2.3. 14 - Pavilhão de Miniriro da Iâorintui. - Da mesma côr

e heráldica da Bandeira do
Cruzeiro; a meio do quadrtláterc superror esquerdo, a estrêla das Armas
da República, nas côres estabelecidas

fett!o

ATOS
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meio de quadrilátero inferior díreíts
uma estrêla branca.

Artiçc 2.3. 15 - Pavilhão el3 Conselha tlo Almiranuuio, - Da mesma.

A.1'tigo 2.3.22 - Pavilhão de O iicisü
General, Ccnunuiante de Fôrça - Da

oôr, fe!tio e heráldica do Pavilhão
ele Ministro da Marinha. tendo, porém, no quadrilátero lnfcror esquer-

mesma côr feitio e heráldica do Pavilhão do oõsto rte oficial que exercer
o Comando; a meio do quadrtlàter o
inferior esquerdo uma ancora branca
corno no Pavilhão ctn Chefe do E::;ta do Maior da Armada Quand::; de

do, duas (2) âncoras brancas cruzadas ,
Artigo 2.3. 16 _ pavilhão de Chefe
do Estado Maior da A:'11WC/a - CEMA

Bandeira semelhante a do Cl'Uzeiro, porém, farpada. regular, tendo a meio do quadrilátero inferior

esquerdo uma à11C01'8o branca; haste
da âncora disposta segundo a diagonal dêsse quadrilátero com o anete
para cima e junto a tralha.
Artigo 2.3. 17 -

pavilhão de Alim-

rente, - Da mesma côr. Ieitío c he.,
ráldica da Banda'ra do Cruzeiro: a

meio do quadrilátero superior esquerdo cinco estrêlas dispostas em círculo;

ponta. das estrêlas voltadas para o
interior do círculo, de modo a formar, internamente, a figura de um
pentágono.
Artigo 2.3. 18 - Pavilhão de Alm~~
rente de Esquadra. - D8 mesma côr
feitio e heráldica da Bandeira
do
Cruzeiro; a meio do quadrtlátero euperlor esquerdo, quatro estrêlas dispostas de maneira semelhante às do
pavilhão de Almirante. d2 modo a
formar, internamente, a figura de
um octógono,
Artigo 2.3. 19 - pavilhâo de ViceAlmirante. - Da mesma cõr. feitio e
heráldica da Bandeira do Cruzeiro;
a meio do quadrilátero superior esquerdo, três estrêlaa de modo a formal' externamente a figura de
um
triângulo isósceles. de bas-e horzcntal e internamente, a figura de um
hexágono.
Artiqo 2.3. 20 - Psmiüião âe Contra-Almirante. - Da mesma côr,feitio e heráldica da Bandeira do Cruzeiro; a meio do quadrilátero superior
esquerdo. duas estrêlas, uma ao lado
da outra, num mesmo alinhamento
horizontal.
Artiao 2.3 21 - Pavilhão e Comandamte-ém-Ctiete-âa-Bsquaâra
Comench. - Da mesma côr,-feitio e he:-

ráldica do Pavilhão do pôsto doê ófvela! que exerce essa tuncào; a meio
do quadrilátero inferior esquerdo uma
âncora branca c-mo no Pavilhão do
Chefe do Estado-Maior da Armada. A

Ofie!" 1 F'N

::l

ânc.n-a será substF-i'?·dr.t

por dOIS fuzis, em côr. branca, cruzaQuS cem ae coronhas v-oltadas para
baixo e inclinada segundo 'as dEl.gu.
naís do quadrilátero.
Artigo 2,3 .23

~

Pavilhão de Capí-

tõo-sie-Iâar-e-Guerra ....,.. COmandante
ele Fôrça - Bandeira triangular; cõr
'disposição relativa dos alínhamenrne
de estrelas e número destas últimas
como Da Bandeira do Cruzeiro: ",':1,P"''S "p1'+icai<: d8 crua com três estrêIas, ramo menor horizontal com cinco
cetrêjas. ramo maior com nove catrel-s ; a estrela situada a centro da
cruz coincidindo com o centro de figura da bandeira.
Ao coentro do
quadrtlátern ínfertcr esquerdo uma
âncora branca como no Pavilhão do
Chefe do Estado Maior da Armada:
haste da âncora disposta segundo a
biesetrfz do .ângulo . superior esquerdo
de r-eferido quadrilátero, Quando df,
FN, a âncora será substí tuída
por
dois fuzis em côr branca. cruzados
com as coronhas voltadas para baixo

Artiç-v 2.3.24 -

Pavilhão de Ctmi-

ttic-üe-Praaata oU de Corveta Comandante de Fôrça ~ Bandeira tr apezoídal: côr disposição relativa dos a11·
nhamentos das estrêlas e número
deatas últimas como no Pavilhão dI'!
Oatntâo-de-Mar-e-Guerra. Oomanuac ,
toe de Pôrca: ramos vertlcaisida cruz
com três esbrêlas ; ramo menor .hcrt ;
7'~""'" 1 """"1 r>;,.., .... " eatrêlas ramo maior
com nove estrêlas; estrêla situada a
centro da. cruz coincidindo com
o
centro de figura da bandeira, Ao centro do cuadrrlátero inferior esquerdo
uma âncora branca como no Pavilhão
de Oapitàc-de-Mar-e-Guerr-a, Oomandante de Fôrça. Quando de Oficial
FN a ânoor a será substituída
p-or
dois fuzis, em côr branca, cruzados
cem as coronhas voltadas para baixo.
Artioo 2.3.25 - Pavilhão de Ccman-:
dante mais antigo presente embarcado - Comapem - a) Oficial Gene-

Da mesma côr e feitio do Pavilhão do oficial; a meio do quad n-

ral -

ATOS

DO PODER

látero superior
direito uma estrêla
tJranca;
.
b) Ofíc:'al sup'2n?r . : ,Da m~",!Utl.
eôr e feitio, do Pavtlhao ue oaottãc-.
de_Mar-e-Gu-erra,
Comand8.nt~ de
Fôrça tendo porém em v~z de ancora
branca no quadrilátero mfel'ior ~ es~uerdo uma C'3trêla da .mes;~a cor, a
meio do triângulo superior díreíto .
C"

Ariigo 2,3.26 -

pavilhão de Cepi-

tõo dos portos - Da n.'l2_Sma ~or '3
fe:tio do Pavilhi?O de Caplta~:de-Nla!
e-Glien'U Comandante de I'o':'ça_ na..
tendo porém a âncora branca no quadrüátero inferior esquerd-a.
Artigo 2,3.27 -

Flâmula de COmem··
Bandeira triangular da mesma
eôr buc a Bandeira do Cruzeiro; no
sentido da altura do trtângulo .. vin '.e
e uma estrêlas brancas. convenientemente espaçadas de modo a ocupar
todo o compriment.o de candeira .

ao -

Artigo 2.3.28 - Flâmula iie Oficial
Superior - Do mesmo feitio da Flâ-

mula de Cnmando. sendo porém, de
eôr branca e tendo L1m~ única estrê:a
ie côr azul a meio da altura do
triângulo,

TíTULO III
Uso da Bandeira Nacional,
das Bandelras-Distintivos
e das Bandeiras- Insiqnias
CAPíTULO I
REGRAS GERAIS

Artigo 3,1.1. - Proibições
E'
.,roibido:
lt) Fazer saudação com a Bandeira
Nacional, salvo em reta-ibu'ção a sauâaçãc idêntica feita por outro navio
ou estabelecimento;
b) utilizar bandeiras de Nação come
Il~rt~ de embandeu-amentc em arco
IólU fazer USo nesse embandcu-amento
àe bandeiras de sinais que possam
som elas confundir-se;
C) fazer USo dos navios e órgãos da
ME de qualquer bandeíra-distdntívo
fiM bandeíra-tnsígrna.
não aprovada
eficialmente pela autoridade compe-

Rute:
d) Fazer Uso no cerimonial dos na-

nas e órgãos da MB

de bandeiraâlstint'vo ou bandeira-insígnia confeccionado com material diferente da~uele
que fôr determinado
cnmo
Jladrão;
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e)

fazer USD de bandeira nacional

que não se encontre em bom estado
de conservacâo ;
j) fazer uso da Bandeira Nacional
COmê} reposteir-o ou
pano-de uôca
guarmçâ., de mesa ou revestimento de
.trtbuna. cobertura de placas retratos.

painéis ou monumentos a serem inaugurados;
g) faZ81' 1.150 da bandeira nacional
para prestação de honras de caráter
particular por parte de qualcuer pessoe nattu-alcouientldade .cclet.íva:
h) colocar Quaisquer indicaçõ-es 'lU
emblemas sôcre a Bandeira Nacional:
il hastear Flâmula de Comando em
navio 118.':) Incorporado à lVIB embora
comandado por onc.at da ME 'OU em
órgão da ME cuja direção não seja
exercida por oficial com habihtaçãc
para o comando 110 mar>
Artigo 3.1. 2 - Bandeiras-ínsignias
de Oficiais da ME não aptos; para o
comando no rrwr ~ Nã.o serão has-

teadas nos navios da MBus Bandetras-Insígn'as de oficiais que não possuam condições para comando no mar.
f, não ser durante as salvas que em
honra dos mesmos forem devidas,
Artigo 3,1.3 - Sinais para hastear
e arriar a Bandeira Nacional - Os
navios ou órgãos da MB, quando '>Ítuados dentro da distância visual de
bandeiras devem hastear e arriar a
Bandeira Nacional, em obediência aos
sinais para. esse fim do Ccmapem QU
Oomap .
Arti.r:;o 3.1. 4 - Local de Iuuiteamento ela Baruieira Nacional nos naviOs
e e-ctcrcecões - Sempre que neste
cerimonial não fór feita determinação
específica quanto ao local de haste amenti) da Bandeira Nacional nos navíos e embarcações miúdas da MB

entender-se-á ser êsse local o "pau
da bandeira"

disposto à pôpa

dos

mesmos.

s-ísao

3.1.5- l'himero d2 panos da
A Bandeira
do Cruzeiro hasteada em navto da
IvlB deve ter a metade 60 número de
"nan-s" da Bandeira Necícnal que
Bandeira do Cruzeiro -

nêle Iôr hasteada .

Artigo 3 1.6 - Locl!.l de Hasteaanen-;
to das Bandeiras-Insígnias nas em·
bm'caçães miúdas :. . . Nas embarcações

miúdas as Bandeiras-Inaígruas indicativas da presença a seubürd(1 de
autor-idade qU-2 a elas tenham direito
serão sempre nasteadas à prôa em
haste aproprtada denominada
"pau

::Sdl. I'
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da flâmula"; nas embarcações miúdas

à vela ,3 bandeira-insígnia será desIraldada em ponto conspícu., no Iaís
da verga grande, Do penol da carangueja ou no top- de mastro conforme
o armr.mento da embarcação mas.' nà.,
no mesmo lugar em que fôr hasteada
a Bandeira Nacional.
Artiric 3.1. 7 -

Período de USo 'das

banâcirae-vnsiçmiae nas emôarcacôee
miúdas - A~ bandeírns-msignias S:3rãc usadas nas embarcacóas miúdas
tão-somente no período "compreendido, entre o nascer e o pôr do sol.
Artigo 3.1.;: _. Banáciras-Lneumius
de Oficiais Generais - Quando a bcr-.
do de embareaçô es míúdas de: r...ID,
03

of'íc.ais generais mesmo em traje

cí vil, terão du-crto
bandelras-insígnías ,

Artigo 3.1. 9 áeiro-isunçnux -

ao uso

de suas

Suostituicãc de banA Bunden-a-Instgu.n

da autoridade exercendo Comando de
Fôrça Na »e.l navio ou órgâo da ME

só será arrtaaa e substttuíüa:
a) -nera Bnndeira-ínstgma do Presidente da República;
b) pela Bandeu-a-Snstgrria de autoridade da rv1B a cue esteja subcrdinada na cadeia de Comando a que
pertença, salvo por ocasião de transmissão da comando, como estabelecido no artigo 7.1.6.
CA?ÍTULO II
US:) DA BAl\'DEIRtl. NACIuNAL

EXECUTIVO

será. díàrtamente. arriada de acôrdc
com as seguintes normas:
. a) B.O pôr do sol em todos os navios
da ME.' e edifícios onde funcionem
órgãos da MB que mantenham serviço ininterrupto;
b) ao encerrar-se o expediente nos
demais edíf ícics onde funcionem 61'gãos da ME.
B) Condições Especiais
Artigo 3.2.4 - Portne estranqeiros
- Os navios da ME, quando em pôrbo estrangeiro, hastearão e arrtarâo a
Bandeira Nacional, de acôr do cem o
cerrmomal do país a que pertencer o
pôrto .

Artigo 3.2.5 -

Dias de Gala --

Nos úiae de gabo a Bandeira Nactonal será hasteada e arriada com o
embandeíramento Que íôr determinado para esses dias, salvo quando ocor1',21' a circunstância prevista no artigo
'1,2.1.
Artigo 3.2,6
Hasteamento da
Bandeira Nacional f orzz do oeríoao
entre.8 horas e o pôr do sol, 1) - Os
navios da ME, nastearâc a Bandeira

Nacional no pau da bandeira, no
mastro de combate ,)1) n-o penol da
carangueja, fora 0.") penodo compreendido entre 08,00 horas e o pôr do
SJj sempre que:
. a) fôr avistado 'J Pav.Ihâo-Presrdenclal:
b) rõr a bordo (J Ministro da Ma-

rinha;

C)
fôr a bordo o ~;.:, vernador do
Estado da União ou de k:rritórb Õl.
que pertencer o »ôrto em que se ~:.~.
Artigo 3.2.1 - Navios e órçiios JJi
centrar o navio:
BiE A Ba-ndeira Nacional será,
d'àrtamente hasteada a bordo de tod) no põrto, ent. ar ou sair algum
dos os na vios e edifícios onde funde- .... navio da ME 'Cu de i~Jal':r.11a de guecnem órgãos da ME.
ra estrangeira:
e)
no pôrto, algum ns YIC da. llJ[B
Artuto 3.2.2 LOcal de HastecN\ de marinha de guerra estrangeira
merün - A Bandeira Nacional será.
hastear a sua bandeira:
diàriamente. hasteada :
j) cruzando próximo ôe terra ·:IU
a) à pôpa dos navína.no dique, fuudela aproximar-se para demandar a
deados OU amarrados ;
PÓI'to;
b) no mastro d-e combate ou no peg) ao entrar ou sair d.e qualquer
nal da carangueja de mastro de ré
pôrto:
dos navios em movimento;
h) ao cruzar, no mal', com outro
c) no mastro da fachada principal
navio ou passar próximo de algum
do edifíc:o ou em outro mastro para
êsse fim destinado, onde funcionar
farol ou estação semafórica com
guarnição:
órgão da r.. .1E.
i) ao ser sobrevoado por alguma
Artigo 3.2.3 - Horas de hastear ':'
aeronave;
arriar- A Bandeira Nacional será.
díàriamente hasteada às 3;GQ horas;
j) em combate.

A)

Condições Normais
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2. Os edifícios onde funcionem ~r
gâos da MB hastearão a BandeIra
Nacional no ~astro da t ecliada pl:ir..
c~"al ou em outro mastro para esse
fi~ destü13.do, tora do pel'i::'9° ~;/n;
preendid:J entre 8,00 heras e o por Q'O
sol, sempre que:
a) fôr avistado o Pavilhão Presidencial;
b) fôr

visitado pelo Ministro da
Marinha;
c) Iôr visitado pelo G:c·vern:õtdor de
Estad<) d s União cu do Território em
que se enc:mtl'ar o edifida sediado.
lirt.igo 3.2.7 - Ilumiruicão da Bcmãeira Nacional - Antes de nascer e
depois de pôr do sol cs navios da 1\:IB

e edifícios onde. funcjoncm órgãos da
:r-/!B, quando tiverem que hastear a
jêandeíra ' N:1chmal assim o fará I),

mantendo-a entre. duas lanternas ou

jãmpadas incandescente. Nas ncastôes
festivas, e~S8 tlumínação poderá sei"
feita per melo de facho Iumíncsc de
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Artigo 3.2. 10 ~ EnbandeiramenLo
A Bandeira jqaoicnal será hasteá-

~

da nos mastros PQr ocasião de embandeiramento nos dias de grande ou
pequena gala.
Artigo 3.2.11 ~ S2lvas ~ A Bandeira jqacícnal será hasteada nv
mastro cu mastros por ocasião de ser
dada a I.'' salva, de acôrdo cem cs
artigos de 4.3.1 € 4.5.1.
ArtigD

Hustetimento da

3.2.12

Bandt3fré1 toacumat

como honraria

A Bandeira Nacional será hasteada
ncs mastr
como honraria à -vtoridade previst-a no artigo {.5.1.
Artigo -3.2.13
à

n ast.eomenco

Luto e funeral.
meia tulriça.
A

jjandetra Nacional será hastcada à

meia adrrça nos perfcdos dr luto oft-

ctal e durante a realizacãc de funeral
.observadas as disposiçÕes constantes

assusaae mas nertencenies a -meema

do Capítulo XX do Titul~ IV. .
Qmmdo c-nduzida P:T tropa naval,
,o sinal de luto será um' laço de crepe atado junto à esfera armilar ou
Lwça da haste da Bandeira.
Artigo 3.2 14 _ Exibiçã.o e condu-

cadeia de comando. -

cão

holofote cu refletor.
Art:igo

Bandeira

3.2.8 Hosteamentc d~
Nacional, em dois órgãos

..Qu:mdo dais
ou mais órgãos da ME pertencentes
mesm , cadeia de comando, embore
à

sob ccsnandos diferentes forem sedtadcs em terra ao lado um do outro,

só será hasteada a Bandeira Nacional naquele que fôr comandado ueio
oficial mais antigo.
'
Artigo 3.2 9 _ Bmõcrcacóes miú~
das As 'embàrcaçôes míúdas hastoarão a Bmdeira Nacional;
. a) nos dias de gala, durante o pe-

nado em que os uavi-s mantiverem v
cmbandeír amento içado;
b) quand , c-nduzindo: o Presidente da ' Repúbl'ca: representação: do
Pa;.'l8.mento Nacional, do Supremo
'I'ríbunaf-Pedaral ou do Suoericr 'I'ribunal Militar; Ministro de Estado,
Governador de Estado em pôrto elo
respectivo Estado e Conselho de Almirantado;
c) quand-o ocnduzírern oficial da.
iVJB em visita oficial a navio de ma-

r-ínha de guerra estrangeira:
d) quando ferem atracar em naviv
estrangeiro ;
.. e) em portes estrangeiros, quer de
ora quer de noite;
[) quando determinado per autori-

dade competente.

da

Bandeira Nacional.

~

I

-

Quand-J hasteada em j9.11cl1, porta,
sacada CU balcão, üctrá ac cen'> se
isolada, ou se figurarem, com ela,
número par de bandeiras de outras
nações; em posição que mais se aproxime do centro e à díretta dêste, se
tig-n:"rem com ela número ímpar de
bar -iras de outras nações Essas
disu0sições também serão observadas
quando figurarem com a Bandeira
Nacional,E..st,r,dartes quer de corpoiações militares, quer de

asscdacões
ou institlllç'.ões civis (figuras .1, 2 e
3) ;

II ~ Quando em préstdtc ou procissão não será conduzida em posição
hGrlz<:ntal e irá ao centro da testa
da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se h-ouver outra bandeira; ao centro e à frente da testa

da coluna a dois metros adiante da
linha rc a da pelas dernaís bandeiras que em número de duas ou mais
C'Jm da concorrerem (figuras 4 e 5);
In - Quando distendida e sem
maatro, em rua OU pr-aça, entre edí ltcios, cu em porta será colocada de
modo que o L!.d8 maior do retângulo
ou seja aquêle em que é medido o
comprimentJ da Bandeira fique na

ATOS
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CAPiTULO II!

hcrlzcntal e a estrêl a isolada (Espiga) em plano superior ao da faixa
branca (figura 6).
IV - Quando disposta em, sala 011
salão, por motivo de reuniões, ccnferênclas- ou solenidades, ficará erguida pJI' detrás da caden'a <) prestdên.

ela ou do local da tribuna, sempre
"cima

cabeça
d.,
respecuvc
ocupante e disposta como determinado no item anterior. (Figura 7) .
V _ Quando em flcrão. sôbre esCUd0

da

cu outra

qualquer

peça

que

agrupe diversas bandeh-as, ocupará

IJ

centre, não podendo ser menor de
qUf as outras, nem abaixo delas co1: cada. (Figura 8).
VI - Quando içada ,J:Il. mastro ou
içada em adrtça. ficará ,1 tope, Iais
OU penol ; Se figurar juntamente com
bandeira de outra nação OU b..i nden-a-insígnia s,erã COIOCfld.3. à mesma altu-

ra.: se figurar cem estandartes de

corporações mílitaros ou bandeiras 1'-::presentativas de ínstttuíçôes ou asseciacôes civis será colocada acima.
(Figura 9).
VII - Quando disposta em recinto

privativo de

autoridade,

ficará

ao

l ado direito de sua rnesa de trabaln.i
(Figura 10) ou em outro local em
que tique realçada,
VIII _
Quando distendida sóbre
ataúde, no enterramento de cidadão

que tenn, direito a esta homenagem.
o Iado em cue se coloca a tralha de-

o

verá ficar -ao lado da cabeceira do
ataúde e a estrêla isolada (Espiga)
à direita. Por ocasião do sepultamenta deverá ser retirada (Figura
l1J .
Artigo 3.2.15
Uso da Bandeira
Naci.nuü em alto mar. - Os navios
da MB, quando em alto mar poderão
prescindir do US,o da Bandeira Nadanal como determinado na letra b) de
artigo 3.2.2, salvo se ocorrerem as
situações previstas nas alíneas h), i)
e j) do artigo 3.2.6.
Artigo 3.2.16 Hasteamento da
Bandeira Nacional na mesma ocasião
de outra Bandeira ou Estandarte. -

Quando em uma mesma ocasião, deva
ser hasteadn além da Bandeira Nacional uma outra Bandeira áe nação

ou

Estandarte,

o

hasteamento

da

Bandeira Nacional far-sa-á eu pnmeíro lugar. Nesse caso o seu arria-

menta será feito por i.Iümo.

uso

DAS

A) -

1 -

BANDEITIAS-DIST!NI'IV::S,

Condições Normais
Bandeira do Criizeíro

Artigo 3.3.1 - Noxios da MB.
A Bantfeira do Oruzeh-o será díàrtamente hasteada em todos os navios
pertencentes à ME, CU a ela íncorP01·8.d;;s.

,'

Artigo 3.3.2 menta

Local de tuiste«A Bandeira do Crueeir rj

sará haateada :
No "Pau do jack", à proa (lOS aavias no dique, fundeados ou amarra-

dos.
Artigo 3.3.3 - Horas de hastear e
arriar - A Bandeira j.J oruactro será

hasteada CU arrtada, símultáneamen
te, com 8. Bandeira Nacícnal.
Flâmula de Fim de Comissóo

2 -

Artiço 3.34 -

Navios da ME. -

A Flâmula de Fim de Ocmissão será
hastead, em todos os navios, perteacentes à ME cu a ela incorporados,
a:J term-r.
de comissão de duraçêe
mínírr - de 6 meses.
Nas viagens de instrução de Aspirantes, Alunos do OIOEM ou do C~

Iégio Naval com a duração mínuna de
1;; dias será permitido 'o uso da Flâmula de Fim de \,}nlll.\$f,(,
A Elâmuls de Fim de oomissse.
quando hasteada, subasnuírá a de :~I:>
mando.
'
Artigo ,3.3 5 - Locas de hasteámenta. - A Irlâmule de Fim de Ooo

missão será hasteada no mastro prtacrpal dos navios da "1h
Artigo 3.3.6 -

Horas de

h!JstMr

e arriar _ A Flâmula de Fim de 0-.)missão será hasteada na ocasíâ-, em
que o navio fizer aterr-agem ao ú1tím pôrto de chegada e término da
comissão que lhe foi dada por cura. prir; será arriada 310 pôr do sol que
se seguir imediatamente, após a chegada ao pôrto.
3 -

Bande'ira da Cruz VermelhtJ

Artigo 3.3,·7 - LOcal de hastea7ileitte

A

Bandeira .da Cruz

vermelha

será hastcada, em tempo de guerra:
a)
nDS acampamentos ou estabelecimentos hospitalares

sempre

e.
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CAPíTULO IV

companhia da Band·eira Nacio~2JI, mas

em mastro difer<;nte ou adríça sepsraâa:
b) no mastro principal dos navios
h-0spita~s, em lugar da ~ Flâmula de

UI

A)

4 - ' Estandartes
Artigo 3.3. 8 - Exibição e conõuçõo
_ Os gstandartes dos Corpos, rcsccie
e órgãos da MB. serão exibidos e
conduzidoB por tropa armada dos
respectlvos Corpos, Escolas e órgãos
a oue pertençam e desde que, com a
referida tropa, 's-e exiba e conduza,
também, a Bandeira Nacional.
Artigo 3.3. 9 ~ pOsição -

A posi-

do Estandarte conduzido por tropa
armada do Corpo, Escola ou órgão
da MB s-erá à esquerda da Bandeira
Nacional. No C.aISO de dois OU mais
Estandartes, a Bandeira Nacional ficará ao centro e à frente da testa da
coluna e pela retaguarda desta, na
distància de deis· metros, os Estandartes, dispostos em linha,
5 -

Símbolos

Exibiçoo e conSímbolos das grandes
unidades, unidades e .subunídades, serão exibidos e conduzidos por trepa
armada:
Artigo 3.3. l-O -

ducão

-

os

B) - Condições Especiais
Artigo 3.3. ll-Luto, funeral e embandcCramento à meia aâriçà A
Bandeira do Cruzeiro será hasteada
fi, meia adriça tôdas as vêzes que por
motivo de luto, funeral ou embandetramento fi, meia adrtça, assim o fôr
a .gnndeira Nacional.
Artigo 3.3. 12 - posição dos Estandartes e Símbolos em retação
Bandeira Nacional. _ As posições dos Esà

tandartes e Símbolo, quando usados
juntam-ente com a Bandeira Nacional,
serão as determinadas no art. 3.2.14.
Artigo 3.3. 13 - NaviOS da MB na
reserva ou desarmados. - Os navios
da ME. quando na r-eserva ou desarmedos não farão uso da Bandeira do
.orueeíro.

condições
1 -

Comando;
c) à proa

das emb~rcações m~údas,
emul'€D"adas em scrVIÇ-06 de saúde e
d;; e~nbarca.çõ.es-hospitais de fôrças
de desembarque.

Uso DAS BANDEIRAS-INSÍGNIAS

Artigo 3.4. 1 -

Normais

Pavilhões
Local te tuuneamentc

-

Os pavilhões serão hasteados:
a) no mastro principal dos navios
da MB;
. b} no mastro dos edifícios sede de
o~'gao da ME comandados por autol'lda~e _que tenha direito a USO
de
Pavilhão, observadas as disposições
constantes da letra "o" do art. 3.4.2;
C) no late da verga grande, no
penal da carangueja ou no tope do
mastro das embaa-cações e n8V!OS à
vela, desde que não s-eja aquêle em
que. se encontrar Içada a Bandeira
Nacíonal .
Artigo 3.4.2 - Condições de hasteumenio, - Os Pavilhões serão hasteados:
a) em caráter permanente nos navjos capitânias. a partir do' momento em que o Comandante da resue.. . tiva Fôrça, assumir o Comando s8~1
vo nas condições previstas no' artd3.

go

4.

14.

em caráter. transitório .nas E6celas e Estabelecimentos da' MB enquanto neles estivera respectivo' Comandante.
C) em caráter transitório n85 embarcaçôes miúdas, como eStabelecido
nos ar ts 3.1.6 e 3.1.7.
b)

Artigo 3.4. 3 - Condições em que serão arriados, ---,- 06 Pavilhões serão

arriados:
a) nos navios da' MB. de acõrdo
com as disposições constantes do artigc 3.1.9;

,b2 nos edifícios onde funcionem
orgaos da MB. 68 acôrdo com as disposícõea ccnstantes do art. 3, 1. 9 e
tôdas as vêzes que a autcrtdada que
tenha direito ao pavilhão se ausente
do edifício em que se encon'traT instalado o órgão sob seu comando:
c) nas embarcações miúdas, tão
logo a autoridade nua a êle t-enha direito, desembarque:
.
'
2 -

Flâmula de COmando

Artigo 3.4.4- LOcal de hasteamento

- A Flâmula' de Comando sel·á has':
teada:
a) no mastro principal dos estabelecimentos e navios pertencentes à

306

A'ros DO PODER EXECUTIVO

ME ou a ela Incorporados, quando

comandados por oficial da ME com
habilitação para o comando no mar;
b) à proa das embarcações miúdas, no pau da flâmula, de acôrdo
com as disposições constantes do artigo 3. 4. 5.
Artigo 3.4.5 - condições de tiasA Flâmula de Comando

tetimento. -

será haeteada:
a) em caráter permanente, no mastro principal dos estabelecimentos e
navios pertencentes à ::ME ou a ela
incorporados, quando comandados por
oficial dai ME com habilitação para,

o comando no mar;
b) em caráter transitório, à proa
das embarcações miúdas, quando conduzindo oficial, uniformizado,. que ténha direito ao USo dessa BandeiraInsígnia; de a'côrdo com o art. 3. 1. 7.
Artigo 3.4.6 -

Condicões em que

será arriada:
..
a) nos navios pertencentes à MB,
ou a ela incorporados, por ocasião
de deixarem de ser comandados por
oficial da MB com habilitação para c
comando DO mar;
b) de acôrdo cem as disposições
do art. 3. 1. 9.
3 -

Flâmula de Oficial superivr

Artigo 3.4.7 '- Local de hnsteamen-:

to. _ A Flâmula de Oficial superior
será hasteada no pau da flâmula, à
proa das embarcações miúdas que
conduzam oficial superior unifornu-

zado . Tão-logo o oficial desembarque,

será ela arriada.
B - Condições Especiais
Artigo 3.4.8 - Luto e funeral, has-:
teamentc à meia tuirica, - Os Pavllhões, Flâmula de Comando e Flâmula d-e Oficial Superior, somente
serão hasteados à meia adrtça por
ocasião de luto e funeral, de acôreo

com as disposições do Capítulo XX.

Artigo 3.4.9 - Flâmula de Comando em navio capitânea .;...... NoS nàvíoa

Capitêneas, a Flâmula de COmando
será içada:
a) quando ocorrer a situação prevista no art. 3. 4. 14'.
Artigo 3.4.10 - Condições em que
é tuisteaâa em navio ou estabeleci-

mento da MB, banaeaa-ineunua de
autorídade à qual não esteja subcrdivuuio na cadeia de comando. - A

Bandeira-Insígnia de autoridade não
pertencente à caldeia de comando do

Comandante de uma Fôrça, navio ou
estabelecimento da MB só será nos
mesmos haateada por ocasião de se~
rem prestadas àquela autoridade honras de salva de partida, por motivo
de visita oficial ou anunciada e desde
que caiba à referida autoridade o
uso de bandeira-insígnia de, preeminência igualou superior à que se
encontrar hasteada no navio ou estabelecimento visitado. (Quadro número 1).
Artigo 3.4.11 Hastecmento de
Bandeira-Insígnia de autoridade não
pertencente à cadeia de comando do
CTe. do navio ou estabelecimento da.

Quand-o em navio ou cstsnclecímento da ME, Iôr -hasteada, para
fíns de honraria de salva, bandeiraínaígnía doe autoridade não pertencente à cadeia de comando de que
faça parte o comandante do navio ou
do estabelecimento, a bandeira-insígnia dêsse último ou de qualquer OUtra autcrtdade que, por direito, - se
encontrar nêle hasteada, não Gerá
arriada. (Quadro n.c 1).
M B. -

Artigo 3.4 .12
Hasteamento de
Bandeira-Insígnía para fins de honraria de salva de partida. - O nas-

teamento de Bandeira-Insígnia, para
fine de honraria de salva d-e paruid a,
deverá ser executado tão-logo a lancha, conduzindo a autoridade a quem
é devida 8_ salva, se afaste do navio
de cêrca doe meia amarra. Hasteada
a bandeira-insígnia, será inicia da a
salva.
Artigo 3.3.13 - Hasteamentc dos
Pavilhões do Ministro da Marinha e
do CEMA ou de autoridade a quem
o Comandante do navio ou órgão esteja _ subordinado. ~ a) Quando o

Ministro da Marinha. estiver presente
em navio ou órgão de ME. a bamdeíra-ínsignia da autoridade que exercer o comanda do navio ou órgão não
será arriada, permanecendo hasteáda juntamente com a bandeira-insígnia daquela autoridade;
b) quando além do Ministra da
Marinha estiver presente o GEMA
semente as bandeíras-ínsígnías dessas autoridades ficarão hasteadas .
Procedimento semelhante será observado se em vez do CEMA, estíveripresente a autoridade a ouem o Comandante do navio ou órgão esteja subordinado na cadeia de comando.
Artigo 3.4.14 - Transferência temporária de Pavilhão de navio-capitânea para outro navio. _ Quando.

um Comandante de Fôrça ror a bcr-
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d navio pertencente à sua Fôrça,
do: e _ "ca Itênea nêle será has-

que nao °sua PBand-eira-InSignia, art?ad
a a do capitánea que, entrenan o-se ntinuará a ser constdere'do
tanto, t e]o para ef'eitos administrativos
.
como a,
da Fôrça.
sru o 3.4 .15 - pavilhão,- de Comanantegmais antigo presen~e em~arca
d (COMAPEil!i). - Est~nd() presen~ d,on-'To do alcance visual de ban~~' as" ~um mesmo pôrbo ou em qut!~~. 'área marítima, dois ou n:~Js
q
dantes de Fôrça ou de naVl?,
com~mo pôstc, aquêle que for mais
fará nastear no navio em que
do tí
:~ ~~ocontrar, o pevílhâo de COMA-

d

A

PEM.

.

Artigo 3.4 .16- Fôrça no mar se~n
L
star presente seu comonaorae
n;e~v~. _ Quan~o um comandante

âa Fôrça não sair para o mar .~~)ln
a sua Fôrça, o Coma!1da'l1w. de L' orou de navio mais antigo dessa
ça ma'-" Fôrça assumirá
. . o comandoel) e
mes
rs.rá hastear, Do. n~Vlo em que se
eontrar, o pa'V11hao de COMAPEr-.1.
tã .joao o navio em que se achar
;~ste~do o pavilhão do Comandante
efetivo da jeôrça, ficar rcra do alcance visual de bandeiraa.

Artigo 3.4.17 - Ausência, no P9rto de
comandante efetivo de uma Força -

Quando o Comanda:nte de un:a Fôrça,
sendo o mais antigo n.o porto, ausentar-se d-êste, por mais :de 24 horas, com o total ou parte de s.ua
Fôrça, o comandante !?alS antigo
presente embal'cado que ffoar !lo . porto fará hastear a bandeira-ínsígma
d~ COMAPEM no navio el? ~ que SB
encontrar, assim que o Capitânea da
referida Fôrça ficar fora do alcance
visual de bandeÍTas.
ArtigD 3.4. 18 - Bandeira-Insígnza em
embuTcações miúdas - a) Nas embarcações miúdas, somente será ha;steada a bandeira-insígnia da autoridade
mais preeminente o,!! maís antiga
presente na embarcação;
b) Quando a embarcacâc n::tiúda
conduzir simultâneamente autoridade
sem direito à bandeira-insígnia e oUtra menos preeminente ou maís moderna mas com tal direito, nenhuma
'bandeíra-ínsígnta será hasteada.
Artigo 3.4. 19 - Ausência de Bandeiralnsumia: em combate - As bandeirasinsígnias podem ser ar:iadas durante
combate ou em operaçoes de guerra,
se assim julgarem conveniente os
oficiais que a elas tiverem direito.
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Quando assim acontec ar, será hasteadc em lugar da bandeíra-msígrrla,
distintivo combinado.
Artigo 3.4, 20 -

Uso de miniatura de

íiasuieíra-ineutnui, em automóvel - Q
oficial da- M13. com direito ao uso
de bandeira-insígnia, poderá. por
ocasião de solenidade oficial e quando uniformizado, usar miniatura da
respectiva bandeira-mslgma no automóvel que o transportar. A 'miniatura da bandeira-insígnia, deverá ser
disposta em haste apropriada, fixa
ao páralama, direito dianteiro, do
referido veículo.

TiTULO IV
Honras
CAPíTULO I
REGRAS GERA!S

Artigo 4.1. 1 - Proioição-: É proibido:
a) aos oficiais, quando uníformízados, dispensar honras a que tenham'
díreito, salvo em atenção à conveniência do serviço;
b) executar o Hino Nacional ou de
qualquer nação, quer no seu todo ou
em parte como complemento de qualquer composição musical;
c) prestar continência de guarda e
tcque a qualquer pessoa em presençade entra a quem caibam honras superiores, salvo quando nas condições
previstas pelo art. 7.1.6;
d) prestar continências de guarda
e toque no período compreendido entre o arriar e o hastear da Bandéu-a
Naclcnal, salvo nos casos previstos
pelo art. 4.5.14;
e)
prestar honras, por ocasião de
fainas gerais ou de emergencias e,
também, durante a execução de evoIuçoes decorrentes de manobras ou
exercícios;
j) aos navios da ME salvar à terra
por ocasião da -chegada a portes brasileírcs, salvo nos casos previstos no
art. 4.1.34;
g) responder salva de navio de marinha 'de guerra estrangeira; que, ao
chegar a pôrto brasileiro, não tenha salvado à terra;
h) dar ou responder salvas quando
em período de luto ou funeral, observando-se em tal circunstância o estabelecido no art. 4.20,40;
i) dar ou responder salvas com canhões que não aquêles destinados a
tal fim;
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[) dar ou responder salvas, em portos nacionais, quando atracado; em
portos estrangeiros, obedecer-se-á às
disposições nêles em vigor;
k) dar ou responder salvas estando
o Presidente da República no mar,
salvo as que forem dadas à terra por
navio de guerra estrangeiro;
l)
dar ou responder salvas antes
das 08,.'00 horas e depois do pôr de

EXECUTIVO

Artigo 4.1. 6 - Datas teetíoae pa.:,·(t
fins aeete cerimonial. São considera-

das datas Iestlvas, alécn dos feriados

nacíonaís, as datas de 11 de junho, 19
de novembro e 13 de dezembro.
Artigo 4.1. 7 - Datas teeuooe de qrunde e pequena gala - São datas rcsuvas
de grande gala, ás datas de 7 de setembro e 15 de novembro, e de pequeria gala as datas de 1.0 de janerro. 21 de abril, 1.0 de maio. 11

sol, salvo quando houver Ordem expressa nêsse sentido;
m)
dar ou responder salvas, estando presente o Presidente ou mem-

de dezembro.

bro da família real de uma nação. a

cional -

qualquer autoridade de menor preeminência dessa nação;
n) dar salvas, em honraria a qualquer autoridade, sem hastear a 1'e8peotíva band.€ira-insígnia ou a do país
a que pertencer a autoridade;
O) dar salvas, quando embandeirados os navios, por motivo alheio ao
embandetramênto .
Artigo 4.1. 2 - Vso da cobertura no Cerimonial da Bandeira Nacianat - O

militar ou civil que Iôr encarregado
de hastear ou arriar a Bandeira Nacional, deverá descobrir-se.
Na MB. os militares encarregados
de receberem a Bandeira Nacional
depois da arriada a fim de dobrá-la,
não soe descobrirão,
Artigo 4.1. 3 - Dias de tumcrca Ou de
luto oficial Nos dias em que se

observarem normas relativas a tuneralou de luto oficial, não serão executados o Hino Nacional nem toques
de continências, salvo por ocasião do
cerimonial à Bandeira Nacional como
estabelecido DOS arts. 4.2.1 e 4.20.11.
Artigo 4.1. 4 "" Arriamento da BCin..

âeira Nacional pera o cerunonia; ae seu
nnsicamento - Tôdas as vêzes que
por ocasião da cerimônia de hastear
a bandeira. esta já se encontrar nasteada. deverá ser arriada, sem cerimonial, 5 minutos antes da hora determinada para o seu hasteamento.
Quando por qualquer circunstância,
após a hora de arriamento da Bandeira, tiver a mesma de ser nasteada novamente, assim será feito
sem oerímoníal ,
Artigo 4.1. 5 ---:- Equivalência para fins
de honras - Aos Ministros do Supe-

rior Tribunal Militar, cabem as honras de Vice-Almirante p -evistas oeste
cerimonial ou as do seu próprio pôsto
quando superior àquele.

de junho, 19 de novembro e 13 e 25
ATUa0 4.1. 8 -- Execução dà Hino .VuO Hino Nacional quando

executado por banca ou conjunto
musical da ME., o será por forma
completa, sem repetições de qualquer
uma das suas partes constitutivas,
salvo as que se tornarem necessárias
para facilitar s.eu canto.
SOb fôrma de continência, quando
as circunstâncias o aconselharem, somente será executado o Introito do
Hino Nacional.
..l rtigo 4.1. 9 - Proceder p2ra com. o
Hino Nacional - Ao ser executado o
Hino Nacional, tôda pessoa a serviço
da ME deverá:
I Se militar, uniformizado, e
não sendo parte de tropa armada ou
formatura:
a) voltar-se na direção em que se
encontra .a banda de música de moao a tê-la pela sua frente, ou na
direção da Bandeira Nacional se o
Hino estiver sendo executado em
honra desta;
b) manter-se na posição de sentido;
C) fazer continência, individual. iniciando-a à 1.a nota do Hino e, nessa
atitude, manter-se até a última nota
do mesmo.
II - Se civil ou militar não uniformizado:
Ui ~c descoberto, voltar-se na dírcção em que se enccntra: a banda de
música de modo a tê-Ia pela sua
frente, ou na direção da Bandeira
Nacional se o Hino estiver sendo executado em honra desta e colocar' a
mão direita, aberta, dedos unidos. SÔ~
br2 o lado esquerdo do peito assim
mantendo-se até o final do Hino;
(Figura 12).
b) Se de chapéu, descobrir-se levando, com a mão direita, o chapéu
sôbre <J lado esquerdo do peito, assim
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Hino.

(Figura 12).

III - Se fazendo .parte de tropa
armada:
a) prestar continência como determinado pelo comandante da tropa.
IV - Se a bordo de embarcações
miúdas:
U) o ofiehl.! mais antigo ou_ na su~
falta o patrão da embarcação. fará
continência individual; os demais que
s-e encontram na embarcação permanecerão sentados de cabaça desce- ,
01;:1 W.•

se

no Interâcr de veiculo:
a) nenhum dos ocupantes do veicujo tará contdnêucta, permanecendo
todos em seus lugares, de cabeça descoberta.
V _

Artigo 4.1. 10 - Embw·cc.cões e H."lcutos durante a execução d'J iívnc :'ictcicmsü _ DUl'antê a CX'2CU';8') d.:; IHi:iJ

Nacional, as embarcaçôzs qne 32 enc.mtraram na distância de reconhecimento deverão parar ou diminuir a marcha de acôrdo com as condições de
segurança: OS v~iculos deverão parar.
sempre que possível .
Artigo 4.1. 11 Hino de outras
nações. - jnn-ante a execução de Hino de qualquer nação homenageando-a, o pessoal da MB, deverá obsarvar as mesmas disposições estabelecidas para o Hino Nacíonal.
Artigo 4.1.12 Nação cuio çcvêrno não seja reccmneciâc pelo Brasil. Não serão prestadas honras,

ou quaisquer cortesias outras, previstas neste cerimonial, à nação cujo
govêrno nâo seja reconhecido palo
Brasil ou c-em a qual não mantenha.
relações diplomáticas; de igual forma se procederá para com representantes ou autoridades .dessa nação,
salvo se íôr- excepcionalmente, deter~ minado o contrárío pelo Ministro da
Marinha.
Artigo 4.1.13 _

Justificativas por

ncnra« não prestadas -

Quando por
qualquer circunstância deixarem de
ser prestadas a qualquer autoridade
honras a que tenha direito, deverá; ser
apresentada àquela, sem demora, a
conveniente jusünoatíve .
Artiço 4,1. 14 - Estações de salvas
e navios de salVa ---: São denomina-
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dos estações de Salvas os portos doteüos de meios para dar ou responder
salvas. devidamente registrados, de
acôrdo cem o cerimonial ímternaoional . Denominam-se _navíos de salva,
os navios designados para fazer as
hem-as de um pôrto que não é estação de salva.
As salvas determin sdas neste Cerímental f.Eráo dadas por esses navios
ou estações.
-'
Navics e estações da ME, não deeígriades para o Cerimoníaj de salvas,
não de-vem salvar, a não ser quando
especlJicamente. designados
pelo
COMAPEM ou COMAP a
de atander a circunstâncias especiais impostas pela cortesia.
As estações de salva sã,o designadas
pelo Mmístro da Marinha.

fim

Artigo 4.1.15 Intervalo entre
tiros de uma salva, - O intervalo e11-

tre um tiro de uma salva e o que se
lhe segue imediatamente será de cinco segundos quando a salva Iôr executada por motivo de festa, honra à
autoridade ou naçâc ; por motivo de
funeral o intervalo sará de trinta S'2gundos ,
Artigo 4,1.16 - Distância limitada
de saZva, - A distâne.a máxima de
salva é fixada em 3 milhas.

Artioo 4.1. 17 - Navio âesiçtuuic
nara aor salvas. - Ao navío em OLCe
Se encontrar o COMAPEM compete
dar e responder salvas de honrarias.
quando as mesmas caibam a um só
navio; quando o navio do COMAPEM
nã.o $12 encontrar em condições d-e
cumprir o Cerimonial relativo a salvas, outro navio deverá ser designado per essa autoridade para tal},
fim,
Artigo 4.1.18 Salvas de navio
de guerrq, estrangeiro, respondidas, tiro por tiro, p~r navio ou Estação de
Salva da MB. -

Serão respondidas,

tiro per tiro, as salvas que forem dadas por navio de guerra estrangeiro:
a) em honra à terra. ao chegar a
pôrto brasileiro;
t» em honra à bandeira-insígnia do
COMAPEM da MB, no pôrto.
Artigo 4.1. 19 - Salvas de navios
da MB a serem reeponauías, tiro por
tiro) por navio de guerra eetrançeiso
ou Estação de Salva. - Devem ser
aguardadas respostas, tiro p~r tiro,
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por parte de Estação de salva ou de
navio de guerra estrangeiro, às salvas
dadas por navio da MB:
a) em honra à terra, ao chegar a'
pôrto estrangeiro;
b) em honra às bandeiras-insígnias

dos COMAPEMS estrangeiros no pôr-

to.
Artigo 4.1. 20 - Respostas de salva. dadas em honra' à terra brasileira:

- As estacôes de salvas compete respender, tiro por tiro, às salvas dadas
por navio de guerra estrangeiro à
terra brasileira.
Artigo - 4.1.21 Cerimonial em
pôrto que não seja estação de salva.

- Nos portos brasileiros que não sejam Estações de Salva, -competirá ao
navio da ME. que nele se encontrar
e houver sido designado como navio
de salva, cumprir o Cerimonial do
pôrto .
Artigo 4.1. 22 - Salvas de navio
de guerra estrangeiro sem resposta.

- Não serão respondidas as salvas
que forem dadas por na via de guerra
estrangeiro pelos seguintes motivos:
a) em hem-a ao Presidente da R/8pública do Brasil;
b) em honra de autoridade civil
ou militar brasileira que o visite oficialmente;
c) por motivo doe festa, luto ou comemorações nacionais.
Artigo 4.1. 23 - Salvas de nav 20
da MB. sem resposta de navio de
guerra estrangeiro. - Nenhum navio
de guerra estrangeiro será considerado
na obrigação de responder às salvas
dadas por navio da MB pelos motivos
previstos no artig·o anterior. relacionados com as aubcrídades ou nação a
que pertencer.
Artigo 4.1. 24 - Primeiro tiro de
salva. - As salvas deverão ser iniciadas pelo canhão mais avante de bordo qu-e estiver voltado para terra, navlo 'ou autoridade em cuja honra é
dada a salva; fora dêsses c-aSGS, a
salva deverá Ser iniciada pelo canhão
de salva de BE que ficar situado mais
'avante.
Artigo 4,1. 26 - Início de salvas
simultâneas. - Quando dois ou mais
navios tiverem de salvar símu'ãtâneamente, a salva deverá ser Iniciada
pelo navio 'do comando mais antig-o

e acompanhada a partir do segundo
tiro p'210s demais navios. Excetua-se
dessa determinação a circunstância
prevista no artigo 4.5-,1..
ArtigD 4.1. 26 Notificação de
Execução de salva, Sempre que
possível, a autoridade a quem se destina uma salva deverá S'8r notificada
dessa honraria e também, da ocasiã-o
em que a mesm~ será executada.
Artigo 4.1. 27 - Alberação· ele Ce...
1·im~onial. sempre que o número
ou a freqüência de salvas, visitas- ou
outras honras e cerimcntal se tornarem excessivas, em virtude de circunstâncias do momento, o COMAPENI da
MB poderá, tendo em vista as necessidades de cortesia íntemacíonal propor modificações nas disposições dêste Cerimonial e dêsde que assim COI1Jcoroem Os COMAPEI.VI dos navios das
nações presentes na mesma área marítima.
Artigo 4.1.28 Visita simultânea
de duas ou mais autoridades com direitc a salvas, -" Quando dois ou

mais oficiais da ME ou autoridades
com direito a salva por êste Oertmonlal, fizerem visita oficial ou anunciada a navio ou órgão da MS, e
juntes se retirar-em, sõments terá direito à salva, o ofícíal mais antigo
ou autoridade de maior preeminência:
se, porém. Se retirarem em ocasiões
diferentes cada um dêles, terá a salva
que lhes fôr determinada neste Certmonhal.
Artigo 4.1. 29 -

Re51trição de sal-

va aos oficiais em traje civil - Nenhum oficial das fôrças armadas terá direito a -salva quando em trajes
civis, exceto se estiver investido de
cargo civil que lhe dê direito a honras dessa natureza.
Artigo 4.1. 30 Adiamento de
sal'Das - Em face da proíbíçãn constante da letra D do. artigo 4.1. 1,
a salva devida a autoridade que se
retirar doe bordo antes das 8,00 horas será iniciada logo após a última
notá do Híoo Nacional toque de
corneta ou apito do cerimonial reIatívo ao hasteasnento, às 8,00 horas.
da Bandeira Nacional.
AJ:, salvas como honras pessoais
não serão dadas em domingo ou feriado e. sim. ta'ansfertdas para o
dia seguinte logo após o hastear da
Band-eira Nacional; se n-esse dia a

ATOS DO PODER EXECUTIVO

t rídade a quem tôr devida tal
'UnrO já se houver retirado de borho aa salva nao
~
sera' d d
a a.
do.
Artigo 4.1. 31 ImpOssib!lidade
retribuir salva Os navios da

~ não dMão salvas ~quando ocorrer
circunstância de nao poderem ser
adevidalnente retribuídas. ~€~ ?as o
cerimonial de salva sera consídeO'ado como cumprido. Igual procedi:nento deve ser esperado P?r parte
de navio de guerra estrangeíxo,

~11

uma vez no período de um ano por
parte de um mesmo navio OIJ estação de salvas da ME.
mxceteam-ee dessas restàções, as
autoridades:
a) com direito à salva de 19 tires
ou mais;

3-2 Impossibilidade
responder. salvas

b) que após a primeira salva .que
lhes fôr prestada houverem sido promovidas:
c) que fizerem visita oficial ou
anunciada ou de ínepeçâo fi navio
OU órgão da MB;
d) cujas missões envolverem corbesta de na tureza internacional; nesse caso € na ausência de instruções
superiores, caberá a autoridade com
competência para detoerminar ou não
a., salvas. decldur .

Artigo 4.1.33 Honras de .s~l"1!a
aos oficiais da _MS Aos ofícíaia

Artigo 4.1. 37 - Hasteamento de
handeira de nação estrangeira, ao
serem preSltadas honrarias de salvas
- 1 - Os navios da. MB hastearão

Art1.go 4.1.
em dar ou

•

A

Quando por qualq!!er clrcunstan~l.a.
um navio da MB nao puder cumprir
erlmonial de salvas devido a na6ã~ ou autorida,de ~.s:t~·~ng·eir'a. os
motlvos dessa jmpossibllidade devem
ser imediatam"õnte apresentados.
generais da MrB, competem ~s se~,
guintes salvas quando d3:~ c~cuns
tâncias previstas neste Oerâmonial .
Abnhrante
Almirante de Esquadra
Vice_Almirante ..... ','
conka-A1mü'ante-

. 19 tiros
. 17 tiros
. 15 tiros
13 .tiros

Aos oficiais superiores e subatternos não competem salvas; excetuamse desta restrfçâo os Comandantes
d-e. Fôrça cuja Asalva será de onze
(11) tiros IYe for Caplt~0-de-m3':-Ae~
_Guerra e de sete (7) t11'OS s-e for
Capitão-de-Fragata .
Artigo 4,1. 34 Salva ao território nacional por navio da ME Os navios da ME s6 sal varão à ter-

ra no Brazxl, por ocasião da primeira' mostra de arm:a~entD ou quando
ap:J.rtarem \ ao Brasil pela primeira

vez.
Artigo 4,1.35
Salvas
entre
Fôrças ou. navios da MS - QuandD

Fôrças ou navios da ME 5'3 encontrarem depois do período de um anoo comando da Fôrça ou oavio de
menor de a_utiguidade salvará o mais
antigo com o númer-o de tu-os corresp~nd0ntes à sua bandeira-Insígnia. A retribuição será feita com o
mesmo número de tiros.
Artigo 4.1. 36 - Restrição a salvas em período inferior a um ano

_ -Nenhuma autoridade militar OU
civil, quer brasileira, quer estrangeira terá direito a salvas, mais de

no mastro principal, a bandeira. de
guerra de nação estrangeira, salvo
nos casos previstos no artigo 4.1'7.3
sempre que:
u) salvarem à terra. ao chegar a
pôr-to da respeotívg nação;
b)· retribuírem salva à terr-a, dada
por navio de guerra da respectiva
nação estrangeira, ao chegar a pôrto brasileiro;
C) tomarem parte em honrada' de
salva pelo transcurso de datas Ies.,
tívas ou comemorações da respectiva
nação estrangeira, como estabelecide no artigo 4.3.8, dêste Cerimonial;
U) prestarem honraria d-e salva a
autoridade civil ou militar da respéctiva nação estrangeira que tenha
direito a salva d'a 21 tiros.
2 - Os navios da MB, hastearão
no mastro de vante, a bandeira de
guerra de nação estrangeira, .salvo
nos cas-os previstos no artigo 4.17.3.
sempre que:
a)
prestarem honrarias de salva
a autoridade civil ou militar da respectiva nação este-angeira que tenha
direito a salva de menos de 21 tiros;
b) retribuírem salva dada
por
autorfda.de militar da respectí....a. nação estrangelra..
3 - Quando a nação estrangeira
não possuir bandeira de guerra oU
esta não rôr conhecida ou (ÜSp0::-:lÍvel, será hasteada em seu lugar e.
bandeira da nação propriamente di-
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ta. Na falta de ambas as band-eiras,
será hasteada a Bandeira Nacional.
4 - As estações d.ç salva da ME.,
procederão por forma idêntica quando tiverem de atender as circunstâncias previstas no presente artégo.
Artigo 4. 1. 38 Restrição às
continências de guarda e toques e
às honrarias de salva quando presente tuuíoríâsuie de maior preemi-

nência -

Não serão prestadas continências dê guarda e toques nem
hone-a.rlas de salva a qualquer autoridade, em presença de outl'2. a quem
caibam honras superiores, salvo nas
posses de comando de Fôrça ou de
navio, como estabelecido n-o artigo
7.1.6
CAPÍTULO Ir
HONRAS À BANDEIRA NACIONAL

A)

Condições Normais.

Artigo, 4.2. 1 - Hasteamento e arriametito da Bandeira Nacional. -

O cerimonial para hastear e arriar
a Bandeira Nacional, nas ocasiões
referidas no art. 3.2. 3 consistirá no
seguinte:
I - Hastear.
a)
cinco minutos antes da hora
fixada para o hasteamento, será dado
por corneta ou apito o toque de Bandeira;
b) a guarda, bandas de música e
marcial formarão nas proximidades
do local em que será hasteada a: Bandeira e com a frente para ela vol...
tada.
A disposição será, sempre que possível, a seguinte: a guarda mais proxíma do local de hasteamento da
bandeira tendo pela sua retaguarda
a banda de música e em seguida a
marcial;
c) o hasteamento da bandeira será
iniciado aos primeiros compassos do
hino, toque de corneta ou apito e seu
movimento será continuo e regulado de modo que ao terminar a parte
musical, a alça superior da tralha da
bandeira venha a beijar a borla do
pau da bandeira, do mastro ou penal da carangueja, conforme fôr o
caso;
d) o pessoal que se encontrar no
convés fará a continência individual
do lugar onde se achar e o que eatíVer cobertas abaixo ficará na posi-
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çãc
de sentido; não se excetuara
dêsse último procedimento o pessoal
que se encontrar no rancho.

II -

Arrfar.

cinco minutos antes da hora
do pôr do sol, será dado, por corneta ou apito o toque de Bandeira;
o) a êsee sinal, formarão a guarda,
bandas de música e marcial nas proximidades do local em que se encontra hasteada a Bandeira; a guarmção, por divisões, concentrada no local da cerimônia e os oficiais, por
antiguidade, face voltada para a bandeira, no sentido de BE ou BB ou
BB a BE, conforme estiverem com
a frente voltada para a proa ou
pôpa. Três praças (sargentos) da
divisão de serviço formarão pela retaguarda da guarda;
c) três minutos após o toque de Bandeira -, será dado o 1.0 sinal à
cerimônia do seu arrlamento: o 2."
sinal será dado um minuto após o 1.0
e, nessa ocasião, o oficial de quarto dará as ordens necessárias para
que a guarnição fique com a frente
voltada parata bandeira. O oficial de
quarto para assim fazer deverá, antes, pedir licença à autoridade da
ME, mais antiga, presente à cerimônia;
d) o 3.° sinal será dado no instante da hora do pôr do sol;
.
e) a última nota do 3.° sinal e
logo após ser dada, pelo oficial de
quarto a voz de: "em continência,
arria", será iniciada a execução do
hino nacional ou na falta de banda
de música o toque de corneta correspondente ou o de apito;
f) terminado o arrtamento e desenvergada a bandeira da adnça,
será a bandeira entregue, por aquêIa que a arriou, ao mais antigo dos
três sargentos da divisão de servico:
g) os sargentos, sem se descobrirem, após dobrarem a bandeira e a
devolverem ao sinaleiro ou vigia de
ré, voltarão a formar nos seus lugares; depois de assim fazerem, o
mais antigo dentre os referidos sargentos fará continência ao Oficial de
Quarto;
h) . o Oficial de Quarto após responder a continência, 'deverá voltarse ou dirigir-se à autoridade militar
da MB de maior antiguidade, fazer
ecntinêncía dando-lhe "boa-noite",
logo após dará ordens para o debandar da guarnição.
a)
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Artigo 4.2. 2 - sa.udação à Ba!1'dr:.Ta Nacional ao entrar e ao ~ smr de

Toda pesa serviço da MB deverá chega.r
s~~a 1" vez, no dia, a bordo de n3"v~o
~a MB e ao dêle retu-ar-se pela últdma vez, nesse ~esmo peno do, saudar
Bandeira NaclOnal, se esta .enc.on~rar-se ríestraldada. Para aSSIm fazer, devera:
Ar;> entrar a bordo:
bordo de navio da MB. -

Voltar-se na <.1ireção ~m que :,e encontra a BandeIra tqacíonal, lo~o que
t ha alcançado o patim superior .do
e~taló ou a extremidade superior
â~ pr~ncha; perfilar-se e ~xecutar
a saudação, finda esta, cumprimentar
o oficial de quarto;
Ao sair de bordo:
Saudar o oficial de quarto e, logo
após chegar. ao ~atim superior do
portaló ou extremidade S1.~pel:lOr da
prancha, voltar-se na direção a Bandeira e saudá-la.
Artigo 4.2. 3 -

sçLUdação à ~andc~

ra Nacional conauaaa em
~

desf~le mz-

Tôda pessoa, a ~ervlço .da
ME passando pela Ba!1deIr~. NaclCnal conduzida em desfile mthtar, ou
qu~ndo para;do, esta por êle passar,
deverá saudá-Ia. Aqueles que se en~
contrarem em embarc~ções ~iúdas
ou em veiculas deverão seguir as
prescrições estabelecidas no artigo

tuar.

4.1. 9.
Artigo 4.2. 4 - Arriamenic da Bnllâeira Nacional nos órgãos da ME
que não mantenham serviço ininterrupto. ~ O ar-namento da Bandeira

Nacional nos órgãos da ME, que não
mantenham serviço ininterrupto, processar-se-á, sem cerimonial, cinco
minutos antes da hora nêles determinada para encerramento do expe.
diente.
Artigo 4.2. 5 - Continência à Bandeira Nacional durante a execução
de salvas. ~ Quando por ocasião do

hastear e do arriar da Bandeira Nacional fôrem dadas salvas, as continências só serão desfeitas após o último tiro de salva.
D) Condições Especiais.
Artigo 4.2. 6 - Cerimsmiai da Bandeira Nacional nos dias 7 de Setembro, 15 e 19 de Novemõro. ~ Nas
datas de 7' de Setembro, 15 e 19 de

Novembro, após ser executado o Hino
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Nacional, a banda de música tocará,
respectivamente,' o Hino da Independência, o da República e o da
Bandeira.
Artigo 4.2. 7 - Portos estrançeiros,
Em portos estrangeiros, a banda
de música, logo após executar o Hino
Nacional, quer por ocasião de hastear, quer no arriar da Bandeira Nacional, tocará o hino do país a que
pertencer o pôrto.
Artiqo 4.2. 8 - Reunião da naviOs
de

guerra

de

diferentes

paises.

Estando presentes num mesmo ancoradouro, navios de guerra de outras nacionalidades por ocasião do
cerimonial da. Bandeira, a banda de
música tocará, logo após o hino do
país a que pertencer o pôrto, os demais hinos das nações dos navios
de guerra presentes, em ordem cro-·
nológíca idêntica a que se observaria para o cerrmoníal de salvas, tendo em vista a precedência entre as
respectivas autoridades estrangeiras;
se o número de nações representadas
fôr muito elevado, o COMAPEM da
MB poderá escalar os navios que deverão tocar os hinos das nações a
que pertençam os navios estrangeiros
que lhe ficarem próximos.
Artigo 4.2. 9 -

saudacão à Bandei-

Artigo 4.2. 10 -

Dias de Funeral -

ra de nação estrançeíra; - o pessoal
a serviço da ME deve observar com
relação à saudação à Bandeira de
nação estrangeira, as disposições relativas à Bandeira Nacional.
Nos dias de funeral ou de luto oficial, não serão executados toques de
continência nem dadas salvas por .notávos outros que não os previstos no
Capitulo XX.

.

No cerimonial à Bandeira Nacional, observar-se-á o estabelecido nos
arts. 4.2.1 e 4.20.11.
CAPíTULO In
HONRAS A DATAS FESTIVAS

A) -

Condições Normais.

Artiço 4.3.1 _

de çnnuie gala. -

Honras nas daws

No 'transcurso de
datas festivas de grande gala, deverão ser observadas, pelos navios da
ME, as seguintes honras: embandeíramento em arco e execução de três
(3) salvas de 21 tiros cada uma; a
primeira às 8· horas, por ocasião de
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ser içado o embandelramento em arco, a segunda ao meio dia e a terceira ao pôr do sol, Por ocasião .de
ser arriada a Bandeira Nacional e,
com ela, o embandeíramento em
arco,
Artigo 4.3.2 _ Honras nas datas de
pequena gala. No transcurso de

datas festivas de pequena gala, com
exceção das de 11 de junho, 19 de

novembro e 13 de dezembro, deverão
ser observadas pelos navios da MB.,
as seguintes honras: embandeíramenta nos topes às 8 horas e execução de uma única salva de 21 tiros ao meio dia.
Artigo 4.3.3 -

Dia da Bamâeu a;

- A data festiva de 19 de novembro, é denominada "Dia da Bandeira'.
Artigo 4.3.4 .: Cerimonial da Bandeira no "Dia da Bandeira". - No

"Dia da Bandeira", deverá ser ob-

servado o seguinte cerimonial:
a) cinco minutos antes das 12,00
horas deverá ser dado o toque de
bandeira B; ao ser assim feito, içar
o sinal respectivo;
b) arriar a bandeira e proceder
dessa ocasião em diante como no cerimonial para o hasteamento da
bandeira, previsto no art. 4.2. 1;
c) por ocasião de ser hasteada a
bandeira, será içado o embandcíramenta nos topes e, logo após, dada a
salva de 21 tiros;
d) após a salva, deverá ser executada pela banda de música, o hino
à bandeira,. que será. cantado por
tôda a oficialidade e guarnição, presente à cerimônia.
Artigo 4.3.5 - Cerimonial da Bandeira nas datas de 7 de Setembro e
15 de Novembro. - Nas datas de 7

de setembro e 15 de Novembro deverá ser observado, por ocasião do
cerimonial de hasteamento e arriamen to da bandeira, a determinação
prevista no art. 4.2. 6.
Artigo 4.3.6 - Datas festivas em
presença de navios estrangeiros. -

Quando em, pôrto brasileiro, o
COMAPEM dos navios da MB deverá:
a)
mandar às vésperas de data
festiva, com antecedência de pelo
menos 24 horas, se possível, um oficial participar aos COMAPENS das
fôrças navais ou comandantes de na-

vias isolados estrangeiros' presentes,
o motivo, natureza e horas do cerimonial a ser executado, convidando03 para que os navios sob às ordens
dos mesmos venham a tomar parte
no cerimonial;
b) no dia seguinte ao da realização do cerimonial" .mandar um oficial agradecer aos oficiais estrangeiros acima referidos, a participação
dos navios sob seus comandos, no
cerimonial realizado.
Quando em pôrto estrangeiro, os
navios da MB só comemorarão as
datas festivas de grande gala, devendo .o COMAPEM, além de íbservar as determinações estabelecidas
neste artigo:
a) dar conhecimento, 'com a necessária antecedência, às autoridades
navais do pôrto em que se encontrar, do motivo, natureza e horas
do cerimonial a ser executado.
1

Artigo 4.3.7 _ Datas 'festivas dos
Estados do Brasil. - Os navios da
MB quando em portos de Estados

do Brasil, participarão de suas datas festivas, observando para êsse
fim o cerimonial relativo às ' datas
festivas de pequena gala.
Artigo 4.3.8 - Datas festivas estrangeiras. Quando do transcur-

so de datas festivas de outras nações e mediante éonvite oficial do
COMAPEM dos navios da nação cuja
data ocorrer ou, se assim não ror
o caso, por determinação de autoridade competente, os navios da MB
tomarão parte no cerímonial a ser
executado. Nesse caso, além das salvas correspondentes, içarão no mastro principal somente a bandeira de
guerra da nação festejada ou na falta desta a da própria nação, sem
entretanto ser arriada a insígnia de
Comando. O navio da MB que não
posutr a bandeira da nação festejada, deverá içar em substituição à
mesma a Bandeira Nacional.
Artigo 4.3. 9 - participação de fôrças de desembarque estrangeiras em
paradas comemorativas de datas festivas brasileiras ou estrançeiras,

Quando em território do Brasil ou
sob SUa jurisdição, fôrças de desembarque estrangeiras tornarem. parte
em paradas' comemorativas de datas
festivas brasileiras, a essas fôrças
deverá ser dada posição de destaque
na vanguarda das fôrças em parada,
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recedendo- as porém, se possível, de
.~equeno destacamento de forças brasileiras' como guarda de honra.
No caso de participarem da parada, várias fôrças de deS~m~arque estrangeiras, uma das segum tes normas
deverá ser observada quant~ à ordem de precedência dessas forças:
a)
antiguidade ~ dos comandantes
estrangeiros das forças navais a que
pertencem' os destacamentos em parada;
. "
b)
antiguidade dos projmos comandantes de destacamentos em pa-

ra~); a

ordem alfabética, na língua
portuguêsa, dos nomes das naçoes
cujas fôrças tomam parte na pa'rada.
Quando a parada fôr motivada pelo
transcurso de data festiva de nação estrangeira presente na parada as fôrças dessa, nação deverão
pr~eder às demais, independentes
da antiguidade de seus respectivos
comandantes.
B)

-

Condições Especiais.

Artigo 4.3, 10 - COincidência ce aatas festivas brasileira, e estrangeira.

_ Quando duas datas festivas, uma
brasileira e outra de nação estrangeira coincidirem, os navios da MB,
observadas as condições previstas no
art. 4.3.8, içarão no tope do mastro principal .ambas as Bandeiras,
ficando a Nacional na adriça de boreste. Nesse caso as salvas se regularão pelo cerimonial correspondente
"à data festiva de maior gala.
Artigo 4.3.11 - Salvas em lia ias
festivas de autoridades

estrangeiras

----:- Em alguns países estrangeiros -é
tradicional a execução de salvas de
21 tiros em homenagem a datas festivas do Presidente, Soberano ou
membro da família reinante. Em tais
casos, o COMAPEM da MB, se convidado pela autoridade competente
estrangeira, deverá determinar que
os navios da MB se associem às honrarias de salva.
Artigo 4.3. 12 - Salvas não eccceredas por motino de embandeiramento.
- As salvas que não fórem dadas

ou retribuídas por motivo de embandeiramento, serão executadas tão logo
seja êste arriado, observando-se, porém, as restrições constantes da le-
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tra 1 do art. 4.1 .. 1. Dos motivos de
transferência de salva devida, deverá ser dado conhecimento imediato a quem tiver direito a essa honraria. A salva devida nessas condi":
ções, será prestada mesmo que aquêle que a ela tiver direito não mais
se encontre presente ao cessar o motivo que a ímpedíu.
CAPíTULO IV
HONRAS

DE

RECEPÇÃO

E

DESPEDIDA

Artigo 4.4. 1 - HOnres de recepção
e despedida. São denominadas honras
de recepção e despedida, as honras
prestadas às autoridads mílítares e
civis ao chejarem ou saírem de navio ou órgão da MB.
Artigo 4.4. 2 ~ HOnras de portaló.
85.(; denominadas honras de portaló,
as honras de -recepçâo ou desuedide.
que Se prestam, junto ao portaló ou
prancha, por ocasião da autoridade
a que as mesmas são devidas, -hegar
a navio da MB ou dele retirar-se.
N:J':> órgãos da :ME as honras' de" portaló são prestadas no local em que
a autoridade é recebida ou despedi,
da

Grtuiaçôee das
AB honras de
portaló obedecem às seguintes gra.,
dações;
a, autoridades militares e civis no
exercício de altos cargos urevistcs
neste cerimonial e oficiais generais
- Reeepçâo e despedida pelas ",utondades determinadas neste eerrnocial
e pelo oficial d.e serviço: presP11ça da
otudaltdade, honras de guarda, ban .
ela" marcial e de música, boys e toques de apito;
b) oficiais superiores Comandantes
de Fôrça ou de na via, - Recepçã-, e
despedida pelas autoridades determinadas neste cerimonial e pelo .mcíal
de serviço; presença da oficialtdade.
honras de guarda, boys, toques de
corneta e de apito;
c) oficiais superiores - Recepção
e despedida por oficial do mesmo
pôsto e pelo oficial de serviçO; honras de guarda e boys, toques 'le cor;
neta e de apito;
d) oficiais intermediários e sucal.,
ternos - Recepção e despedida pelo
oficial de serviço; honras de ooys e
toques de apito.
Artigo 4.4. 4 - Oficial de Seruiç»
Artigo 4.4. 3

honras de portaló.

nas Honras e Cerimonial de port-aló.
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Po- ocasião de serem
prestadas as
honras de portaló em navio ou 6rg~n

da ME. o Oficial de Serviço devera

ficar numa das seguintes posições:
a) quando presente o oomanrtante
do navio ou órgão ou oficial a quem
caibo re-ceber OU despedir a aUToridade visitante, à direita do C.0ID"11L
dar.te ou daquele Oficial, na -Iístâu-

ela de um passo se o portaló fór a
B~ e, na mesma distância, porém à
esquerda, se o portaló fôr a BB.

As presentes disposições referem -ri:::
8.05 portalós cujas escadas sejam voltadas para ré; se voltadas para ven ,
te aa jiostçõee serão invertidas;
b) junto ao patim superior ~ IÍ'') por;
• talé e a um passo à frente da fileira.
de -ooys situada por ente avante do
mesmo, quando couber a. si o encov.,
go de recepção e despedida.
Artigo 4.4. 5 - Dever dos Comandantes de Fôrça ou de navios nas nonr:-s de recepção e despedida. .- Os

Comandantes de Fôrça ou de navio
devem tomar parte nas honras áe
-recepção e' despedida
prestadas -às
autoridades de maior oU igual oósto.
Aos Capitães de Bandeira não cabe
êste dever para com OS COmandantes dos demais navios.
Artigo 4.4. 6 - Representação ae
Comandante de Fôrça ou de navio no
cerimonial de recepção e despedida.
O Comandante de Fôrça, navio ou

órgão da MB que tiver de receber OU
depedir
qualquer
autoridade, será
substituído e representado neste dever 001' quem se lhe seguir em aeitjguldade na mesma cadeia d,e comando se, nessa ocasião, encontrar ..se
e-u companhia de autorld.ade suce-ior
011 de qualquer forma
impedido.
Artigo 4.4~ 7
Designação de

Otícune 'do Estado Maior de. '[i'ôrça
paro o cerimonial de recepção e aespedida. - Nos navios capítâneas ::'le-

verão ser designados oficiais jo Estado Maior da Fôrça para se cncer-

regarem do cerimonial de recepeãn e
despedida, no curso ordinário do ser.,
viço
Artigo 4.4. 8 Recepção e .iee.
pedida a bordo de Oficiais e oessoas
de distinção. - Todos os oficiais e
pecsoas de distinção, que entrarem ou
saírem de bordo ou doe' órgão da ME,
terão, quer ne recepcâo. quer na C1é'6pedida, boys no portaló, ao sinal de
apit-o, de acôrdo com as normas dêste
Cerimonial.

ArtigO 4.4, 9 - Recepção e âeede silêncio (to
pedida entre o toque
içQ.J a baauieira, Os oficiais de qual-

quer patente qUe entrarem cu saírem de bordo ou órgão da MB. do
toque de silêncio ao de IÇa-r da Bandeira no dia seguinte, serão recebi.
dos e acompanhados pelo oficial ele
quarto ou por quem o estiver SUb:L
tituindo, de acôrdo com a organiza(;-ân interna do navio ou órgão.
Artigo 4.4. 10 - Reoepçãc e aee
pedida de Comandante de Fôrça cu de

cncuue superiores. Os Comandantes

ce

Fôrça, os Comandantes de navios
Oficlaie superiores .serão recebidos
f; despedidos por oficiaís . dos mesmos
postes pertencentes ao navio ou 61'Filo da ME visitado ou, quando assím
não fôr possível, peles que se lhes.
ceguirem em antiguidade.
Artigo 4.4. 11 - Número de boys
n . .','> honras de portaló. .- Na recepçâ.,
e despedida das autorídcdes mihtcres. civis e entidades abaixo men,
cionada, o número de boys será o S2_
guinte:
a)
oito (3) Boys - Presidente da
República Parlamento Nacional ou
Supremo Tribunal Federal, mcurpo.
radcs: Vice-Presidente da República: SenaDO cu Câmara Federal, íncorporados: Ministros de
Estado;
Conselho do Almirantado, ínco-norado: Governadores de Estado e As~
sembléia Estaduais, Incorporados: Chefe do Estado Maior das Pôrças
Armadas: Ministro do Superior TrL
buna! Militar: Embaixadores e. En.
viados Extraordinários
e Ministros
Plenipotenciários, nos países em que
são') acreditados;
Almirantes, Almirant-e-s de Esoua.d!'a e Vice.Altmrantes,
.
ín seis (6) Boys - Contra-Alnu.,
rentes: Encarregados de Negócios e
Cônsules Gerais, nos países em que
'8

S.8.,")

/])

acreditados.
quatro (4)

Boys

Oficiais

Sunerlores comandante de Fôrça e
Oficiais Superíores ;
d) dois (2) Boys ciais.

Demais Ofi-

, Artigo 4.4. 12 - Diminuição de número de Boys. - O número de Boys

poderá ser reduzido desde que a
disposição do convés do navio ou
órgão da· ME não permita a aC0modacâo do número determinado no
art. 4.4.11.
Artigo 4.4. 13 -

Saudação ao Co-

-masuumte pelos O jiciais que não es"-
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.verem presentes às honras de re~epc.ão dessa_ autoridade. - Os ,oü-

pude~~em receb-er o
:':omandante por ocasiao .dê sua. chegada, pela La vez, no día, nl? ~ naVIO
ru órgão sob. seu comando, Ir~o, se
3.ssirn determinar essa autoridade,
:mmprirnentá-Io logo que _termmarem
a ocupação que os haja ímpecnno de
recebê-lo.

ãets que nao

Artigo 4.4. 14 . :. . . . Execuç~o dos toques dI~ Apito. - A execuçao dos to-

ques de apite competna ao Mestre
do navio quando se tratar de "Honras de portaló" ao Comandante do
navio ou autoridade Que lhe tôr superior .. Nos demais casos, competirá
ao contra-Mestre do serviço dar 03
toques de apito.
Artigo 4.4. 15 - Toque de Comandante de naviu ou estabelecimento.

_ Os .Ofíciaís Superiores Comandantes de navio ou órgão da ME, só terão direito a toque de Comandante
nos navios e estabelecimentos em que
exerçam tal cargo; nos demais terão, apenas, o toque de Oficial Superior.
Artigo 4.4. 16 - Execução da Salva
de Chegada. ----- A Salva de Chegada

será iniciada pelo navio ou estação
de salva da ME que avistar. em
primeiro lugar, embarcação ou navio ostentando
pavilhão de Presidente da República.
A Salva de Chegada será de 21
tiros, cabendo executá-la todos os
navios e estações de salva presentes na área marítima em que se encontrar a embarcação ou navio conduzindo o presidente da República

°

Artuio 4.4. 17 -

Execução da Salva

Salva de Partida
deverá ser iniciada assim que a embarcação conduzindo a autoridade vi~
sitante venha a pairar, após afastarse cêrca de meia amarra do navio
ou órgão que deva executar a salva.
Nessa ocasião, precedendo ao prlmeíro tiro, a Bandeira-Insígnia da
autoridade visitante deverá ser hasteada, caso assim já não se encontre. Ao último tiro da salva será arriada a Bandeira-Insígnia.

de Partida.

-

A

Artigo 4.4. 18 _ Procedimento durante a execução da salva de partida.
- 1 - A autoridade a quem fôr devida :;t honraria de salva de partida,
devera ao ser, dado o 1.0 tiro da
salva:

EXECUTT.VO
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a) se uniformizado, ficar de pé,
fazer continência individual e permanecer nessa atitude até o último
tiro da salva;
b) se em traje civil, ficar de pé,
descobrir-se e manter-se nessa atitude até o último tiro da salva; os
militares que acompanharem a autoridade a quem são prestadas honras de salva, ficarão em posição de
sentido e os civis, de pé e descobertos.
2 - As autoridades que tomarem
parte nas honras de despedida bem
como todos os demais que se encontrarem a bordo, "cobertas acima",
ou em terra, próximo do local de
despedida mas não em postos ou formatura, farão continências individual ao ser dado o 1.0 tiro e permanecerão nessa atitude até o término
da salva.

Artigo 4.4. 19 -

Uniforme nas hon-

ras e recepção e despedida. - Sempre que nas honras de recepção e
despedida, couber à autoridade visitante a honraria de "Postos". o uniforme determinado neste Cerimonial
será geral para o pessoal do navio ou
órgão visitado.
Quando honraria de tal natureza
não tôr devida, o uniforme determlnado, será obrigatório tão somente
àqueles que devam tomar parte nas
honras de portaló.
Artigo 4.4 20 - Inicia das nomae
de portaló. ~ As honras de portaló, por ocasião da recepção em navio
da ME, devem ser iniciadas com o
toque de presença ao chegar a autoridade a quem fôrem elas prestadas
próximo do patim inferior do por~
taló ou da extremidade inferior da
prancha, de modo que as continências devidas sejam executadas ao
alcançar aquela autoridade o patim superior do portaló ou o convés do navio junto à extremidade
superior da prancha.
Por ocasião da despedida, as honras de portaló deverão ser iniciadas
com o .toque de. presença, assim qU~
a referida autoridade se. dirigir para
um ou outro dos tocais. acima mencionados, nos quais, aguardara a execução das continências devidas.
Nos órgãos da MB, observar-se-á
no que rôr cabível, procedimento se~
melhante.
Artujc 4.4. 21 - HOnras outras que
não as de portaló. - As demais hon-

ATOS

DO PODER

ras que não as de portaló, devidas às
autoridades, se regerão conforme eStabelecído nos capítulos V a XX dêste Cerimonial.
'
B) Condições Especiais.
Artigo 4.4.22

-

Não

recenaona-

mente de autoridade visitante, por
quem de direito. - Quando por olrcunstâncias inevitáveis, uma. autoridade visitante não fóI' recebida por
quem de direito, o Oficial de Serviço ou quem dirigir, na ocasião, as
honras de portaló, deverá além de
apresentar excnsas pelo sucedírío
àquela autoridade, acompanhá-la ao
Comandante do navio ou órgão da
MB, visitado.
Artigo 4.4.23 -

Qua"Ldo ausente a

tnuoriâcuie a ser visitada. - QUando embarcação OU veículo dírtgn'-se
para bordo conduzindo autoridades
visitantes de maior ou igual pôato
da autoridade a ser visitada e esta
última encontrar-se ausente, o Oficial de Serviço deverá descer até o
patim inferior do portaló ou extremidade inferior da prancha a fim de
partdcípar à autoridade. visitante a
referida ausência.
CAPíTULO V
rrr

A)

-

HONRAS AO PRESIDENTE
REPÚBLICA
-

DA

Condições Normais

Artigo 4.5. 1 - salvas' e embandeiramento. - Os navios da MB deve-

rão embandeírar nos topes com
Bandeiras Nacionais e salvar com 21
(vinte e um) tiros, sempre que, durante o período compreendido entre
8 horas e o pôr do sol:
a)
avistarem embarcação ou navia ostentando ° Pavilhão de Presidente da República;
b) ao entrarem num nôrto oU nête
se encontrando, avistem desfraldado, em navio ou 'estabelecimento da
ME o pavilhão de Presídente da República.
As .estações de salva e estabelecimento deverão observar o mesmo
cerimonial, sempre que durante o
período, compreendido entre 8 horas
e o pôr do sol:
a)
avistarem, na área marítima
em que se encontrem localizadas, em-

EXECUTIVO

barcação ou navio ostentando o Pavilhão de Presidente 'da República:
b) avistarem desrraldada em mastro de estabelecimento da ME o Pavilhão de Presidente da República.
Artigo 4.5.2 - Inicio das satua« e
embaruieiramentc, - A salva de 21
(Vinte e um) tiros e o embandeíramenta nos topes deverão ser executados, tão logo seja avistado o Pavtlhão de Presidente da República;
quando 'presentes numa mesma área
marítima mais de um navio ou no
caso de verificar-se tal circunstâncias numa estação de salvas, o cerimonial será iniciado por quem prtmelro avistar o pavilhão de presidente da República.
Artigo 4.5.3 - Honras ao jaze?' í zsita Oficial ou anunciada a navio da
iWB. - Quando o Presidente da Re-

pública fizer' visita oficial ou anunciada a navio da MB, deverá ser ob
servado o seguinte cerimonial:
a) a oficialidade e guarnição formarão em Postos de Oontínêncía ao
ser avistado o navio, embarcação ou
veículo ostentando 0- Pavilhão de Presidente da República;
b) s-erá recebido DO patim superior da escada de portaló ou junto à
extremidade superior da, prancha,
pelo Ministro da Marinha, pelo Chefe do Estado Maior da Armada OU
pelo Oomandante mais antigo da Fôrça a que pertença o navio, ficando
o comandante dêste último junto ao
portaló ou extremidade superior da
prancha;
C) os Oficiais que não façam parte
dos postos de conünêncte, formarão
por ordem de antiguidade próximo
ao portaló ou extremídade vsuperlor
da prancha, assim Gomo a guarda, a.
banda marcial a de música e os boys;
d) 3)0 chegar o Presidente da República próximo do patim inferior
da eSC8<Cia do portaló ou da extremídade inferior da prancha, será dado
o toque de presença, de forma que
ao atingir o patim superior do portaló ou a extremidade superior da
prancha, sejam executados os toques
de continência. quando, então, a
guarda apresentará armas e a banda de música tocará o Hino Nacional; nessa ocasião, será hasteado o
Pavilhão de Presidente da Repúbltcn no mastro principal, sendo a flâmula de comando arriada bem como
qualquer outra bandeira-insígnia que
nêle se encontrar hasteada.
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A Bandeira jcacíonal que houver
sido hasteada no tope dêsse mastro
por ocasião do. emband-erram-ento será também arrfada.;
,
.
e) O presidente da ~~pub1ic~ ftcará parado sôbre o patim superior do
portaló ou junto ao extremo superior da prancha, no. oonvee . do. navio até o final do H1DO jraotonal ou
da' marcha batida ou do toque de
apito, conforme o caso.
Artigo 4.5. ,4 '- Estada do PresiAs autoridades
dente a Bordo. -

referidas na letra t» do artIgo. ante1'101' deverão acompanhar o prasídente
da. 'República durante a sua permanência a bordo.
Sendo ca estada, a .bordo, do Presidente da Repúbljca demorada, os
postos de continência deverão-ser d€R
bandados lacro após terminarem as
honras de recepção.
Artigo 4.5. 5 - Honras ao retirarse de bordo de navib da' M B. - o se-

guinte cerimonial deverá ser observado ao rettrar-se de bordo o Presidente da República;
a) .oficialidade e guarnição em Postes de Continência e os demais como
dlscrímtnado na letra C) do artigo
anterior;
b)
o comandante dó navio bem
como tôdas a-s demais autoridades navais presentes, exceto a mais preeminente que se encontrar a bordo, ficarão junto ao patim superior do portaló ou extremidade superior da prancha;
c) antes do Presidente da Repúhlica dirigir-se para o portaló ou
prancha, tôdas as pes-soas de sua comitiva deverão ter embarcado na lancha ou descido a' prancha;'
d) ao ser dado o. toque de presença, a autoridade naval mais pree-.
minente que se encontrar a bC!'rd?,
conduzirá o Presidente da Republlca a1té -o patim superior _. do portaló
ou até junto 'à extremidade supenor
da prancha' ao atingir um dêsses locais, serão' executados os toques de
contínêncía, quando então, a guarda
apresentará. armas, e al banda de
música tocará o Hino Nacional;
e) após a lancha se ter afastado
do navio de cêrca de meia amarra
e pairado iniciar-se-á a salva de 21
(vinte Um) tiros, sendo O Pavilhão
de Presidente da RepÚblica arriado
IW último tiro e em seu lugar. hasteada a Bandeira Nacional do embandelramento nos topes e a 'bandeira-insignia devida.
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Após assim ter sido feito, serão dados os 7 (sete) vivas;
f) ao término dos sete vivas serão
debandados os postos de continência.
4r~igo 4.5. 6 Honras ao passar
proxtmo a navios ou estaoetecimen-:
tos da ME. - Quando o Presidente
da República passar próximo, por

uma ou maia vêzes a .navíos ou estabelecímentoa da. ME, as guarmçôes
formarão em pos~s doe continência;
ao passar o Presidente, a guarnição
de cada um dará (7) vivas, a banda
marcial executará 05 toques devidos,
a guarda apresentará armas e a
banda de música tocará o Hino Nacional.
Artigo 4.5. 7 - Honras ao ser perdido de vista o Pavilhâo Presidencial
OU por ter o Presidente chegado à ter-

ra. - Quando o Pavilhão presidencial,

fôr perdido de vista oU quando o Pre-

sídente chegar à terra, todos os navios deverão salvar com 21 tiros, arríando o embandeiramento nos topes ao último tiro.
Quando houver comunicação de que
o Presidente continuará no mar, embora sem ser avistado o navio ou embarcação que o conduzir, a salva final será dada quando ordenada pela
autoridade competente.
Artigo 4.5. 8 Quando o Presi-

dente utilizar em sua visita a nav~o
ou órgão da MB, veículo terrestre ou
helicóptero em lugar dig em barcacão.
-, Quando o Presidente da República

utíhzar veículo t-err-estre em vez de
embarcação, o cerimonial será semelhante e s·e couber salva, esta será
iniciada assim que o Presídente houver tomado a carruagem, a qual só
se afastará após ser dado o último
tiro da salva. No caso de a carruagem
seI: fechada, o Presidente aguardará
próximo da mesma a execução da
salva.
Durante a salva o Presidente permanecerá de pé e descoberto. Quando fôr utilizado helicóptero, as' honras de recepção e despedida serão
prestadas, respectivamente, por ocasião da aterrissagem ou da decolaigemo
Artigo 4.5. 9 - Honras. a outras autoridades quando no· mar o Presidente
da República. - Pelo fato de encon-

trar-se no mar o Presidente da
pública, nâo cessam em nenhum
via ou órgão da MB. exceto os
se encontrarem -e.m postos de

Reneque
con-
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tinência as honras de portaló devidas

a outras autoridades,
Artigo 4.5. 10 - SalVas, quando no
mar o Presidente da República. -

Nenhum navio ou órgão da ME responderá salvas, enquanto o Presidente da. República permanecer na áH'9.

marítima em que se encontrem loca-

lizados, exceto as que foram dadas em
honras à terra por navio estrangeiro.
Artigo' 4.5. 11 - Honras ao fazer
visita oj5-:-ial ou anunciada a órgâo da
ME. - Quando o Presidente da- ReRepública nzcr visita oficial ou anundada a órgão da ME dever-se-á ob-

servar no que fôr aplicável o mesmo cerimonial estabelecido nos artigos 4. 5. 3; 4. 5. 4 e 4. 5. 5; às
salvas só s-erão dadas se houver dis-

ponibilidade de meios para tal fim.
E Condições Especiais
Artigo 4.5. 12 - quando ma's de
um navio ou órgâo da .WlB. sâo visitados. Qu"1.lldo o presidente da
República Iízer visita oficial ou anunciada a mais de um navio ou órgúo
d8J ME, em cada um será observado
o mesmo cerimonial.
Nessas visitas o CO'lvIAPEM ou
COMAP que estiver presente na área

marítima. acompanhá-la-á.

Artigo 4.5. 13 - Ao arriar da Bandeira Nacional. - Se o Presidente da

República enccntra'r-se no mar por
ocasião do arrtar da Bandeira Nacional, o embanden-amente, nos topes
será com ela também. arriado.
Artigo 4.5. 14 - Honras, iiurosite o
período crepuscular. - Durante o período crepuscular depois do pôr do
sol serão prestadas tôdas as honras,
exceto as relativas às salvas, a-os vivas e formaturas do pessoal.
Artigo 4.5. 15 - Substituto eventual do Presidente da República. -

Ao substituto eventual do Presidente
da República, quando no cxcrcícto da
Presidência, são devidas as mesmas
honras a 'que tem direito aquela autorrdade.

ou o Supremo Tribunal Fed.eral., incorporado, fizer
visita oficial ou
anunciada a navio da ME .. deverá
ser observado o seguinte cerimonial:
a)
a oficialidade e guarnição formaráo em Postos de Oontdnência ao
ser avistado o navio, embarcaçã-o ou
veícuLo ostentando a bandeira-ínsígrua dessas entidadec:
b)

será recebido no patim supe-

rim da escada de POl'"t>.1Jó ou junto

a extremidade superior da prancha,
pelo Ministro da Marinha ou P:;;10
Chefe do Estado Maior da Armada
ou pelo Comandante mais antigo da
Fôrça a que oertença o navio. ficando o Comandante dêste último junto
ao portaló ou extremidade superior da
prancha;

C) CG oficiais que não raçam parte
dos Postos de Continência, formarão,
pOI' ordem d-e aritiguidade, próximo
ao nortaló ou extremi"da<le super-ior
da prancha, assim como a guarda,
a banda marcial e a de música 13 os

boys;
d) ao chegar próximo
ao patim
íníertor da escada de portaló ou da
extremidade inferior da prancha. a
pessoa mais preeminente dentre os
m-embros, presentes, do Parlamento
Nacicnal ou do Supremo Trrbunal
Federal, será iniciado o toqu-e de presença, de forma que ao atingir o patim supertor do portaló a extrermdade superior da prancha, sejam execu Lados OS tocues de continência,
querido, então. â guarda apresentará
armas e a banda de música tocará
o Hino Nací onal ; nessa ocasião. será
hasteada no mastro principal a oandeíra-Ineígnia respectiva, ou na falta
desta a Bandeira Nacional sem prejuízo de qualquer outra bandeira-in-

sígrría que nêle s€

encontrar nastoada:
e) o membro mais preeminente do

Parlamento Nacional, ou do Supremo

Tribunal Federal, ficara parado sõbre o patim superior do portaló OU
Junto ao extremo superior da oraneha, no convés do navio, até o final

das continências.
CAPíTULO VI

HONRAS AOS PMDÊRES LEGISLATIVOS E
JUDICIÁRIO'

A)

EXECUTIVO

Condições Normais

Artigo 4.6.1 - Honras ao jazer visita oficial ou anunciada a navio da
MB. Quando o Parlamento Nacional

.

Artigo 4.6.2 - Estada a bordo do
Parlamento Nacional
oU Supremo
'Tribunal Federal. ~ autoridades re-

feridas na letra

b)

do artigo ante-

rror deverão acompanhar os membrce do Parramento Nacional ou do
Stlpl'emo Tribunal Federal durante a
eGt,..)da dOG membros a bordo. Sendo

a estada a bordo, dos membros do
Parlamento Nacional ou do Supremo
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"
aI Federal demorad~a. OG PosTrlbun C unencia
d·everao ser detos de OUw..u
bandad os .

6 3
Honras ao retirar,ArtZgoor~o de navio da MB. O seSe .de b cerimonial deverá ser obserguínte
-atírar-se de bordo, -ncor-

vadO ao o Parlamentq Nacional O'J o
pera d o. 'I'rtb nal Federal:
supr-8mo
nU.
. ~
oficia.lidade e gua~'n~ç~ fora) _
m r-ostos de õontmencia G o~)
marao
d'ISC! íminadcs" na letra
demai:5 e como
) do artigo 4.6.1;
.
c b)
Comandante do naVIO bem
t~das as demais autoridades nacc~~o reoentes exceto a mais preerrúVí3.l6 p..,
,
.
b d
f'
nente que se €ncon~rar a o~~ 0, 1,_ 'unto ao patim superior 0.0
~~~'~lóJ ou da extremida.de SUPCl';Ol'
da prancha;
c) ao ser dado o toque ~.e presen,,
autoridade naval mm.'; preenu~~~~ que G€ encontrar a bordo, ,:0:-:duzirá o membro de mal?r preerrunência do p:;trlamento NaC1on~l <}I; ~o
supremo Tnbu.na1 Federal, ~oe J111L <;>
o ata.n superlO r do portaló aLI ate
lu Pto à extr~mid(l.d<8
superior da
br~ncha; ao atingir um dêeses lO.:~~l.S
serão executados o~ toques de (,,0:101r..ência, quando. entao. a guarda apresentará armas e a. banda de rnucica
tocará o HIno Nacional:
d)
após a lancha Se :ter afastado
do navio de eerçe de meia amarra e.
pairado, iniciar-E;.e-á a salva de pDJ'tida de 21 tiros, sendo a, ~ande1fa-;TI
sígnia do Parlamento N aClOna~ 0'1 do
Supr€mo Tribunal Federal arriada ao
último tiro;
_
e)
ao término das salvas, 6'~r~ d.ebandados 05 Postos de Contíriêncza..
u

'.

•

Artigo 4.6.4 HOnras ao jaz~T
vIsita oficial OU amumcuuui a orçao
ela MB. Quando o par1.aI?ento Na-

cional ou o supremo 'I'ribunal Federal incorporadús, fizer visita oficial
ou a~unciada a órgão da ~B .. dev~
rá ser obs'ervado. no que for aplicavel
mesmo cerimonial astabeleoldo
'no~ o artigC5 4.6.1 a ~.6.3:. exceto
quanto às salvas qu~. 60 serao dadas
se houver diSp011lbllldade de meios
para tal fim.
Artigo 4.6.5 -:- Honras co fazer Vl"
sita ruía anlf'ncwda. Quando o ~a!'
lamento NacIOnal ou o Supremo I'rrbunal Fed€raJ, incorporado, fízer. visita não anunciada a navio ou órgão

da MB Só serão prestadas as nonree
de' port~ó, sendo n~le13 .hasteada a
respectiva b·3.odelra-msigma ou na

falta desta a Band-eira Nacional :::OITlO
determinado no letra d) do artigo
4.6.l.
Artigo 4.6.6 - Câmaras do parlamento Nacional. Honras ao [azet vi·
8itao ficial ou anunciada a navio úu
órgão da MB, A cada lima das Cá-

marM do Parlametno Nacional, se incorporadas, em visita oficial ou anuucíada a navio ou ó.j-ão da MB., serão prestadas as honras devidas ao
'Pnrlamento Nacional. Incorpor.ido
com as seguirites alterações:
a)
o uniforme será o do Dia;
b) a salva de partida será de 19
tiros.

Artigo 4.6·7 Câmaras do Parlamento Nacional. Honras ao t(U~er
visita. Quando
Senado ou Câenara

°

Federal fizer visita não anunciada a
navio ou órgão da MB., só serão pres"adas as honras de portaló sendo a
bandeira-insígnia respectiva nêles
uasteada como determinado na k::tra
âv do artigo 4.6.1. '
B ~ Ocndtções Especiais,
Artigo 4.6.8 - Honras, quando no
mtLr o Presidente da República. Se
no mar o Preskíente da República.
fOÓ

serão

prestadas

no

Pa.rISJIl\~I1t.o

N acional, Supremo Tribunal Federal
ou a cada uma das Câmaras Fe-

crerais, quando em vísíta oficial ou
anunciada a navio ou órgão daMB.
honras de portaló. No caso de encentrar-se no órgão' ou navio da MB
visitados o Presidente da República
~'" hcoras de portaló Iimítar-se-ão às
continências pela guarda e boys. não
sendo dados toques de corneta ou'

aaito .
CAPíTULO VII
HONRAS AO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBL1CA

A)

Condições Normais.

Artigo 4:.7.1 Honras ao fazer
visita oficial ou anunciada atavio
da F/IB, Quando o Vice-Precidents da

República fizer vioSitaoficial ou anuncíc.da a navio da MB. ,deverá ser ob-

oervado ó segumte cerimonial:
a)
oficialidade e guarnição formarão em Postos de Continência, ao ser
avistado a lancha ou veículo ostentando a bandeira-insígnia de V::.C€Presidente da República;
b) os oficiais que não façam oarte dos Postos de Ocntínência formar5. o por ordem de antiguidade p1'6~
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xlmo ao portaló assim como a r-uarda, a banda marcial e a de música
e os boys;
c) será recebido no patim superior
da escada de portaló ou junto à ex-

tremidade superior da prancha. pelo
Mímotro da Marinha ou pelo Cl101e

do Betado Maior da Armada ou pelo
Ocmandante da Fôrça 03. qu-e perten081' o navío, ficando o Comandante
dêsts último junto ao portaló ou extremídade supertor da prancha;
d)

ao chegar próximo

ao patim

inferior da escada de portaló ou da
extremidade Inferior da prancha, será

uuclado o toque de presença de -for-

ma que ao atingir o patim SUp81'lO:' do
portaló OU a extremidade superior da

prancha, sejam executados Os toques
d.e conünêncic,

quando,

então,

a

guarda apresentará armas e a ban-ia
de música tocará o exórdio
hino

do

a que tiver direito; nessa ocasião
s-erá has.eada. no mastro principal,a
bandaira-mstgrua de Více-Preeídente
da República, sem prejuízo da Flâmula de Comando ou de qualquer outra
bandeira-insígnia que nêl e se eucontrar hasteada:
C)
o Vice-Presídente da Renúolica
rícará parado sôbre o patim superior
do portaló ou junto ao extremo superior da prancha, no convés do navio. até o fiE:lal das continências.
Artigo 4.7.2 ~ Estada de VicePresidente da República a bordo. As
autorídades referàdas na letra c) ao

artigo anterior deverão acompanhar
o Vice-Presidente da República, durante a sua permanência a bordo.
Sendo a estada, a bordo, do VicePresidente da República demorada.
0'3 Postos de Continência deverão 15'21'
debandados.
Artigo 4.7. 3
se de oonio,

~

Honras ao retirar-

O seguinte cerímonlal
deverá ser observado ao retirar-se de
bordo. em visita oficial ou anunciada. o Vice-Presi-dente:
a)

oficialidade e guarnição forma-

rão em Postos de Contínênoia e os
demais como discrunínades na letra
b) do artigo 4.7.1;
b) o comandante do navio, bem
cerne tôdas as demais autoridades
navais presentes, exceto a mais preeminente que se encontrar a bordo,
ficarão junto ao patim superícr ou
portaló DU da extremidade superior
da prancha;
c) antes do Více-Presídente da República dirigir-se para o portaló ou

EXECUTIVO

prancha tõdas as pessoas de sua comitiva deverão ter embarcado na
lancha ou descido a prancha;
d) ao ser dado o tcque de presença,
a autoridade naval mais preeminente
que se encontrar a bordo, COnduzirá
o vice-Presidente da República até

o patim superior do portaló ou extremidade superior da prancha; ao
atingir um dêsses locais serão executados os toques de continência,
quando, então, a guarda apresentará
armas e a banda de música tocará
o exórdio do hino a que tiver direito;
e) após a lancha se ter afastado do
navio de oêrca de meia amarra e parado. íníciar-se-á a salva de 19 tiros. sendo a bandeira-insígnia de Vice-Presxíente da República arriada
ao último tiro;
j) ao término das salvas, serão aebandados os Postos de Continência.
Artigo 4.7. 4 ~ HOnras ao taser
visita cticiat Ou anunc;l:Lda a órgão
ela ME.

Quando o Vice-Presidente da

República fizer visita ofi-eial ou anunciada a órgão da MB., devera ser

observado. no que fór aplicável. o
mesmo cerimonial esta-belecido noa
artigos 4.7.04.7.3., exceto quanto-as
salvas que só serão dadas se houver disponibilidade de meios para tal
fim.
Artigo 4.7.5 - Honras ao toeer
visita não anunciaâa. Qua.ndo o Vice..

Preeídente da República fiZer visite.
não anunciada a navio ou órgão da
IVIB., só lhe serão prestadas honrall
de portaló, sendo a respectiva bandeíra-fnsfgnia nêles hasteado como determinado na letra d do artigo 4. '7.I.
B) Condições Especiais.
Artigo 4.7.6 ~ Honras, quando no
mar o Presidente da República oU
quando no navio ou órgão da lI1B visitado, encontrar-se dignidade de
maior preeminência, com direito a
honras militares. Se no mar o pre-

sidente da República, só serão prestadas ao Vice-Presidente da República
quando em visita oficial ou anunciada a navio ou órgão da MB. as honras de portaló. No CaS'D de se encentrar no órgão ou navio, da ME. Vi3i~
ta do, o Presidente da República ou
incorporados, o Parlamento Nacional
ou o Supremo Tribunal Federal. as
honras de port-aló limitar-se-áooo
continências pela guarda e boys, não
sendo dados toques de corneta ou
apito
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CAPíTULO VU[
IV

HONRAS AOS M!:NISTROS DE ESTADO

1 -

Ministro da Marinha

A) Condições Normais.
Artigo 4.8.1 Honras «o jazer
visita oficial ou anunciada a namo
da ME· Q·uando o Mímstro da Marfnha fizer visita oficial ou anunciada a navio da MB., deverá ser observado o seguinte cerírnomal: .
a) oficiaudade e guar-nição rormarâo em PüS'tOlS de Parada. ao ser avístado a lancha OU veiculo o-stentando
o pavllnâo de Ministre da Mar.nna ;
b) as oficiais que não façam parte
dos Postos de parada, formarão, por
ordem de antiguidade, próximo ao portaló, assim como a guarda. a banda
marcial e a de música e Os bOYS;
C) será recebido no patim superfor
da escada de portaló ou na extremídade superior da prancha pelo Chefe
do gstado-Maigr da Armada ou Comadante da Fôrça a que pert.enecer o
navio, ficando o Comandante dêste
últim-o junto ao portaló ou extreminade superior da prancha;
à) ao chegar o Ministro da Martnna
próximo ao patim infel'iol' da escada
de portaló ou da extremidade ínrc1'i01' -da prancha, será iniotado o toque
de presença, de forma que ao atingir o patim superior do portaló ou a
extremidade superior da prancha, sejam executados os toques de conttnêncía. quando então, a guarda apresentará armas e a banda de música
tocará o exórdio do hino a que tiver
direítn:

nessa ocasião será hasteado o
pavilhão de Ministro da Marinha no
mastro prtncípal, sem prejuízo de
qualquer bandeira-insígnia que néle
EC encontrar hasteada.
e)

Artigo 4,8,2 - Estada do Ministro
da Marinha a bordo. As autoridades

referidas na letra c do artigo anterior, deverão acompanhar o Ministro
da Marinha durante a sua permanência a bordo
Sendo a estada, a bordo, do Minish'ü da Maamha demorada, os Postos
de Parada deverão ser debandados.
Artigo 4.8.3 - Honras ao retirarse de bordo de navio da ME. O seguinte cerimonial deverá ser observado ao retirar-se de bordo em visita
oficial ou anunciada. o Ministro (ta
M&inha:
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a) a oficialidade e guarníçâo. formarêo em Postos de Continência e os
demais como discriminados na letra
b do artigo 4.8.1;
b) o Comandante do navio bem como torres as demais autcrídadea navais presentes, exceto a mais preemínenta da cadeia de comand., a
que pertencer o Comandante do Davío. ficarão junto ao patim superior
do poJ.'taló ou da extremídade superíor da prancha;
c) antes do Ministro da M3.1·jnha,.
dirigir-se para o portaló ou prancha.
tódas as pessôas de sua comitiva deverão ter embarcado na lancha ou
descido a prancha;
d) ao ser dado o toque de presença
a autori-dade naval mais preeminent~
da cadeia de comando a que pertencer o Comandante do navio .e que se
encontrar a bordo conduzirá o "Mlmstr., da Marinha até junto ao patbn
superior da escada d-e portaló ou da.
extremidade superior da prancha:
atingido um dêssee locais, serão executados os toques de continência,
quando, então. a guarda apresentará
armas e a banda de música tocará
o exórdio do hino a que tiver direito;
e) após a lancha se ter afastado do
navio de cérca de meia amarr-a e pairado iniciar-se-á a salva de 19 tiros
,sendo o Pavilhão de Ministro da Marinha arriado ao último tiro;
f) ao térmtn-, das salvas. serão debandados os Postos de Oontínência,
Artigo 4,8.4
Honras co faze?'

visita Oficial ou anunciada a órgão
da ME. Quando o Ministro da Ma-

rinha fizer visita oficial ou anunciada a órgão da ME, dever-se-á obscrvar no que fôr aplicável. o mesmo cerimonial estabelecido .no artigo 4.8.1
a 4,8.3, exceto quanto às salvas
que só serão dadas se houver disponibilidade de meios para tal fim,
Artigo 4,8,5 Honreis co jazer
visita não anunciada. Quando o Mtnistro da Marinha fizer visita não
anunciada a navio oU órgão da :ME.
só serão prestadas as honras de por':
taló, sendo neles hasteado o Pavilhão'
de Ministro como determinado na letra e do artigo 4.8.l.
B) Condições Especiais
Artigo 4.8.6 - Honras. quando no mar
o presidente da Repúbli~a. OU quando
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no navio ou órgão da MB visitado
encontrar-se dignidade de maior preeminência com direito a honras mili-

tares -

Se no mar o Presidente da
República, só serão prestadas ao Ministro da Marinha, quando em visita
oficial cu anunciada a navio ou ór
gâo da ME, as honras de portaló,
No caso de se encontra-r no navio
OU órgão da ME visitado pelo Minis-

tro. da Marinha, o

Vi-ce-Presid~mte

da

República ou d-ignidade de maior pre-

eminência com direito a honras militares, as honras de portaló limitarse-ão às continências pela guarda e
boys não s-endo dados toques de corneta ou apito. /
.2 -

Demais Ministros de Estadp

A) Condições Normais

Artigo 4.3. 7 - Honras ao Jazer visita
oficial ou anunciada a navio ou órgão da MB - Aos Ministros de Es-

ta,do (exceto Marinha) quando em
visita oficial ou anunciada a navio.
_ou órgão da MB serão prestadas ashonras devidas ao Ministro da Marinha, com a seguinte alteração:
a)
a bandeira-insígnia da autoridade visitante, será hasteada 'no mastro ds vante, por ocasião de ser dada
a salva de partida e será arriada.
log-o após o último tiro desta salva.
Artigo 4.8.8 - Honras ao [aeer visita
não anunciada - Quando um Minis-

trotde Estado fizer visita não anunciada a navio cu órgão da MB só
lhe serão prestadas honras de portaló.
B)

Ccndíçôes Especiais

Artigo 4.8. 9- Honras. qU((1ulo no 'mar
o Presidente da República ou quamâo
no navio oU órgão da MB visitado.
encontrar-se dignidade de maior preeminência, com direito a honras militares - Se no mar o Presidente da

República, só serão prestadas aos Ministres de Estado quando em visita
oficial ou anunciada a navio ou órgão da ME, honras de portaló. NO
caso de se encontrar no órgão ou
navio da ME visitado por Ministro
de Estado, o Vice-Presidente da República ou dignidade de maior preeminência com direito a honras militares, as honras de portaló Iímítarse-ão às continências pela guarda e
boys não sendo dados toques d'e corneta ou apito.
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CAPíTULO IX
HONRAS AO CONSELHO Do ALMIRANTAIlQ

A) Condíçôes Normais
Artigo 4 9. 1 - HOnras ao taZir 'lJlSiw
oficial ou anunciada a navio OU órgão

aa M B

- Ao Conselho do Almírantado, quanda em visita oficial; ou
anunciada a navio ou órgão da ME,
serão prestadas as honras devidas aO
Mini3tro da Marinha, com as segurntas alterações:
a) o uniforme será o determinado
no Quad1-à n.s 3;
b) em lugar de Pavilhão de Ministro da Marinha, será hasteado o
Pavilhão do Conselho do Almíran-

tado ,
Artigo 4.9. 2 - Honras ao jazer 1J1.Mta
não anunciada - ouencoo Conselho

do Almirantado fizer visita não anunciada a navio ou órgão da ME. só
serão prestadas honras de portaló,
sendo nêles hasteado oPavilhâo do
Conselho do Almírantado, como determinado no .arü. 4.9.1.
E) Condições Especiais
Artigo 4.9. 3 - Honras; quandO no mal
o Presidente da República ou quando
no

navio oU órgãovisitado.encon-

trar-ee dignidade de maiorpreemi-

néncia com direito a honras militares
Se no mar o presidente da Repúblíca; só serão prestadas ao Conselho

do Almirantado, quando em visita
oficial ou anunciada a .navio ou órgão da ME, honras de portaló. No
CMO de se encontrar no navio ou órgão da ME, visitado, o Ministro da
Marinha ou dignidad-e de matar preeminência com díreíto a honras militares, as honras d-e portaló limitarse-âo às continências pela guarda e
boys. não sendo dados tcques de corneta ou apito.
·CAPíTULO X
HONRAS AOS GOVERNADORES DE ESTADOS
OU DE TERRITÓRIO DA UNIÃO E Às
ASSEMBLÉIAS ESTADUAIS

A) Condições Normais
Artigo 4.10, 1 -.;. Honras ao íazzr nuua
oficial ou anunciada a navio ou órgão
da MB - Aos GOvernadores de Estado ou de Territórios da União,
em seus Estados, bem como âs A;.sembléias Estaduais em seus' Estados

ATOS DO PODER EXECUTIVü
e, . ~al
O!lCl

incorporadas, quando .em visita
OU. anunciada a navio (JU or-

da MB, serão prestadas as hon-

~áO devidas ao Mírrístro da Maríuha,
~:n a seguinte alteração:
) a bandeira do Estado ou, Terrf. n~. o será hasteada no mastro de
tc t ,' por ocasião de ser dada a
tíd
vau '
salva de par 1 a,
,Artigo 4.1G, 2 -

Honras ao jazer Vi-o

.
não anunciada Quando um
slta mador de Estado ou 'I'errtq~r~ da União ~u Assembléias F;sto ''Uais incorporaaas, fízerecn vísrta
tay. ~nunciada, em seus reapectlvos
n8,O
. ou crgao
'-dM
:stadoS, a navio
a B,
lhe serão prestadas honras de portaló,
Bj Condições Especiais
,

:6

Artigo 4.10. 3 ~ Hom:a, 9uando no'1nu1'
d~ ~epublzca ou ª.u?-lldO
o navio OU orgao da MB Vlsltado
nn~ntrar-se dignidade de maior pre~ntinência cora direito a h01'!"Tas mili{ares - Se no mar o Presidente da
República, só serão prestadas aos Gc-

o presidente

vernador?S de Estado ou. doe Território
da união e às. Assen:~léIas Estaduais.
ao fazeroem vístta ofícíal ou anunciada a navio ou órgão da MB nas condições de Artigo 4.10.1, honras de
portaló. No c~so de se enc,:n:tr~r no
navio ou órgão da MB vísítado, o
Presidente da República ou mcorporados, o Parlamento Nacional ou o
supKmo Tribunal Fed2ral M honras
de portaló límitar-se-âo às continêncías pela guarda e boys, não sendo
dac;os toques de corneta ou apito.
CAPíTULO XI
HONRAS

A)

AO CHEFE
DAS FÔRÇAS

DO

ESTADO-MAleR
ARMADAS

Ocndíçôes Normais

Artigo 4.11.1-110nras ao !a.?J:3.1 ViSW6
oficial oU anunciada a navio ou órgão
da 1I1B - Ao Chefe do Estado-Maior

das Fôrças Armadas, quando em visita oficial ou anunciada a navio ou
órgão da MB, serão prestadas as honras devidas ao Chefe d-o Estado-Maior
da Armada, com as seguintes alterações:
a) a salva de partida será de 19
tiros;
b)
a bandeira-insígnia' da autoridade visitante permanecerá hasteada
no mastro de vante durante a visita,

325

sem prejuízo de qualquer. outra bandeira-insígnia que Se encontrar hasteada ,
ArtiÇjo 4.11. 2 - HOnras (,',0 fazer insiva ,
não anunciada - Quando o Chefe do

Estado- Maior das Fôrças Armadas,
fizer visita não anunciada a navio
ou órgão da MB, só ser,ãQ pre-stadas
honras de portaló.
B)

Condíçôes Especiais

Artigo 4.11. 3 - HOnra, quatuia no "liI.'Xl
o Presidente da República OU quaauio
no navio ou órgão da MB visitado
eacontrcr-se dignidade de maior nreemindncíá com direito a honras militares - Se no mar o Presidente da

República, só serão prestadas ao Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armaelas quando em visita oflcíal ou anunciada a navio ou órgão da MRhonras de portaló; No caso de se encontrar no navio ou órgão da MB, visitado, algum Ministro de Estado ou
dignidade de maior preeminência com
direito a honras militares, as honras
d2 portaló Iimitar-se-â-, às continências pela guarda e boys, não sendo
dadas toques de -COrneta ou apito.
CAPíTULO XII
IX

HONRAS AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR

A)

-

Oondíções Normais

Artigo 4.12.1 - Honras ao fazer visita oficial OU anunciada a navio ou
órgão da MB. - Ao Superíor Tribu-

nal ~pitar.. quando, incorporado, e
em visita oficial a navio ou órgão da
ME. serão prestadas as honras devidas ao Ministro da Marinha com a
seguinte alteração:
'
a) a bandeira-insígnia
respectiva
será hasteada no mastro de vante.
por ocasião de ser dada a salva de
partida.
Artigo 4.12.2 -

Honras ao fazer vi-

ciui não atnincuuia, -

Ao Superíor
Tribunal Militar, quando Incorporado
c em visita não anunciada a navio ou
órgão da MB, só serão prestarias hemrRS de portaló.
.
B) - Condições Especiais
Artigo 4.12.3 - Honras, q~aí:.to na
mar o Presidente da
República ou
quando no navio ou órgão da l1iJB
visitado
encontrar-se
dignidad~ de
maior preeminência
com
direito a
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honras militares. - Se no mar o Presidente da República, só serão prestadas ao Superior Tribunal Mihter
ínoorporado, ao fazer visita cr.cial {JU
anunciada a navio ou órgão da ME.
honras de po-rtaló. No caso ;12 S0 encontrar no navio OU órgão da, ME.
visitado, o Conselho do Almn-ant-, 011
d~gnidade
de
maior preeminência
com direito a honras militares, as
honras de portaló Iímítar-se-ão às
continências pela guarda e boys não
sendo dados toques de corneta ou
apito.

Armada no mastro principal sendo a
flâmula de Comando arriada bem
como qualquer outra bandeira-insígnia qUe se encontrar hasteada.

OAPíTULO XIII

àJrdo. O s-eguinte eerknonial
deverá ser observado. ao retirar-se de
bordo, em visita oficial ou anunciada,
o Chefe do Estado-Maior da Armada.:

Artigo 4.13.2 _

letra c) do artigo anterior. deverão
acompanhar o Chefe do Estado-Maior.
da Armada, durante a sua permanência a bordo. Sendo a estada, a bordo,
do Chefe do Estado-Maior da Armada, demorada. os Postos de Ccntínên.,
ela serão debandados.
Artigo 4.13.3 -

HONRAS

1 A)

AOS

OFICIAIS

DA MB

Chefe de Estado-Maior
da Armada (CEMA)
-

Condições Normais

Artigo 4.13.1 - H onras ao trczer Visita oficial ou arsumcuuia a navio da
MB. -

Quando o Chefe do Estado-

Maior da Armada fizer visita oficial

ou anunciada a navio da ME, deverá
ser observado o seguinte c-o-Imonía l:
a) .a oficialidade e guarnição formarão em postos de Oontdnência, ao ser
avistado a lancha ou veículo ostentando o pavilhão de Chefe do EstadoMaior da Armada;
b) os oficiais que não façam parte
dos Postos de Continência formarão
por ordem de antiguidade próximo ao
portaló ou extremidade superior da
prancha, assim corno a guarda. as
bandas marcial, e de música e os
hoys:
c) será recebido no patim superior
da escada de portaló ou junto à extremidade superior da prancha, pela
autoridade naval mais preeminente
da cadeia de comando a que pertencer o Comandante do navio, ficando
êste último' junto ao portaló cu da
extremidade superior da prancha;
d) ao chegar o Chefe do EstadoMaior da Armada, próximo ao patim
inferior da escada de portaló 01.1 da
extremidade inferior da prancha será
iniciado o toque de presença de forma
que ao atingir o patim superior do
portaló ou a extremidade superior da
prancha sejam executados os toques
de continência, quando então a guarda apresentará armas e a banda de
música tocará o exórdio do hino a
que tiver direito;
e) nessa ocasião será hasteado o pavilhão de Chefe do Estado-Maior da

Estado do CEMA

a bordo. As autoridades referidas na

HOnms ao retirar-

Se de

a)

a oficialidade e guarnição for-

marãc em Postos de Continência e os

demais como discriminados na letra
do artigo 4.13.1;
b) o Comandante
do
navio hem
como tôdas as demais autoridades na..
vais presentes, exceto a mais preerrunente da cadeia de comando a que
pertencer o Comandante do navio.
formarão junto ao patim superior do
portaló ou da extremidade superior da
prancha;
c) antes do Chefe do Estado-Maior
da Armada dirigir-se para o portaló
ou prancha, tõdas as pessoas de sua
comitiva deverão ter embarcado na
lancha ou descido a pra -icha:
d) ao ser dado o toque de presença,
a autoridade naval mais preeminente
da cadeia de comando a que pertencer o Comandante do naVIO e que se
encontrar a bordo conduzirá o Chefe
do Estado-Maior da Armada até junto ao patim sup-erior do po..taló ou à
extremidade superior da prancha; ao
atingir um dêssee locais, serão executados os toques -de continência,
quando, então, a guarda apresentará
armas e a banda de música tocará
o exórdio do hino a que tiver direito;
e) após a lancha se ter afastado do
navio de cêrca de meia amarra e paí.,
rado, iníciar-ee-á a salva de 17 tiros.
sendo o pavilhão de Chefe do Estado)
Maior da Armada, arriado ao último
tiro, e hasteada a flâmula de Comando ou a bandeira-insígnia da autoridade naval mais preeminente da cadeia de comando a que pertencer o
Comandante do navio vtstta..íc e que
no momento se encontrar a bordo;
j) ao término da salva, serão debandados os Postos de Contlnência ,

b)
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Adigo4.1?.4 - HOTLras ao /az!!r visita oficial Ou tmumcuuia a orga n da
MB. Quando o Chefe do Estado-Maior
da Armada fizer visita oficial ou

anunciada a órgão da ME., deverá ser
observado. no que fôr aplicável, o mesmo cerimonial estabelecido nos artisos 4.13.1 a 4.13.3, exee~~o quanto às
,;alvas que serão dadas se houver disponíbiltdade de meios para tal fim.
Artigo 4-. 13,5 - Honras ao fazer vis~~a

oficial ou anunciada a órgão da

MB. Quando o Chefe do Estado-Maior

da Armada fizer visita não anunciada
a navio ou órgão da ME" só serã-o

prestadas honras de portaló. sendo neles içado o Pavilhão do Chefe do Estado-Maior da Armada, COmo determinado na letra e) do artigo 4.13.1,
Quando visitando navio ela ME. o Chefe do gstado-Maíor da Armada será
recebido e acompanhado ao oortaló
ou prancha pelo Comandante -Ia Põr..
ca. a aUe pertencer o navio, nele Estado-Maior dêste e pelo Comandante
e oficialidade do navio visitado. Se o
Chefe do Estado-Maior não estiver
uniformizado. as honras <1e lJortaló-limitar-se-â., às continências pela gU81'ela e bovs. toques de corneta 011 apito.
Procedimento idêntico observar-se-á
quando o Chefe 00 Estado-Maior visitar órgão da MB
B) - Condições Esp::ciais
Artigo 4.13.6 - Honras. quando n0
o

mar o
quando
sitado
11U1.ior
honras

Presidente da República On
na navio Ou órgão da 1]11B viencontrar-se
diqnirlafle
de
preeminência com direito a
militares. Se no mar o Pre-

sidente da República. só serfi o presta.
das ao Chefe do Estado-Maior da Armada quando em visita oficia] ou
anunciada a navio ou órgão do MB,
honras de portaló. No caso de se encentrar no navio ou órcão da MB.
vísítado. o Chefe do Estado-Mai-or das
Fôrças Armadas, ou digntdade de
maior preeminência com direito a
honras mtlttares. as honras de norfaló
Iímítar-se-âo
às
continências peja
guarda e bovs. não sendo dados toques de corneta ou apito.
2 _

Ccmaauiant.e.em-Ctiete

da Esquadra (COMENCH)

A) Ocndtçôes NOrmais
Art. 4.13. 7 - Honras ao taeer
visita oficial ou anunciada-a navio subordinado à Esquadra
Quando o

Comandante-em-Chefe da

gsquadra.
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fizer visita oficial ou anunciada a navb que lhe fôr subordinado, deverá
ser observado o seguinte cerimomnl :
(!-)
a oficialidade e guarnicáo ror.
marãc em Postos di: Continência ao
ser avistado a lancha ou veiculo ostentando o pavilhão de comandanteem Chefe da Esquadra;
t» os ofíciaís que D..8.0 façam parte
dos Postos de Continência formarão,
por ordem de antiguidade, próxeno a{j
portaló ou da extremidade superto- da.
prancha, assim como a guarda, as
bandas marcial e de música e 05 boys;
c) será re-cebido no patim supertor
da escada de portaló OU junto à extc-emtdade superior da prancha. peba
autortdads, mais preeminente da ca,
dei a de ccmand-, a que pertencer o
Comandante do navio, ficando êste último, junto 8.0 portaló OH ôa exbremidade superior da prancha;
d)
ao chegar o Comandante..emChefe da Esquadra, próximo ao patim inferior da escada de portaló-ou
da extremidade inferior da prancha,
será íníciado o toque de presença, de
forma que ao atingir o patim superior
do portaló ou a extremidade superior
da prancha; sejam executados os toques de continência quando, então, aguarda apresentará armas e a banda
de música executará exórdio de hine
a que tiver direito;
e)
nessa ocasião será basteado o
Pavilhão de Comandante-em-Oheté da
Esquadra no mastro principal sendo
a flâmula de comando arriada bem
COmo qualquer outra bendeira-insíg.,
ma que se encontrar hasteada.
Art. 4.:3.8 - Estada do COMENCH
a bordo. - O cerimonial durante a
estada, a bordo, do Comandante-emChefe da Esquadra, será, no que fôr
aplicável, o mesmo estabelecido pelo
art . 4.13. 2 para o Chefe do EstadoMaior da Armada.
. A·ri. 4.13. 9 - ttonras ao retirar-se,
em visita oficial ou anunciada, de bar""
do de navio subordinado à E~Quadra.
O seguinte cerimonial devei-à ser
Observado, ao retirar-se de bordo. em
visita oficial OU anunciada. o comandante.em-Ohete da Esquadra;
a)
a oficialidade e guarntçâc. rormarâo em postos de Ocntinêncía e os
demais como discrtmtnados na letra b
do art. 4.13. 7;
b) o comandante do naV10 bem
como tõdas as demais autoridades navais presentes, exceto a mau oreemt-

°
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nent, da cadeia de comando a que
pertencer o Comandante do navio, ficarão junto ao patim superior do por,
taló ou da extremidade superíor da
prancha;
c) antes do Comandante-em-chefe
da Esquadra dlrlgtr-sa para o portaló

Ou prancha. tôdes as pessoas de sua
comitiva deverão ter embarcaoo na
Iancha ou descido a prancha;
d) ao ser dado o toque de pre,
S''811ç,a, a autoridade naval mais pfee~
nunente da cadeia de comando a que
pertencer o comandante do navio e
que Se enccritrar a bordo conduzirá
Q

Comandante-emõhefa da Esquadra

'até junto ao patim superior do portaló
Ou da extremidade superior d,'l, prancha; ao atingir um désses recais, serão executados Os toques ae continência, quando, então, a guarda apresentará armas e a banda de música tocar á o exórdio do hino a que tiver
direito;
e) após a lancha se ter afastado
do navio d-e cêrca de meia amarra e
pairado, Iniciar-se.á a salva cujo número de tiros corresponderá ao do
põsto dêsse cargo. Ao último tiro,
será arriado o Pavilhão de Oüman":
dante-em-Chefe da Esquadra e hasteada a flâmula de comando ou a
bandeira-insígnia da autoridade mais
preeminente da cadeia de comendo a
que pertencer o Comandante do navio
visitado' e que se encontrar a bordo,
1) ao término da salva, serão debandados OS Postcs de Oontinênc:e..
Artigo 4.13.10 - Honras ao fazer t'i. sita ojidar ou anunciada a órgao da
MB subordinado ao COMEN'CI-I.
Quando o Oomaridante.ern-Ohefe de

Esquadra fizer visita oficial ou anunclada a órgão da MB que lhe Iôr W·
bordínado, 'deverá ser ,observado na
que fôr aplicável o cerímoníal relativo à visita oficial ou anunciada estabelecida nos arts. 4.13,'7 :: 4.13.9,
exceto as salvas que só serao dadas
se houver disponibilidade de meios
para tal fim.
Artigo 4.13.11 _ Honras ao fazer visita não anunciada a navio ou órgão
da MB subOrdinado ao CQMEJWCH.

- Quando o ·Comandante-e.in-ChE'fe
da Esquadra fizer visita não anunciadIJ. a navio _ou órgão suborumado à
Esquadra, só lhe serão prestadas as
honras de portaló, sendo nêle içado
o Pavilhão de Ocmandante.em-Chefe
da Esquadra como determinado na Iete-a e do art.. 4.13.7. 'gerá recebido e
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acompanhado ac portaló, prancha ou
tocar de recepção e despedida pelo, Comandante do navio OU órgão visitado
e respeotíva oficialidade q'J.e s'e encentrar no convés OU no mencionado
local. No caso de navio vislradc ser
capitánea de Fôrça. será, também, recebido e acompanhado de por-talo ou
prancha pelo c()mandai1~e da Fôrça
e respectivo Estado-Meior. SE o OQmandante-em-Chefe da Esquadra nã0
estiver uniformizado, 9S honras de
portaló Ilmitar.se-ão às oontínêno.as
pela guarda e bOYS, toques de corneta
ou apito.
Artigo 4.13.12 - Honras no navio
Capitânea da Esqaudra. - Ao Ccmandante-em-Chefe de Baquadz a serão

prestadas as seguintes honras no navia Capitânea da Esquadra, D\1 curso
ordinário do serviço:
1) Ao chegar pela prhuetra vez,
no dia, a bordo e ao retirar-se de 001'd-o pela última vez nesse ~CS1l18 pertodo:
U)
se unif-ormizado - as honras
de portaló previstas DO item a do ar.
t.igo4. 4.3 será. rec-ebido e acompanhado ao porte ló ou prancha pelo
Capitão de Bandeira, pelo Ohere é
oficiais doe seu Estado.Maior, e pelos
oficiais que se en:ontral'em no convés;
b)
se não uniformizado - honras de guarda, boys, toques 'de COrneta. e apito. será recebido e acompanhado ao portaló ou prancha .uelo

Capitão de Bandeira, pelo Chefe e oficiais de seus Esta-do-Maior e pelos oü,
ciais que se encontrarem no convés .
2) Nas demais vêzes ao 'cheg,-,l' e
saar do Oapítânea:
a)

uniformizado ou não -

honras

de guarda e boys não havendo toques

de corneta ou apito. Será recebido e
acompanhado ao portaló pelo Chefe e
on alal de servíco de seu Estado-Maior
e pelos onciets" que se encontrarem nu
com-es;
b) se em cumprtmento de visita
oficial ou anunciada as honras de pertaló estabelecidas no item a do artigo 4.4.3:
Artigo 4'.13.13 - Honres ao ja::.er
-oísua oficial ou anunciada. a nu.vir/ Og
'órgão da ME tuio subordinaà~) ao
_ Quando o Oornanctante-em.Ohefj, da Esquadra fizer vIsita oficíc.I ou anunciada a navio cu
órgão da MB que lhe fár suoorú.naôo
na cadeia de Comando cu uepoís ce
COMENCI-l.

ATOS

Da

PODER

asstm fazer dêle retirar-se, de 'lerá ser

ubservado o ce.nmonual previsto, res.,
pectivament€, nos arts. 4.13 23 e
4.13.29, exceto quanto ao has seamento do Pavilhão dessa autoridade E S.(l.l.vas, hcnrarras essas queobe(kcerão
às d'spcstçôes contidas nos arts. 3.4.10
e ;1.4.:1-

Artigo 4,13.14 _ Honras ao tueer vistta não anunciada a 'navio ou ôrgao
aa ME, não subOrdinado ao C01.l1ENCH

--- Quando o Oomandante-ern-Ohete
da Esquedre fizer visita não anunciada
3, navio ou órgão que não rhe for subordinado na. cadeia de Comando ou
depois de assim Jazer dêla retirar-se,
só lhe serão prestadas as honras de
portaló.
Se a bordo, será recebido e acompannatto ao porfaló ou prancha pelo Co;
mandante do navio e oficialidade que
Se encontrar no convés e se em órgão
da MB. será recebido e acompanhado
ao local da recepção e despedida pelo
Gomandal1t-e do órgão visitado e ofrcia líde de que se encontrar próxima
desse local. No caso do navio visitado
ser Capitànea de Fôrça será' também

z-eeebído e acompcnhadevao -portaló
ou pran-c-ha pelo comandante ne I"6r-

ca e respectivo Estado-Maior ,
B) Oondiçôes Especiais
Artigo 4.13.15 Honras, q-g(mdo
no mar o presidente da Republica.
. ou quando no navio ou órçtio da MB
nístuuio encontrar-se dignidade de:
maior -nreeminéncia com
direl,tú
a
honras "mílüoree ."....- S'e no mar <J Presidente da República só serão prestadas a:0 Comandante em Chefe da
Esqua-dra quando em visita oficial ou
anunciada a navio ou órgão oa MB
as honras de portaló. No caso de se
encontrar no navio ou órgão da MB
vísítado o Chefe do Estado-Maior da
Armada ou dignidade de mai-or preeminência cem dir-eit o a honras militares as honras de portaló. limitarse-ão a. continências pela guarda e
boys, não s~ndo dados toques dê C0:i:neta ou apito.
3 -

Oticiaie Generais - Comandante de Fôrea

A) Ccndicôes Normais
Artigo 4.13.16 - Honras ao fazer
visita cticial- ouammciada a ruroio
sub'crdinado a Fôrça - Quando um

oficial general Comandante doe Fôrça, fizer visita oficial ou anuneíaõn a

EXECU1:IVO
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navio que lhe fôr suborütnaôo deverá
ser observado cerimonial idêntico a.,
previsto no artigo 4.13.7, exceto com
'l'elaçãoà bandeira-insígnia refertoa
na letra e dêG~e artigo que scré
aquela a que tiver direito como Comandante de- Fôrça.
Artigo '4.13.17 - Estada de Comandante de Fôrça a bOrào --'-- O cerimental durante a estada d.~ um (.ficiaí general Comandante d2 Fôrça,
a bordo de navio, será o estabelecido.
DO
QUê fôr aplicável, pelo
artigo4.13.2.
Artigo 4.13.18 - Honras ao retirar-se etn visita oficial ou anunciada
ele bordo de navio euroran-aao à
Fôrça _ Quando um oflcíal general

Comandante de Fôrça retirar-se, apÓS
visít a oficial ou anunciada de bordo
G2 navio qUB lhe fór subordinado. deverá ser observado cer'monial idênt.c-, ao pr-evista no artigo ·4.13.9. ex-

ceto com relacão .a bandeira-Insiama
e salvas referidas na letra er dêsse
artigo que serão as qu-e tiver direito
cerne Comandante de Fôrça.
Arti.g o 4.13.19 - HOnras w) jazer
vi.sita oncua 'OU anunciada li órgãO'
da ME subordinado à Fôrçc - ouan-

do um ofícíal general Comandant-e de
Fôrça. fizer visita oficial oU anunciada. a órgão da ME. que lhe Iôr subordinado, deverá ser observado, no que
Iôr aplicável, cerimonial Idêntico ao
estabelecido nos artig·os 4 13.7
a
4.13.9, exceto tom relação às salvas
que só serão dadas se houver disponíbihdade de meios para tar fim.
Artigo 4.13. 2-D - Honras ao jazer
visita nãp anunciadá a navio oU órgão da ME subordinado à F6r(~(t Quando um oficial general -Comandante de Fôrça. fizer visita nâQ anunciada a navio ou órgão da ME que
lhe fôr subordinado deverá ser observado. na que fôr aplicável. o cerfmcU:·zJ previsto no artigo 4.13. Ü.. exceto com relação a bandelra-insinntu
que será aquela que tiver direito como
Comandante de Fôrça.
Artigo 4.13.21 - Honras no nav:o
Capitânea da Fôrça - Ao oficial seneral Comandante de Pôrca em 0;::211
navio Capltânea. serão prestadas D~,
cUrS'J c'l:dinário do serviço 8.S hcn --8.5
previstas no artigo 4.13.12.
Artigo 4.13.22 - Honras ao fazer
visita otícxü cu anunciada a naoio
cu órgâo da 1.11B subordinado a Fórca

~ ATOS
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Quando um ofícral

DO

PODER

general C?-

mandante de Fôrça, üzer visita oftcíal
ou anunciada a navio ou órgão da MB
que não lhe fôr subor dmado ou depois de assim fazer. dêle retirar-se,
deverá .5-22' observado o cerrmoruai
previsto respectivamente, nos ar tigcs
4.13.28 e 4.13.29 exceto com relação

ao hasteamento da bandrcra-inatgma
e salvas. honrnrtas essas que obcdecerâo as disposições conttdau nos artigos 3.4.10 e 3.4.11.
Artigo 4.13.23. -,- Honras
-císüa anunciada a navio
a 11113 nã'o subordinado à
Quando um oficial general

durant-e a estada de um oficial ge-

c.c-rente de visita oficial ou anunciada será o estabelecido. no que fôr
aplicável no artigo 4.13.2.

COD13.n-

Artigo 4 13.27 - HOnras ar; jazer
visita não anunciada a navio OU órgão da ME que lhe jô,r subordinudo

honras de portaró .
Se a bordo, será recebido e accmpa'nhado ao portaló ou prancha pelo
Comandante do navio e cfíciahdade
QUe se encontrar no convés e Se em
órgão da ME, será recebido ~ acompanhado ao loca1 de recepção e des'P·edida pelo Ccmendante do órgão ~l
sitado e ofl-ns Iidade que se encontrar
próximo dÊl35"3 loc al . No caso do navio
visitado ser Cupitánea de Fôrça, será.
também. reeeb'do e aecmpar.had-; ao
-oortaló ou .'}t"nn-cba pelo Ci)1J:1.anda~1te
de Fô-ea se do mesmo pôs~o 011 menas graduado, e r-espectivo EstadoMa':ol'
B) Ocndiçêes Especiais
8.S

Artigo 4.13.24 - Honras quando no
mar o Presidente da República ou
quando no navio 'Ou órgão da M B vi~
sitado. encontrar-se autoridade de
maior preeminência com direito a
honras militares - Se no mar o Pre~

eídente da República. só serão prestadas ao oficial general. Comandante
de Fôrça, quando em visita oficial ou
anunciada a navio ou órgão da ME
as honras de portaló. No caso de se
encontrar no navio ou órgão da ME
visitado. autoridade de maior preemtnênch COm direito a honras militares, as honras de portaló limitar-seão às oontcnências pela. guarda: e boys,
não sendo dados toques de corneta ou
apito.
4 -

Artigo 4.13.26 - Estada em namo
ou órgão daMB durante a visita oficial ou anunciada O eeruncmal

ao fazer
ou órgão
Fôrcà --

ciada a navio ou órgão da MB que
não lhe fõr subordinado ou depois oo
assim fazer. dêle retirar-se .só lhe

A)

- Quando um ofickil general fizer
visita oficial ou anunciada e na via
cu órgão do ME que Ihé fôr subordinado ou depois de a,ssim fazer, dêle
retirar-se. dev-erá serob6ervado. no
que fôr aplicável, o cerimonial esta"
belecid o nos artigos 4.13.7 a 4 13.10,

nernl em navío ou órgão da ME. de-

cante de Fôrça, fizer visita não anun-

serão prestadas

EXECUTIVO

O tictass Generais

Condições Normais

Artigo 4,13.25 - Honras ar, jazer
'"'/1isita oficial ou anunciada a navio ca
<órgão da MB que lhe tor sub'orrlinado

-- Quando um oficial general fizer
visita não anunciada a navio ou órgão da ME que lhe fôr subordinado.
deverá ser observado no que fôr aphcável o cerimonial previsto no artigo
4.13.11, exceto com relação a bandeu-a-insígnia que será aquela que
tiver dir-eito o oficial general.
Artigo 4.13.28 - Honras ao jazer
visita oficial OU anunciada a na-no 011
órçõo tia ME que não lhe tõr SUr)or~
dinaâo Quando um oficial gene-

ral fizer visita oficial 01.< anunciada
a navio ou órgaoda ME que não lhe
fôr subordinado dev-erá ser observado
o seguinte cerimonial:
a) a oficialidade formará por ordem de antiguidade próximo ao por-

te.ló, extremidade superior da prancha oU local de recepção assim com.,
a guarda as bandas marcial e de música e os bovs:
b) será recebido no patim superior
da EScada' de portaló ou junto à extremidade superior da prancha ou no
local de recepçãn. pelo Comandante
do n-avio ou órgão. No caso de navio
Oapítãnea. será também. recebido pelo
Comandante da Fôrça 'e respectivo
Estado-Maícr ficando nesse CUS·C) o
Comandante do navio junto ao uatim superior do oorbaló ou extremtdade superior da prancha;
c) ao chegar o oficial general próxlmo ao patim inferior do, p-ortaló ou
da extremidade inferior da prancha.
ou local de recepção, será inicia-do o
toque de presença, de forma 1U-ê &0
atingir o patim superior do portaló
ou a. extremidade superior da pran ,
cha. sejam executados os toqllP.S de
continênela, quando, então, a sruarda
apresentará armas e a banda te ma,
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.slca tocará o exórdio do hino a suo
tiver direito o oficial general.
Artigo 4.13. 29 - HOnras <o -erircr-se em visita oficial ou 'Jnuncwda
de bordo do navio ou croão da 1':1 B
Que não lhe tor suocramaao, a) - a

oficialidade formará, por ordem de
antiguidade, próximo ao portaló, ex,
tremídada superior da prancha ou
lata1 de recepção, assim como a !fU3.-':da. as bandas marcial e de música e
os boys;

b) antes do oficial general dírtgn-.
se para o portaló, prancha ou oca!
de despedida, tõdas as demais ncs.,
SOo;VS de
sua comitiva deveria ter
embarcado na lancha, OU desci-to a
prancha;
c) ao ser dado o toque doe

presen'ca. o oomanoentc uo navio ou órgão
conduzirá o oficíal general até u pa ,
tini superior do portaló, extremidade
.superiOr da prancha ou Iocal vte :lespedida; ao atingir um dêsses locai:,
serão executados os toques de oontí.,
nêncía, quando, então a guarda apresentará armas e a banda de música
tocará o exórdio do hino a que tiver
direito o oficial general. No caso
de se encontrar no navio ou órgão
vfsítado,
aútotidade pertencente
à
mesma cadeia de comando e se do
mesmo pôsto ou menos graduado do
que o oficial general visitante, c ela
competirá dirigir..se as nonras de
despedida a êste último;
dI aoôs a lancha se ter afastauo
de cêrce de meia amarra e pau'adc.
será hasteada no mastro principal a
baudeíra-tns ignía do oficial sel~~:'al
visitante, sem
prejuízo de qua.quer
bandeíra-inaigma que nêle se encontra: hesteada..
O hastearnento da bandeh'a.Instgnia do oficial gener-al visitante será
feito, caso no mastro principal do
navtc ou
órgão não se encontrem
bandeín-a.maígnía de autoridade mais
preeminente, como estabelecido no
artdgo 3. 4. 10.
e) tão 10:;0 seja hasteada a oanrtelra-lnsígnía do oficial general visican.,
te, será dado o 1." tiro da salva;
após o último tiro será arrtaca .
Artigo -4:.13. 30 - Honras ao tceer

V~lta não anunchda a navio Ou órgão da ME qu~ não lhe tôr suoo?'d,i~d-o, Quando Um
oficial aeneral,
f<izer visita não anunciada a na \Tio ou
érgão da ME que não lhe fôr SU!:>8T_
diD&do ou depois de assim fazer,' dê,
Ie retirar-se só lhe serão -prestadas
honras de portaló. Se a bordo, será

recebido e aco-mpanhado ao uortaló
prancha pelo Comandante du navir) e oficialidade que se encontrar
no convés e, se em órgão da ME,

0'1

seré recebido e acompanhado a,o Iocal de recepção e despedida pelo Co.
mandante do órgão visitado e OÜ:::ir-L
Iidade que se encontrar próximo dês..
se local. No caso do navio vísttado
S'CT Capítânea de
Fôrça, será também, recebíd., e acompanha-ao ao
portaló oU prancha pelo Oomanoante da Fôrça, &8 do mesmo pôst., 0'J
menos graduado, e respectivo .'~st.a,do

Maior.
B)

-

COndições Especiais

Artiço 4.13 31
HOnras Quando
no mal' o Presidente da República ou
quando no navio óu órgão da i.HB visitado encontrar-se autoriâ/uie de
1Jw:ior preeminência com
dirr:ltú a
honras militares,
Se no mar o,
Presidente da República, só serão

prestadas a oficial
general quando
'2111 visita oficial' ou anunciada a na;
v.o ou órgão da ME, as honras de
portaló. No caso de se encontrar no
navio OU órgão da ME. visitado, cn,
t.orrdade d-e maio- preeminência com
direito a honras militares. as honras
de portaló Iímttar-se-ão às eonttnênelas pela guarda e boys, não sendo
dedos toques de corneta ou apito.
Artigo 4.13.32 Oficiais gene I ais
em funções. de Chefe de Estado-Maior
de Fõrca..
Os oficiais eeneraís

exercendo funções de Chefe de esta.
do.Maior de Fôrça, tei'ã o üíreíto.
quando uniformizados, DoS navios ~
órgãos subordinados à Fõrca. as hemTaS de portaló devidas a oficial ,~;:ÕI1e
ralo Comandante dePôrça. Quando nâo
uniformizados e nos navios da respectiva Fôrça que não o Oauír.ânc..
terã{) direito às
continências pela
guarda e boys, não sendo dados toques de corneta ou apito.
I) Oficiais Superiores dante de Fôrça.

A)

-

Comam-

Condições Normais.

Artigo 4. 13. 33 ----,- Honras ao iazer
v·'sita cticiat ou anunciada a navio
ou órgão da ME, subordinado à Fôr-

Quando um oficial superior
Comandante de Fôrça,
fizer visita
oficial ou anunciada a navio ou .)1'?§.0
da ME. subordinado à Fõrça ('11] de.,
pois de assim fazer, dêle retirar-se,
deverá ser observado o cerimonial
idêntico ao previsto nos artigos 4;
13. 7 a 4. 13. 9, salvo com relação:

ça.

A TOS

no

PODER

a)
aos Postos de Continência qu-e
serão substituídos pela format~U;-l da
guarnição em ato de Mostra 3-21'8.1;
b) a. guarda que em vez de apre..
sentar armas, ücará -na posição de
"ombro arma";
c) à Landcira-lnsígnia a ser hasteada no ma-stro prlnclpal que será
a que tiver direito o Oomandantc de
Fôrça;
d) às salvas, que sé serão dadas
em número de onze (11) ou sete ;7),
cea; o Comandante de Fôrça seja,
respectivamente, C a p i t o.ríe.Mar.,e.,
Guerra ou Capitâo-de-F'ragata Ou
Corveta.
ã

Artigo 4.13. 34 _ Hcnrac 1.0 tazer
visita não anunciada a navio cu ór,~
gão tia MB subordinado à Fór ça.
Ql.<B,ndo um oficial superior Ooman.,
dante de Fôrça Naval Dzer visita nâ.o

anunciada a navio ou ó:'gão aa J\1B
subcrdínado à Fôrça, ou depois d-e
assim fazer, dête
retirar __ se. o-verá
ser observado .no QU'2 fôr aplicável, o
cerímoníal previsto no arttço ~, 1:1·11,
salvo com .crelaçãn a bandeita-msfgnia a ser hasteada 00 mastro ~Hi!1cL
pal que será aquela a que tiver tü,
rettc o oficial superior. Oomandaute
de Fôrça.
Artigo 4. 13. 35- Honras no navio
Capitânia da Fôrça.
f.o'J oncsal

suj-erlor, Comandante de Fôrça N(L
val em seu navio Capitânia Se1'6:0
prestadas, no curso ordinário -ro serviço, na forma do artigo 4. 13, 12,
Ri
honras correspondentes ao seu
pôeto .
Artigo 4. 13. 36 - Honr.'7!S ao toser
visita oficial ou. anunciada a 'n1J.vio
ca órgão da MB não eubordituuio il
Força. Quando um oficial auuariól, Comandan te de
Fôrça Naval

fizer visita oficial ou anunciada a
navio ou órgão da MB que nâo lhe
fo" subordinado ou depois de assim
fazer. dele retirar-se, deverá <;81' ohservado no que fôr aplicável I) oerí.,
moníaí previsto nos artdgcs 4, 13, 28
e 4 13. 29, exceto quanto ao hastea.,
mento da bandetra-Insignia e salvas.
honrarias essas que obedecerá o as
dísposíções contidas nos artigos 3. 4,
1~ e 3. 4. u.
Artigo 4. 13. 37 - Honras «o fa-

zer visita não anuncia.da a nauio

(lU

órgão

da ME não subordinado à
Fôrça. - Quand{) Um oficial supa-

rior, Comandante de
FÔ1:ça Naval,
fizer vísrta não anunciada a navio ou
órgão da ME Que não lhe ror subor-

EXECUTIVO

dinado ou depois de assim fazer, dêle
retrrar.ee. só lhe serã-o prestadas
honras de portaló. Se a bordo, ,)'21'a
recebido e acompanhado ao poctaló
ou prancha pelo Comandante do navia e ofícíalidade que se encontrar no
convés e, se em órgão da MB, será
recebido e acopanhado
ao local ce
recepçã-, e' despedida pelo Oomanâan.,
te do órgão
visitado e oífcí att daüe
que se encontrar próximo dêsse 10_
cal: No .caso d..o navio visitado ser
Capitânia de Põrça comandado por
oficial superíou-, será também recebido e acompanhado ao portaló ou
prancha pelo Comandante de F'o,,'c;":!.
se do mesmo pôsto ou menos vr.utuado, e seus. respectivo Estado-Maior na
forma
da
alínea b) do artigo 4.
13 28.
B) - Condições Especiais.
A1'tl.gO 4.13. 38 - HOnras qua'ldo :10
111.'"/2'
Presidente
da Repúbli(:a Cu
f]u'Jnd o nO navio ou ôrgão visitado,
encontrar _se autoruuuie de mcior pr'l
eminência com direito as hortras militares. - Se no mar o Presidente da
Repúblloa, só serão prestadas a ,OfL

°

c:':": superior Comandante de F'6J'çJ.
quando em visita oficial ou anunciad1. a navio ou órgão da W".t..B as 1"(\]1tas de portaló. No caso de encontrarse no navio ou órgão visitado, auto.
rídades de maior preeminência com
direito as honras militares, as \10~_
<as de portaló, Iírmtar-se-âo as ccntinêncías pela, guarda e l:::0YS, nâo
sendo dados tocues de corneta Ou
apito.
Artigo 4.13. 3D capitães de Mar e
Guerra e de Fragata em funções de
Chefe de Estado Matar de Força -

Os Capitães de Mar e Guerra, excrcendo funções d2 Chefe de Estado
Maior 'de Fôrça, terão direito, qU3.l.1do uniformizados, nos navios e 61'gãos subordinados à Fôrça, às 11Gl1res de partaló devidas aos ofíciais
dêsse pôsto. Ocmandantes de Fôrça:
quando não uniformizados e nos navtos da respectiva Fôrça qU2 não n
Capitânia, terão direito às contmêndas pela guarda e boys. não sendo
d adcs toques de. ccrneta ouiapito .
os Oapâtâes de Fragata, exercend,:)
funções de' Ohefe de Estado Maior
de Fôrça. terão díreito. quando unifcrmlzarjos, nos navios e órgãcs subordinados à Fôrça, às honras de portaló devidas aJS oficiais superiores
Comandantes ds navios; quand-o nê ....
unifcrmiaados e ncs navios da 1'25-

ATOS
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'Oediva Fôrça que não o Oapitàrúa,
terão direito às continências pela
guarda e bcys, não sendo dados toqu-s de corneta ou apito.

honras do portaló pelas de guarda e
boys, não sendo dados toques de (}(W4
neta Ou de apito.
OFICIAIS

7

6 -

OFICIAIS SUPERIORES

Ccndiçôes Normal....

Artigo 4.13. 4{) - HOnras ao fazer
OU anunciada a navio ou
órgão da' MB. - Quando um oficial
supericr comandante d'2 navio fh~sr

visita ottctat

visita oficial ou anunciada a navio ou
órgão da WlB ou depois de assim razer dêle retirar-se, terá direito:
a) às hem-as de portaló devida»
ao seu pôsto;
b)
a recepção e despedida pelo Comandante do navio Ou órgão se do
mesmo pôstc ou menos graduado; no
caso contrário por oficial de mesmo
pôsto e pelo oficial de serviço.
Artigo 4. 13. 41 - HOnras n:l navio
ou órgão 2m que servem. - Ao oficial

superior, nu navio ou órgão que comanda serão prestadas. no curso 01"
dlnáráo do serviço, as seguintes honras:
1 - Ao chegar pela 1.a vez, no dia
e ao retirar-se pela última vez nesse
mesmo período: as honras de portaló.
SNâ recebido e acompanhado ao portaló,' prancha ou local de recepção l'!
desperiída pejo Imediato e ofícíalída '"
de. Igual procedimento será observado ao sair e regr-essar, em vi,rtudf
d-o cumprimento d-e visita oficial ou
anunciada.
2 - Na-s demais vêzes. ao chegar e
e.o sair: as honras de guarda e boys:
será recebido e acompanhado ao portaló pelo Imediato e na falta dêste
pelo oficial mais antigo dos que se
encontrarem no convés e pelo cfbcíat "
de serviço.
.
E) Condíçóes Especiais
Artigo 4.13. 42 - Honras quando
em presença. de oficial mais gradua4o.

- Quand.o Estiver no local em que
são prestadas as honras ou nas proximidades do mesmo, oficial mais
graduado do que o oficial superior comandante de navio. deverá ser cumprido o cerimonial previsto no artigo
4.13. 40, substituindo-se porém as

SUPERIOR4~

Imediato

A)
A)
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Condições Normaía

Artigo 4.13. 43 - HOnras no nrt1;1.o
nu órgão em que servem. - Ao on .

clal superior. Imediato, no navio ou
órgão em que serve, serão prestadas
n a curso ordinário do serviço, as &O
gulntes honras:
1 - Ao chegar pela La vez, no dia.
e ao retirar-se pela última vez nesse
período. as honras devport.aló ; será
recebido e acompanhado ao portaló:
prancha ou local de recepção e desPedida pelo oficial chefe da divisão
d 2. servíço. e pelo cüc.ei de quarto;
2 - Nas demaís wêaes. R") chegar
P. no sair, as honras de guar-da e boys:
será recebido e acompanhado ao portaló, prancha ou local de recepção
e despedida pel.o oficial de quarto.
B) _ Ccndições Especiais
Artigo 4.13. 44 - Honras qusmâc
em presença de ojiciazmais graduado.
-Quando estiver presente no local
em que são prestadas as honras ou
nas proxímídades do mesma, Oficial
mais graduado do que o oficial supertcr imediato. deverão ser prestadas
apenas as honras de guarda e boys
não sendo dados, toques de corneta
Ou apito
8 -

OFICIAIS SUPERIORES

A)

Condições Normais

A1·tigo 4. 13. 45 - Honras ao jazer
visita oficial ou anunciada. ou. vi-o
sita não anunciada a navio ou órgão
da MB. - Quando um ofic1a:l supe-

rict fizer visita oficial ou anunciada
ou visita não anunciada, a navio ou
órgão da ME ou depois de assim fa':"
zero dêle retirar-se. terá dsrelto:
a) às honras de portaló;
h) à recepção e despedida por cüciaI de igual pôsto e pele oficial de
serviço.
Artigo 4.13.46 - Honras no noeso
Ou órgão em que servem. - Ao ofi-

cial superior no navio ou órgão em
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que serve, serão prestadas no curso
crdinártc do serviço, as seguintes honras:
1 - Ao chagar pela l.~ V'2Z, no dia
e ao retzrar-se pela última vez nesse
mesmo pericdo. as honras de portaló:
será rec2bido e acompanhado ao portaló; prancha ou local de recepção
e despedida por oficial de igual põsto
pertencente à dívísâc de serviço e
pelo oficial de quarto.
2 -

Nas demais

V'ê~~3.

gar e ao sair, as honras

de

ao che-

gUJ.rd'7

e boys , Será recebtdo e acompanha-

do ao p::;rta!ó, prancha ou local deI

recepção e despedida pelo ofícial de
quarto.
E) Condições Especiais

A1·tiao 4.13. 47- Honras quando
em p1'esença de oficial mllis graduado. Quando estiver presente no

EXECUTIVO

prestadas, no curso ordinário do serviço, as seguintes honras:
1 - Ao chegar pela La vez, no dia.
e ao retirar-se pela última vez nêsse
mesmo período. as honras de porteêó.
previstas na alínea d) do art. 4.4.6.,
será recebido e acompanhado ao
portaló. prancha GU local de reoep ..
çâo e despedida pelo Imediato e oncíaüdade.

I~nJ8,J procedimento será observado
ao sair e regressar; em virtude de
cumprimento de vlsrta oficial ou
anunciada.
2 - Nas demais vêzes, ao chegar
e sair, as honras de b:Jys; sará l'ecebado e acompanhado ao porbaló.
prancha ou local de recepção e desnedida pelo oficial mais antigo que
Se encontrar no convés e pelo oncíse
de serviço.

local em qU3 são prestadas as honras
cu nas proximidades dü mesmo. oficíal mais graduado do que o ofidal
superlcr que cheg a ou S2 retira de
navio ou órgão da ME, deverá eer

cumprido o cerimonial previsto no artigo·o 4.13. 40. substituindo-se porém
as honras de portaló pe-:la.s de guarda
e bcys não sendo dados tcques de
corneta ou apito.
9 -

OFICIAIS INTERlVT.EDIARlüS
E SUBALTERNOS

B)

Quando estiver presente no local em
que serão prestadas as honras Ou nas
proximidades do mesmo, oficial mats
graduado do que o oficial intermediário OU subalterno, Comandante d,e
navio, somente serão executadas as
honras de guarda e boys. não eeaôo
da'd,ooS toques de corneta" ou aptto .
10 -

Comandantes
A- -

Oondiçô es Normais

Artigo 4:.13.
visita ojicIal
Ou órgão da

oficial

48 - Honras ao jazer
anunciada a navto
M B. -- Quando U1".

OU

intermediário Ou subalterno.

Comandante. Iizar visita oficial ou
anunekada, ou visita não anunciada,

a navio ou órgão da M:B, ou depois
fie assim f3.Z21' dêle retirar-se. terá
direito:
a) às honras de bcys:
b) à recepção e despedida pelo Oomandante do navio ou órgão, se do
mesmo pôsto OU· menos graduado; ca··
.<;0 contrário, por oficial do mesmo
pôsto e oficial de serviço.
Artigo 4.13. 49 - HOnras no nav'/.-:]
ou órção q'M comandar. - Ao ofi-

cial intermediário ou subalterno no
navio ou órgão que comandar, serão

Condições Especiais

Artig,o 4.13. 50 - HOnras quando
vresente Oficial mais graduado.

OFIOIAIS INTmMEDIAEIOS
E SUBALTERNOS
Imediatos

A)

Condições Normais

Artigo 4.13. &1 - HOnras no
vio OU órgão em que servem. -

-naAo

oficial íntermedlárío ou subalterno,
Imediato, no navio OU órgão cllde
serve, sarâo prestadas no curso o-rdi'nárfo do serviço. as seguintes honras:
1 - Ao chegar pela LU vea ne
dhl, e retirar-se pela última V'eZ
nêsse mesmo período, as honras do
cerimonial de portaló. previstas na
êetra d) do artigo 4.4. 3; será reeebído e acompanhado ao portaló; prancha ou local de recepção e despedida pelo oficaaj mais antigo da Divlsâ.o de Serviço e pelo oficial de eérviço;
2 - Nas demais vêaes, 00 chegar e
sau', as honras do cerimonial de portaló, previstas na letra d) do ar~i"bl()

ATOS

DO
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4.4. 3;' será recebido e acompanhado
ao portaló. prancha ou local de 1'2cepção e despedida pele cücís! de
serviço,
B)

-

GC11dições 'Especiais

Artigo 4.13. 52 - Honras quando
Em presença àe oficial mais g'raãuaãO.

- Quand.) Estiver presente no J,ocJ.1
em que são prestadas as honras ou
nas proxímldades vdo mesmo. oficbl
mais graduado do Que o oficial intermediário cu subalterno, Imediato, de;'
verão ser prestadas. apenas as honras
de guarda e boys, não sendo dadas

toques de corneta Cu apito,
11 -

Artigo 4.13.53 - Hon-ras ao fazer
visita oficial ou anunciada ou viszta
nâo anunciaâa a navio OU órg(lo da
MB,
Quando um oficial intermediário ou subalterno fizer visita
cficíul ou anunciada, ou visita não
anunciada a navio ou órgão .da MB,
.cu depois de assim fazer. dêle retirar-se. terá direita às honras de per-

do artigo

A1·tigO 4,13, 54 - Honras no Mvi:) ou órgão em que servem. - Ao
cficiaü intermediário cu subalterno,

no navio ou órgão em que serve, serão
.prestadas no curso ordinário do serviç-o as honras de portaló previstas na
letra ti) do artigo 4.4. 3,
CAPiTULO XIV
}f()NRAS

AOS -OFICIAIS
FÔRÇA AÉREA

1 -

sitante ou na falta desta pela Bandeíra Nacional, sem prejuízo de qU3.1quer bandeira-insígnia que se encontrar hasteada.
Artigo 4.14, 2 - Honras ao taeer
visita não anunciada a navio çu óroõo da M B. Quando um cüoíat
g sneral do Exército cu da Fôrça Aé-

eea
vio
sim
às

fizer visita não anunciada a naou órgão da MB ou depois de asfazer, dê],e retirar-se. terá direito
hcnras do cerrmoní al previsto no

art.ígo 4.13. 3D,

condições Especiais
Honras a oficial
çenera; comanaanie-em-cnete ao. jazer visita oficial ou anunciada a navio ou órgão da ME sob seu comasuio,
-- Quando um oficial general do Exércit-o ou da Fôrça Aér-ea ComandanteEm-Chefe fizer viSita- cficiaj ou anunc.cda a navio ou órgão da ME que,
per determinação de; Govêmo, esteja
subo-rdinado a S211 comando cu depois
de assim fazer. déle retirar-se. terá
direit-o às honras da cerimonial previsto nos artigos 4.13. 7; 4.13. 8 e
B)

ArUg;) 1.14. 3 -

OFICIAIS INTERMEDIARIOS
E SUBALTERNOS

taló previstas Da letra d)
4.4. 3.
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DO EXÉRCIl'o E DA
DO BRASIL

Oficiais Generais

A) - ' Condiçõ:s Normais
Artigo 4.14. 1 - HOnras ao jazer visita oficial ou anunctada a navio ou
órgão da ME. - Quand{) um oficial

general do Exército ou da Fôrça Aérea
f:zer visita oficial ou anunciada a nav:o ou órgão da MB Ou depois de assim fazer, dêle retirar-se, terá direito
às honras do cerimonial previsto nas

4.13.

9 sendo porém

hasteada

no

mastro de vante a Bandeira Nacional sem prejuízo, porém, da flâmula
de comando OU- qualquer outra banrteíra-msignta que S~ encontrar hastenda.
Artigo 4.14. 4 Honras quando
no mar o Presidente da República
(,1.l quando no navio ou órgão da ME.
visitado encontrar-se auicricuuie ae
enuicr preeminência com direito a
honras militares. - 88 no mar o Pl'0-

stdente da República, só serão prestadas aos oficj·ais-genel'ai,s do Exército ou da Fôrça Aérea inclusive aJGS
que exerçam o cargo de ComandanteEm-Chefe. quando era visita oficial
cu anunciada a navio da ME, as honras de portaló. No caso de se encentrar no navio <cu órgão da ME

visitado, autoridades de maior preemínêncía com direito a honras militares,
as honras de portaló. Iímltar-se-ão às
continências pela guarda e GOYs, não
sendo dadcs toques de COrneta 011
apito.

artigos 4.13. 28, 4.13. 26e 4.13. 29,
exceto no qUe Se determina neste
último artigo quanto ao hasteamento

2 -

da bandeira-ínsígnía que será substituída, no mastre de vante. por aquela
de que faça uso o ortc:ar general vi-

Artig,'J 4.14, 5 - Honras ao jazer
visita oficial OU anunciada Ou visita

Oficiais Stipertoree, lnter-meduirios e Subalternos
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não anunciada a navio

OU órgão da
Quando um ofícíal Superior,
Intsrmedi2rio ou SUbalterno do Exércít.o ou da Fól'Ç3. Aérea, fizer visita

ME. _

cnc'm ou anunciada, ou visita não
.anunciada a navio OU órgão da ME
terá direito às mesmas honras do c2-

rfmomal previsto para os oficiais ds

ME de Postos correspcndentes .
CAPíTULO XV
H'CNBflS

A:OS
AGENTES DIPLaMÁTICCS
C:JNSULARES DO BRASIL

1 -

A)

~

F.

Bmbtüxasloree

Condições normais

Artigo 4.15. 1 -

Honras ao jazer

'1lisita oficial Ou anullciada a naoio
da ,MB. - ouenco um Embaixador

do Brasil, em pôrto do pais em que
fl acreditado.' fizer visita ctíoiaj ou
anunciada a navio da ME., deverá ser
observado o ssguínts cerrm anial:
d) a oficialidade e guarnição. formarâo em Pôstos de Continência ao
ser avistado a lancha ou veículo' 05·te~tand<:} a bandeíra-msígnín de Embaixaríor do Brasil;
b) cs oficiais que não façam parte
dos Pôstos de Continência, formarão
-por ordem .de antiguidade. próximo
eo port8Jó ou da extremidade iSU-pertnr da prancha, assim ccmo a guar-.
da, as bandas marcial e de música

e

03

boys;

será recebido 11:) patim superior
-da escada de portaló ou junto à extremidade supenor da prancha, pele
Com andante do navio. No caso d'o
navio 8:1' capttânea. será também
recebido pe'lo Comandante da Fôrça e
respectivo E-stado-Maior. ficando nea'se caso o Comandante do navio, junto ao patim superior da escada de
port-aló ou da extremidade suoertor
c)

da prancha:
d)
ao chegar próximo ao patim
inferior da escada de portaló ou da
extremidade inferior da prancha será
iniciado o toque de presença, de formar
ClHP RI) atingir o patim superior do
portaló 011 a extremidade superior da
prancha, sejam executados os toques
de ocntlnêncta, quando. então, a guard» apresentará arma e a banda de
'música executará o Hino Nacional.

ArLi.QO 4.15. 2 - -Estada do EmJ)aixador a bOrdo. - As autoridades

EXECUTIVO

rerevídas Da letra c) do artigo antericr. deverão acompanhar o Embaixador durante a sua permanência a
herdo _ Sendo a estada a bordo dem;::rada,- os. Põstcs de Ocnünência serâo debandados .
Artigo 4.15 3 rar-se cfe bardo -

Honras ao reti-

certmonial deverá ser observado ao retírar-se doe bor-do. em visita oficial
ou anunciada. o Embaixador do Brasil:
a) a oficialidade e guarnição formarãc em Postos de Continência e
os demais corno discriminado na' letra b do arbigo 4.15.1;
b) o Comandante do navio bem
como tôdas as demais autoridades
navais presentes, exceto a mais
preeminente que se encontrar a tordo, ficar§,(J tunto 9..J patim superior
da escada de portaló OU da cxtrcmidad.e superior da prancha;
c) antes do Embaixador dirigir-se
para o portaló ou prancha, tõdas as
demais pessoas de sua comitiva, deverão ter embarcado na lancha ou
descido a prancha;
d) ao ser dado o tocue de presença, a autoridade naval mais preeminente que, se enoon trar a bordo, conduzirá o Embaixador até ,i1mto 300 p3.1~
tiro superior do portflJó ,JU da extremídade
superior da prancha;
atingido um dêsses locais, serão exe:cutados os toques de continências,
quando. então, a guarda apresentará armas e a banda de música tocará o Hino Nacional;
e) após a lancha se te-r afastaria
do navio de cêrca de meia amarra e
paíredo. será hasteada, no mastro
principal, a bandeira-insígnia de Em-'
baíxador e iniciada a salva de dezenoze (19) tiros; ao término da salva, será arrfad.a a bandeira-ínsígnta
de Embaixador e debandados os Postos de Continência,
Artigo 4.15.4 - Honras ao fazer
visita

não

O seguinte

anunciada

a

navio

da

Quando um Embaixador do
Brasil em pôrto do país em que é
acredita-do. fizer visita não anunciadá a navio da MB., só lhe serão pres.tadas as honras de portaló,
B) Oondíções especiais:
MB

-

Artigo 4.15.5 ---:. Ministro de Estado, quatuio representatuic em missãüespecial, no exterior, o. Presidente da República Quando um
Ministro de Estado representando

ATOS DO PODER ExECUTIVO

fi

missão especial.

no exterior

o

~.resIdente da. ~epúbllca do. Bràsil,

fizer VISIta oficial l?-u anunciada a
navio da ME,. deve!ao ser .prestadas
as honras devidas .a Embaíxa.dór do
Brasil, com a segum te alteração:
a) no mastro principal, em. lugar
da bandeira-insígnia de Emoaíxador
será ha.s~ada,. durant~ ,a visita, a
bandIBira-IThSigma de Ministro de Estedo. sem prejuízo de qualquer outra
que se encontrar hasteada..
Artigo 4.15,6 Honras, quando
presente o Presid,ente da Repúb?ica do
Brasil ou ootorsõaae estrangezra de
preeminéncia equioaiemte - No caso
de encontrar-se a bordo o Presídente da República do Brasil OU autor-idade estrang-eira de preeminência

equivalente, só serão prestadas ao
Embaixador do Brasil, quando em
visita oficial ou anunciada. honras
de portalóique Iímttar-se-âó às conrmêncías pela. guarda e boys não
sendo dados toques de corneta ou
apito.
Artigo 4.15.7
Honras quando
viajando a bordo de navio da MB -

Embaixadores do Brasil terão
também as honras previstas nos artígoe 4.15.1 e 4.15.3 quando, respectivamente:
a) embarcarem,
por terem sido
snbstdtuídos, em navio da MB, para
nele viajar ou para regressar ao
Brasil;
b)
desembarcarem de navio da
ME que os t-enha conduzido ao país
em que forem ter exercício.

Os
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ordem de antiguidade próximo ao
portaló ou extremidade superior da
prancha. assim como a guarda, M
bandas marcial e de música e os
boys:
C) será recebido no patim superlor
da escada de :portaló ou extremidade
superior da prancha pelo Comandante do navio. No caso do navio ser
Oapitânea, será também recebido pelo
Comandante da Fôrça e respectivo
Estado-Maior, ficando nesse caso o'
Comandante do navío junto ao patim superior do portaló ou extremidade superior da prancha;
d) ao chegar próximo ao patim inferior d.a escada de portaló ou da.
extremidade Inferior da prancha, será
Inlcíado o toque de. presença, de forma que ao atingir o patim superior
do portaló ou a extremidade superior da prancha sejam executados
os toques de continàncía, quando,
então, a guarda apresentará __ armas
e a ban-da de música executará o
exór-dio de uma marcha grave.

ArtiflO 4,15.9 - Estada do Enviado
Extraordinário e Ministro Pleniqictenciário a bordo - As autoridades
referi-das na letra c do artigo ante-

rior, deverão acompanhar o Enviado
rsxteeorotnerio e Ministro Plenipotenciário durante a sua estada a bordo. No caso de Se saber que a permanência do Enviado Extraordínárto
e Ministro Plenipotenciário será demorada. os Postos de Parada deverão
ser

debandados.

Artigo 4,15.10, rar-se de bordo -

Honras ao retiO seguinte cert-

monial deverá ser observado ao re,
tirar-se de bordo, em visita oficial
ou anunciada, o Enviado Extraordinário e Mini.':;tro Plenipotenciário
A) Condições Normais:
do Brasil:
Artigo 4.15,8 HOnras ao fazer
a)
oficialidade formará, por orvisita oficial oU anunciada a navio
da MB Quando um EnviadoEx~ dem de antiguidade, .próximo ao patim superior da escada- de portaló
traordínário e Ministro Plenipotenciário do Brasil, em pôrto do pais ou extremidade superior da prancha
e os demais como determinado nas
em que é acreditado, fizer visita oficial ou anunciada a : navio da ME, .letras a e b do artigo 4.15.8;
b) o Comandante do navio bem
deverá ser observ.adr, o seguinte cecomo tôdas as demais autoridades
rimonial:
navais presentes. exceto a - mais
a) oríciaitdads e guarnição formapre-eminente one se encontrar a bcrrão em Postos de Parada ào ser
do, ficarão junto, alo patim superior
avistado al lancha ou veículo COndu- da escada de portaló ou extremidade
zindo (l Enviado Extraordtná.no e Misuperior da prancha;
mstro Plenipotenciário do Brasil;
c) antes do Enviado Extraordínárío
b) os oficiais qUe não façam parte
e Ministro Plenipotenciário dirigir-se
dos Postos de Parada, formarão por
para o portaló ou prancha, tõdas as

3 ~ Enviado Extraordinário e Minis.
tro Plenipotenciário
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demais pessoas de sua comitiva, deverão ter embarcado Da lancha ou
descido a prancha;

d) ao ser dado o toque de presença. a autoridade naval mais preemínente que se encontrar a bordo con-

duzirá o

Enviado

gxtraordinárío

e

Ministro Plenipotencíárto, até junto
ao patim superior da escada de portaló OU extremidade superior de prancha; atingindo um dêsses locais E€!-

rão executados OS toques de contanência, quando, então, a guarda apresentará armas e a banda de música
tocará o exórdio de uma marcha
grave~

e) após a lancha se ter afastado
do navio de cêrca de meia amarra e.
pairado. será hasteada, no _mastro
de vante, a bandeira-insígnia de
Enviado Extraordmámo e Ministro
Plenipotenciário e iniciada a salva
de dezessete (17) tires: ao término
da salva será arriada a nandeíra-Insigma e debandados Os Postos.

A1·tigo 4.15.11 - Honras ao jazer
visita não anunciada a navio da MB

- Quando com Enviado Extraol'dinário e Ministro Plenipotenciário do
Brasil, em pôrto do pais em que é
acreditado, fizer visita não anunciada a navio da MB, só lhe serão prestadas honras d-a portaló.
B)

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Artigo' 4.15.12 HOnras quando
encontrar-se a bordo o Presidente
da República do Brasil ou autoridade
de preeminência 'equivalente.
Mo

caso doe encontrar-se a bordo o Presldente da República do Brasil OU
autoridade estrangeira de preeminência equivalente. só serão prestadas ao Em Ia.do Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil,
quando em visita oficial ou anunciada -honras de portaló que limitarse-no às continências pela guarda .e
boys não sendo dados toques d-a corneta ou apito,
Aítigo 4.15.13 - Honras
quando
viajando abordo de navio da MB.

Os Enviados Extraordinários"re Ministros Plenipotenciários do Brasilterão também as honras previstas
nos artigos 4.15.8 e 4,15.10 quando
respectivamente :
a)
embarcarem por terem sido
substitutídca em navio da ME. para
nêle viajar ou para repressar ao Brasi1;

EXECUTIVO

b) desembarcarem
de navio da
ME que os tenha conduzido ao país
em que forem ter exercício.

3 A)

EncaregadJo de

Negócios

Condições Normais:

Artigo 4.15.14 - Honras ao jazer
visita oticuü ou anunciada a navio
da lYIB. Quando um Encarregado de

Negócios do Br-asil em pôrtc do pais
em que é acreditado fizer visita oficial -OU anunciada a navio da ME,
deverá ser observado o seguinte certmental:
a) ofic.alldade formará
001'
N'dem de antlgudíade, próxímo . ao patimsup~ri-8r da escada de portaló
01.: .extremidade superior da prancha,
8,SSlm como a guarda. a banda marcial e a de música e os boys
b) s-erá recebido no patim superior
da escada de porbaló ou na extremídade superior da prancha pelo Comandante do navio. No caso do na"Lo ser Capitânia será, também l'€eebido pelo Comandante da Fôrça,
Soe Contra-Almirante ou de pôsto inferior, e
respectivo Estado-Maior.
ficando o
Comandante do navio
junto ao patim superior ria escada
do portalóvou de extremidade superior da prancha, Quando o Comandante da Fôrça Iôr Vice-Almirante
ou de põsto superior, poderá aguardar à porta d'e sua Câmara o Encarregado de Negócios, devendo entretanto seu Estado-Maior
formar
junto ao patim superior da escada
depo.d.aló ou da extremidade supe1'101' da 'mancha;
c) ao chegar próxima a- natém inferfor da escada de portaló ou da
extremidade inferior da prancha, será iniciado o toque de presença de
forma que ao atingir o patim supertor do portaló ou extrermdads suparâor da prancha, sejam executados
os toques de contdnência, quando,
então, a guarda apresentará armas
e a banda de música executará-o exór"dio de uma marcha grave. '
AytiQ'o 4.15 .15 ~ Estada éo Encarreacdo de Negócios a bordo. As
autoridades referidas na letra. b do

artigo anterior, deverão acompanhar
o Encarregado de Negó-cios durante
a sua estada a bordo.
Artigo 4.15.16 _.- Honras ao retirar-Se &e bordo, O seguinte cerimonial deverá ser observado ao retirar-
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se de bordo. em visita. oficíal . OU
cios do Brasil, quando em visita ofianunciada, o Encarrega.do de Necial ou anunciada. honras de portaló que se limitarão às contínêncías
góciOS;
pela guarda e boys, nã-o sendo dados
a) a úficialidade f?rmará por. ordem
toques de corneta OU apito.
de ,antiguidade próxímo ao patim suerior da Escada de portaló ou ex'Artigo 4.15.19 Honras quando
fremidade superior da prancha; ~s
viajetooio a bordo tie navio da MB_
sim como a. guarda, a banda .maa'cíal
Os Encarregados de N-egócios do
e a de música e os bovs;
Brasil terão também as honras preb) o Comandante do navio. bem
vistas nos artigos ':l.. 15 .14 e 4.15.16
como tôdas as demais autoridades
quando respectivamente:
•
navais presentes, exceto a maas
a) embarcarem.'
por terem sido
pl'eenünc?te~ que se enc{}~trar a b?rsubstituídos, em navio da ME para
do. fícarâo Junto ao patim superior
nêle viaj ar ou pau-a regressar ao Erada escada de portaló OU .da extresil:
~
mida,de superior da prancha;
b) desembarcarem de navio da 1m
- c) antes. do Encarregado d:2Negóque os tenha conduzido ao país em
cios dirigir-se para o portaló ou pranque forem ter exercício .
cha, tôdas as demais pessoas que CO.!!l
êle tiverem vmdo a bordo deverão
4 - Cônsul Geral
ter embarcado na lancha oU descido a
prancha;
,.
A) Condições Normais:
d) ao ser dado o toque de preArtig-o 4.15-.20 Honras ao jazer
sença.
l
autoridade naval mais
visita oficial ou anunciada a navio
preeminentê que se encontrar a bordo se Contra-Almirante ou de pôsda MB. Quando um Cônsul
Geral
do Brasíl. Em pôrto estrangeiro situato' inferior. conduzirá o Encarregado na, jurlsdiçâo de respecttv., dtado de Negócios até junto ao patim
trito consular. fizer visita oficial ou'
sUDel'ior da es-cada de portaló ou extrêmidade superior da prancha: atinanunciada a navio da MB. deverá
ser observado o seguinte cerimonial:
gido um dâsses locais serão executados os toques de continência. quana), os oficiais que estiverem no'
do, então. a guarda apresentará arconvés 'formarâo por crde rnde anmas e a banda de música tocará o
tiguidade. próximo ao patim supeexórdio de uma marcha grave;
rior da escada de portaló cu extre .
e)
após a lancha se ter afastamidade supertor da prancha', assim
do do navio de oêrca de meia amarcomo a guarda. a banda marcial e
ra' e pairado. será
hasteada. no
a de música e ?s seis ($) boys ;
mastro de vente, a bandeira-insíg. b) sere reC'1:hH'lo no patim superior
nia . de Encarregado de Necócics 0
na 0302,08 de por-taló ou na extremíiniciada a salva doe treze (13) tiros;
dade superior da prancha pelo Coao término da salva será ar-nada a
mandante do navio. N() caso do nabandeira-tnsívnla e dispensados os
vio ser Capitãnea, o Oomandantg da
oficiais da formatura.
Fôrça se Contra-Almirante ou de
pôsto superior o aguardará na câ-:
Artigo 4.15.17 - Honras ao toeer
mar-a
visita não anunciada. Quandú um
C) ao chegar próximo ao patim inrcicerrceauo de Negócios do Bra.sil
ferior- da escada de portaló ou' à exem pôrtc do paiz. em que é acreditatremida.de inferior da prancha será.
do, fizer visita não anuncte.ãa a
iniciado o toque de pres€nç~.. de'
navio da ME, só Ih: serão prestadas
forma que ao atingir o patim supehonras de portaló.
1'101' do portaló ou a extremidade s11B) Condições Especiais:
pertor da prancha, sejam executados
os toques de continên-cia. quando,
Artigo 4.15.18 HOnras quando
então. a guarda apresentará armas
presente a borüo, o' Presidente da
e a banda de música executará (\.
República do Brasil ou autoridade
exórdio de uma marcha grave.
estrangeira de preeminência equivalente. No caso de encontrar-se a
Artigo 4.15.21 Estada do Cônbordo, o Presidente da República tio
sul Geral a bordo. As autoridades
Brasil ou autoridade estrangeh-a de
referidas na letra b'dü arblgo antepreeminência equivalente. s6 sen-ão rior. deverão acompanhar o Cônsul
prestadas ao Encarregado de Neg6Geral durante sua estada à bordo;
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Artiço 4.15.22 1'ar:"se de bordo. O

H onme ao retiseguinte cerimo-

nial deverá eer observado ao retirar-

se de bordo, em visita oficial O'U
anunciada, o Cônsul Geral:
a) Os oficiais que estiverem no convés formarão por ordem de antiguidade junto ao patim superior da
escada de portaló ou extremidade
supericr da prancha, assim como a
guarda, a banda marcial e a de música e os bcys:
b)

antes do Cônsul Geral dirigdr-

se para o portaló ou prancha. tôdas as demais pessoas de sua comitiva, dev-erã-o ter embarcado na lancha OU descido a prancha:

c) ao ser dado o toque de presença, o Comandante do navio conduzirá o Cônsul Geral até junto ao patim
superior da escada de portaló ou ex-

tramídade

superior

da
prancha;
atingida um desses locais serão
executados OS toques doe conrínéncia.
quando, então. a guarda apresentará armas e a banda de música tocará o exórdio de uma marcha grave;
d) após a lancha se ter afastado
do navio de cêrca de -meta amarra
e pan-ado, será hasteada no mastro
de vante a bandelra-ínsigma de
CÔl1.<,;ul Geral e Irríclada a salva de
cnze (11) tiros; ao término da salva
&el'á ar-rie.da

a

oandeís-a-msíma

€

díspcnsaôos os oficiais da. formatura.

Artigo 4.15.23 - Honras ao fazer
visita não anunciada a navio da
MB. Quando o Cônsul
Gerai do

Brasil. em pêrto estrangeiro situado
na jurisdição do r-espectivo distrito
consular. fizer visita não anunciada
'a navio da !liJB, só lhe serão prestadas honras de portaló.
B)

Condições

Espacíads:

értiço 4.15.24 Honras quaeuio
presente a bordo) o Presidente da República .do Brasil ou autoridade estrangeira de
preeminência equivatente, No caso de encontrar-se a

bordo, o Presidente da República do
Brasil autoridade estrangeira de
m-eeminêncla equivalente, ou agente diplomático brasileiro de maior
preeminência que o cônsul Geral e
com direito a honras militares, s6
:::erã o prestadas ao Cônsul Geral do
Brasil, quando em visita oficial ou
anunciada, honras de portaló que
Iímíbar-se-âo às. oontínênctas pela
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guarda e boys, não sendo dados toques vde corneta ou apito,
. Arago 4.15,25 HOnras quando
embarcar, em navio da MB, para
nele viajar, regressar ao Brasil ou
ser conduzido ao país em que tõr
ter exercício, - O Cônsul Geral do
Brasil terá, também, as honras previstas nos arts. 4.15 20, 4.15. 22,

quando, respectivamente:
a) embarcar, por ter sido substituído, em navio da MB, para 'nêle
viajar ou para regressar ao Brasil;
b) desembarcar de navio da MB
que o tenha conduzido ao país- em
que fôr ter exercício,
I

Artigo 4.15.26 HOnras em país
estrangeiro que não àquele em que
ter acreditado. ....".. Quando um Cônsul

Geral do Brasil em pôrto de pais
estrangeiro não situado na jurisdição do respectivo distrito Consular,
fizer visita oficial ou anunciada- a
navio da ME, só lhe serão prestadas honras de portaló que limitarse-âo às continências pela guarda, 9
boys, nãn sendo dados toques de corneta ou apito.
5 A)

Cônsul

Condições Normais,

Artigo 4.1, 27 Honras ao fa~r
visita oficial oú anunciada a namo
da MB, Quando um Cônsul do

Brasil, em pôrto estrangeiro situado
na jurisdição do respectivo distrito
Consular fizer visita oficial ou anunciada a navio da MB, deverá ser observado o seguinte cerimonial:
a) os oficiais que estiverem no
convés, formarão, por ordem de antiguidade, próximo ao patim superior
da escada de portaló ou extremidade superior da prancha, assim como
a guarda, o corneteiro e os boys:
b) será recebido no patim superior
da escada de portaló ou extremidade
superior da prancha pelo comandante -do navio. No caso do navio
ser Capitânea,o Comandante da"Fôrça o aguardará na câmara;
c)
ao chegar próximo ao patim,
inferior da escada de portaló ou à
extremidade inferior da prancha se~
rá iniciado o toque de presença de
forma que ao atingir o patim superior do portaló ou a extremidade
superior da prancha, sejam executados os toques de continência. fican-
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do a guarda na posição de "ombro
armas".
Artigo 4.15.28' - Estada do Cônmü
a bordo. - O Comandante do navio
e o Imediato deverão acompanhar o
Cônsul durante a sua estada a bordo.
Art. 4.15. 29 - Honras ao retirar-se de bordo. - O seguinte ccnmcníal deverá ser observado ao. ~e
tirar-se de bordo, em visita oficial
~u anunciada, o Cônsul:
a) os oficiais que estiverem no con-.
vés, formarão, por or~.em de antdguidade próximo ao param superior .da
escada de portaló ou extremidade
superior da prancha, assim como a
guarda, o corneteiro e os boys;
b) antes do Cônsul dirigir-se para
o portaló ou prancha, tôdas as demais pessoas de sua comitiva, deverâo ter embarcado ou descido a
prancha;
c) ao ser dado o toque de presença, o Comandante do navio conduzirá o Cônsul até junto ao patim superior da escada de portaló ou extremidade superior da prancha; atingido um dêsses locais, o corneteiro
dará o toque devido, ficando a guarda na posição de' "ombro armas";
d) após a lancha se ter afastado
do navio de oêrca de meia amarra
e pairado, será hasteada no mastro
de vante, a bandeira-insígnia de
cônsul e iniciada a salva de sete (7)
tiros; ao término da salva será arriada a bandeira-insígnia e dispensados os oficiais da formatura.
Artigo 4.15.30 - nonras ao jazer
visita nc20 anunciada a navio da MB.

-

Quando um Cônsul do Brasil, em
estrangeiro situado na jurisdição do respectivo distrito Consular,
fizer visita não anunciada a navio da
MB, só lhe serão prestadas honras
de portaló.
pôrto

B) -

Condições Especiais.

Artigo 4.15 31

-

Honras quando

do Brasil, quando em visita oficial
ou anunciada, honras de portaló que
Ilmítar-se-âo às continências pela
guarda e boys, não sendo dados toques de corneta ou apito.
Artigo 4.15. 32 - Honras quando
em navio da MB, regressar ao Brasil
oU tór conduzido ao país em que tõr
ter exercicio. - O Cônsul do Brasil

terá, também, as honras previstas
nos arts. 4.15. 27 e 4.15. 29, quando
respectivamente:
a) embarcar, por ter sido substituído, em navio da MB,· para nêle
viajar ou para regressar ao Brasil;
b) desembarcar do navio da MB
que o tenha conduzido ao" país em
que fôr ter exercicio.
Artigo 4.15. 33 - Honras em país
estrangeiro que não àquele em que
acreditado. - Quando um Côn-

tór

sul do Brasil, em pôrto de país estrangeiro não situado na jurisdição
do respectivo distrito Consular, fizer visita oficial ou anunciada a navio da ME, só lhe serão prestadas
honras de portaló que se limItarão
às continências pela guarda e boya,
não sendo dado toques de corneta
OU apito.
Artigo 4.15.34 Honras quando
substituindo

se a bordo, o Presidente da República do Brasil, autoridade estrangeira
de preeminência equivalente, ou
agente diplomático ou consular brasileiro de maior preeminência que o
Cônsul e com direito a honras militares, só serão prestadas ao Cônsul

Cônsul

Geral.

e

Artigo 4.15.35 -

Cônsul honorário.

- Quando um Cônsul honorário do
Brasil, em PÔTtO estrangeiro situado na jurisdição do respectivo dístrito Consular, fizer visita oficial ou
anunciada a navio da MB, terá direito às honras de portaló devidas a
oficial subalterno da ME.

oresente, o Presidente da República
do Brasil ou autoridade estrangeira
equioalente. - No caso de encontrar-

o

Quando um Cônsul do Brasil, em
pôrto estrangeiro situado na junsdícão do respectivo distrito Consular
substituindo o Cônsul Geral, tizer visita oficial ou anunciada a navio da ME, terá as mesmas honras
daquêle agente consular com excecão da salva que será a devida a
sua efetiva categoria.

6 -

A) -

Vice-Cônsul

Condições Normais.
Artigo 4.15.36 - Honras ao jazer
visita oficial ou anunciada a navio
da ME. - Quando um Vice-Cônsul
do Brasil, em pôrto estrangeiro situado na jurisdição do respectivo
distrito Consular fizer visita oficial
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ou anunciada a navio da ME, deverá
ser observado o seguinte cerimonial:
a) os oficiais intermediários e subalterrros que estiverem no convés

formarão, por ordem de antiguidade.

próximo ao patim superior da escada de portaló ou extremidade superior da prancha, assim como a guarda e os boys;
b)

será recebido no patim superior

da escada de portaló ou extremídade superior da prancha pelo Imedíato do navio; ao atingir um dêsses lo-

cais será dado o toque devido, ficando a guarda na posição de "ombro armas",
Artigo 4.15.37
Estada do Vice:Cônsul a bordo. O Imediato deverá

-acompanhar o Vice-Cônsul durante
sua estada a bordo.
!ArtigO 4.15.38 - Honras do retiror-se de bordo. -" O seguinte. cerrmonial deverá ser observado ao retu-ar-se de bordo, em visita oficial
ou anunciada, o Vice-Cônsul:
a) os oficiais intermediários e subaltemos que estiverem no convés,
formarão por ordem de antiguidade,
próximo ao patim superior da escada de portaló ou extremidade superior da prancha, assim como a
guarda e os boys;
b) antes do Vice-Cônsul dirigirse para o portaló ou extremidade superior ela prancha, tôdas - as demais
pessoas da sua comitiva deverão ter
embarcado na lancha ou descido a
prancha;
c) o Imediato conduzirá o ViceCônsul até junto ao patim superior
da escada de portaló ou a extremidade superior da prancha; atingido
um dêsses locais' a guarda fará" ombro armas" sendo dado o toque de-

:-:::L

vído;
d) após a lancha Se ter afastado
do navio de cêrca ete meia amarra e
pairado, será hasteada no mastro de
vante a bandeira-insígnia de ViceCônsul e iniciada a salva de cinco
(5) tiros; ao término da salva será
arriada a bandeira-insígnia e díspensado os oficiais da formatura.
Artigo 4.15.39 - Honras ao jazer
visita não amuncuuia a navio da ME
- Quando um Vice-Cônsul do Brasil, em põrto estrangeiro situado na
jurisdição do respectivo distrito Consular fizer visita não anunciada a
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navio da MB, só lhe serão prestadas
as honras de portaló de acôrdo com
a alínea d do art. 4.4. 3.
B) -

Condições Especiais.

Artigo 4.15.40 Honras quando
presente a bordo o -Preeiâente da República do Brasil ou autoridade estrangeira equivalente.
No caso

de encontrar-se a bordo o Presídente da República do Brasil, autoridade estrangeira de
preeminência
equivalente, ou agente diplomático
ou consular brasileiro de maior preeminência que o Vice-Cônsul e com
direito a honras militares só serão
prestadas ao Vice-Cônsul do Brasil,
quando em visita oficial ou anunciada honras de portaló.
Artigo 4,15.41 Honras quando
embarcar em navio da M B, para
nêle . viajar, regressar ao Brasil, ou
ser. conduzido ao país
que jôr
ter exercício. O Vice-Cônsul do

em

Brasil terá, também, as honras previstas nos arts 4.15. 36 e 4.15, 38,
quando, respectivamente:
a)
embarcar, por ter sido substituído, em navio da MB, peca nêle
viajar OU regressar ao Brasil;
b) desembarcar de .navio da MB,
que o tenha conduzido ao país em
que fôr ter exercício.

Artigo 4.15.42 - Hcnsae em país
estrangeiro que .não .aquêle em que
jôr ucreauuno. - Quando um Vice-

Cônsul do Brasil, em pôrto de país
estrangeiro não situado na jurisdição do respectivo distrito Consular, fizer visita oficial ou anunciada
a navio da MB, só lhe serão prestadas honras de portaló,
Artigo 4.15.43
HOnras qnando
suosticuuio c Cônsul Geral ou Cônsul.
Quando um Vice-Cônsul do
Brasil, em pôrto estrangeiro situado na jurisdição do respectivo distrito Consular, e substituído o Cônsul Geral ou Cônsul, fizer visita oficial ou anunciada a navio da ME,
terá as honras devidas àqueles agentes consulares, com exceção de salva que será a correspondente à sua
efetiva categoria.
Artigo 4.15. 44 _ Vic8-Cônsui honorano. - Quand.o um více-Oônsul
honorário do Brasil em pôrto estrangeiro situado na jurisdição do respectivo distrito Consular, fizer visita ofi-
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'aloU anunciada a navio da MB,

~~rá direito..,. ~s honras. de portaló
devidas a olIcIaI subalterno da MB.
CAPíTULO XVI
HONR/\S A AUTORIDADES ESTRANGEIRAS

A)

-

condições Normais

Artigo 4.1·6.1 ~ Honras a Chefe de
Nação estra71:geifa . ao_ jazer .oícíui
ojicial a navw oU orçao da M B.
Aos Chefes de Nação estrangeira

quando em visita, of_iciaI ou anunci~
da. a navio ou orgao d~ ME, serao
prestadas as honras devidas ao Presidente do Brasil, com as seguintes
alterações:
a) no mastro principal será hasteada a- bandeira-insígnia da autoridade visitante ou' a bandeira da
respectiva nação, sem prejuízo de
qualquer insígnia de comando, que
se encontrar hasteada. Nos outros
topes será hasteada a Bandeíra Nacional;
b) em vez do Hino Naci,?nal, será
executado o hino da naçao a que
pertencer a autoridade visitante.
Artigo 4.16. 2 - Honras a membras
da família reinante, ao, jazer visita oficial ou anunciada a navio ou
órçéo da ME. - Aos membros de
famílias -reaís, reinante, de nação es-

trangeira, quando em visita oficial
ou anunciada a navio ou órgão da
ME, serão prestadas as honras devidas rio Presidente do Brasil, com
as seguintes alterações:
a)
não será dada salva de chegada;
z» ao ser dada a salva de partida, será hasteada no mastro principal a bandeira-insígnia da autoridade visitante ou a bandeira da respectiva nação, sem prejuízo de qualquer insígnia de comando que se
encontrar hasteada:
c) em vez do Hino Nacional será
executado o hino da nação a que
pertencer a autor.idade visitante;
d) não será dada a salva per ocasião de se perder de vista a bandeira-Insígnía da autoridade visitante
oU para assinalar a chegada desta
em terra.
Artiao 4.16. 3 Honras de Vicc~
Presidente da República ou Primeiro
Ministro de Nação estrangeira ao jazer visita oficial ou anunciada a na-
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Aos VicePresidentes da República ou Primeiro Ministro de nação estrangeira,
quando em visita oficial ou anunciada a navio ou órgão da MB, serão
prestadas as honras devidas ao VicePresidente do Brasil, com as seguiutes calteraçôes:
a) se ao ser dada a salva de partida. será hasteada no mastro de
vente a bandeira da respectiva nação, sem prejuízo de qualquer insígnia de comando que se encontrar
hasteada.
via ou ôrgão da MB. -

Artigo 4.16. 4 -- Honras a Ministro

de Estado e altos rumcicmórioe civis
estranacíros, aó fazerem visita o/i-

cial oU anunciada a navio ou orçõo
da MB. Aos Mínístros de Estado

e altos funcionários civis de nação
estrangeira, quando em visita oficial
ou anunciada a navio ou órgão da
ME, serão prestadas as honras de..
vidas às autoridades brasileiras de
categoria equivalente, com a seguinte
alteração:
a) será hasteada no mastro prtncípal ou no mastro de vante, conforme fór o caso a bandeira da respectiva nação sem prejuízo de qualquer insígnia de comando que se
encontrar hasteada.
Artigo 4.16. 5 - Honras a Agente
ou Consular estrangeiTO, ao jazer visita ojicial ou anunciada a navio ou orçõo da ME. Dipun.uitico

Aos Agentes Diplomáticos e Consulares de nação estrangeira, quando
em visita oficial ou anunciada a
navio ou órgão da ME, em portos
dos países em que rôrem acreditados, serão prestadas as honras devidas aos Agentes Diplomáticos ç
Consulares brasileiros de categoria
correspondente, com a seguinte alteração:
a) . será hasteada no mastro principal ou no de vante, conforme fôr
o caso, a bandeira da respectiva nação, sem. prejuízo de qualquer insígnia de comando que se encontrar
hasteada.

Artigo 4.16. 6 -

Honras a míiitar

esirençeíro ao jazer visita oficial ou

anunciada a navio ou ôrgão da ME.

- Aos militares de nação estrangeira, quando em visita oficial ou anunciada a navio ou órgão da ME, serão prestadas as honras devidas a
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militares brasileiros de postos equivalentes ou em "funções correspondentes, com a seguinte alteração:
a) ao ser dada a salva de partida, será hasteada no mastro prin-

cipal ou no de vente, conforme díspôsto no art. 4.1. 37, a bandeira de
guerra da respectiva nação, desde
que à autoridade visitante caiba direito a honraria de salva.
B)

~

Condições Especiais.

Artiço 4,16. 7 -, Honrao devidas
por navio da MB ao entrar em um

põrto em que se encontrem hasteadas, bandeiras-insignias de Chefes
de Estado. ~ Quando um navio da
ME ao entrar em um pôrto, encon-

geiras. Quando navio da ME ao
entrar em um pôrtc, encontrar hasteada, em terra ou no mar, um ou
mais pavilhões de autoridades estrangeiras, deverá:'
1 - no caso de nào se encontrar
no pôrto, navio da MB de comando
mais antigo:
U) salvar os pavilhões dos COMAPENIS de cada uma das nações presentes, com o número de tiros devidos aos respectivos postos.
2 -,. no caso de se encontrar no
põrto, navio da MB de comando mais
antigo:
a) não salIvar, vindo assim fazer
corno determinado neste artigo, se
passar a ser 'O COMAPElVl da 1m no
pôrto em virtude de partida detíntttva de quem até então exercia tal
função.
Artigo 4.16. 9 - Normas a serem

trar hasteada uma ou mais bandeiras-insígnias de Chefe de Estado,
deverá tendo em vista o disposto no
art. 4.1. 37:
1 - no caso de encontrar hasteaobservadas na execução das disposida, tão somente, a bandeira-insígnia
ções do art; 4.16. 8. - Na execução
das dísposíçôes do artigo precedente,
do Chefe de Estado a que pertencer
serão observadas as seguintes noro pôrto.
, mas:
a) salvar, com 21 tiros, a bandeira-insígnia dessa autoridade, deíxana)
à autoridad-e naval de menor
pôstc ou mais moderna, compete dar
do de salvar à terra;
a salva em primeiro Iugar;
b) salvar aterra, com o mesmo
b) quando de mesmo pôsto, connúmero de tiros, se a salva dada em
pete dar a salva em primeiro lugar,
honra à bandeira-insígnia do, Chea autoridade naval que chega ao pôrto:
fe de Estado, fôr respondida.
C)
as' salvas devem ser dadas na
2 _ no caso de encontrar basteaord-em decrescenta da preeminência
das. duas ou mais handeu-as-ínsígnías
dos respectivos pavílhôes. Quando.
de Chefe d-e Estado.
porém, forem devidas salvas a dois
ou mais pavilhões de mesma preemia)
salvar a bandeira-insígnia do
nência, a salva àquele cuja nação
Presidente, Soberano ou membro
pertenc-er o pôrto. será dada' em primais pr-eeminente da família real da
meiro lugar ,
nação a qUB pertencer o pôrto ;
Artigo 4.16. 10 - Honras iieoiaas
b) salvar à terra, com o mesmo
por Fôrça ou navio da MB ao enconnúmero de tiros, Se a salva dada em
tratar no mar, Fôrça tunxa ou rW1Jío
hem-a a band-eira-insígnia do Chef-e de
Iíetado a que pertencer o pórto, rôr
estrangeiro. - Quando Fôrça ou narespondida;
vio da ME encontrar. no mar, Força
C) salvar, se presente, a bandeiranaval ou navio estrangeiro em que se
ínsígma do Presidente do Brasil;
encontre hasteada a bandeira-insígnia
d) salvar as bandeiras-insignias dos
de oficial general OU de oficial sudemais presidentes ou soberanos de
per-ler, comandante de fôrça deverá'
nações presentes, segundo a ordem
1 no C:iSO d:'!. bandeira-insigma
alfabética dos nomes dessas nações
da autoridade estrangeira, ser de
Da língua portuguesa e, finalmente,
maior preeminência do que a do Cae) salvar as nandeíras-insígntas dos
pítánea da Fôrça ou navio da IVIB.:
membros mais preeminentes das Iamía) salvar, em primeiro. lugar, a
Iias reais de outras nações presentes,
bandeira-insígnia da autoridade esna mesma ordem já mencíonada.
trangeira com o número de tiros deArtigo 4 .16. 8 - Honras devidas pÜIT
vidos e manter hasteada, durante ai
navio da ME ao entrar em um pórto
salva. a bandeu-a de guerra da re6em que se encontrem hasteados papectiva nação observadas as dispovilhões ete autoridades navais estransições do artigo 4.1. 37;
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CAP]TULO XVII

resposta,

tiro por tiro, à salva dada.

2 - no caro da' nandeira-ínsígnia
da autoridade estrangeira se!, ~de preeminência tnrerior a do capItanea da
Fôrça oU navio da rvIB.
aguardar que a autoridade estrangeíra salve em primeiro lugar;
tn"'responder, tiro por tiro, a salva
dada.
3 - no caso da bandeira-insígnia.
da autol'idad-e estrangeira ser da mesma preeminência que a do Oapitânea
da' Fôrça OU navio da MB e houv~r
dúvida quanto à antiguidade relatava de seus respectivos titulares.
a) Iniciar a salva, sendo de esperar procedimel}w semelhante por parte da autoridade estrangeira.
Artigo 4.16. 11 Hcnrae aemaae
a)

por Fôrça ou naoio da MB, ao enc~m
trar Fôrças navazs OU navios de dzferentes nacionalidades. - Quando Fôr-

ça! ou navio da ME encontr-ar Fôrças

navais ou navios de diferentes nacionalidades em que se encontrem
hasteadas bandeiras-insígnias de oficiais general ou de oficial superior
comandante de Fôrça', deverá:
a)
tendo em vista as disposições
do artigo precedente cumprir ae dís. posições da alínea c) do art. 4. 16. s:
bl auando existirem duas ou mais
Fôrcas ou navios de uma mesma' nacicnalídade, salvar, tão-somente a
bandeira-insígnia do respectivo COMAPEM.

Artigo 4.16.12 - Honras a autoridades civis estrangeiras não previstas
neste cerimonial ao fazerem msita
oficial ou anunciada a navio ou órgdo da ME. - Ai> autoridades civis
estrangeiras, não previstas neste cerimonial, serão prestadas, se d-eterminadas pelo COMAPEM ou COMAP.

as honras a que

teriam direito ao

fazerem visita oficial ou anunciada a

navio de seus respectivos países.
Quando de tais honrarias constarem
as de salva, o número de tiros não
deverá exceder de 19.
Artigo 4.16.13 - Alteração das tumras previstas neste Capitulo, quando
em portos estrangeiros. Em por-

tos estrangeiros, quando fôr diferente
o cerimonial devido às diversas autorrdades, poderão os Comandantes
de Pôrca ou navios da ME, alterar
as pres-entes disposições, desd-e que
assim fazendo não resulte Inconvemente para o serviço.

HONRAS A NAÇÃO ESTRANGEIRA

A)

-

Condições Normais

Artigo 4.17. 1 - Precedência àa salva à terra sôbre as demais salvas. A salva à terra dada por navio da
ME ao entrar em PÔI'tO de nação
estrangeira, deve preceder tôda e

qualquer salva que na ocasião e por
motivos outros fôr também devida.
Exlecutam-se desta norma os caSGS
previstos no art. 4. 16. 7.
Artigo 4.17.2 Honras ao entrar
em. porto de nação estrangeira. Quando um navio da ME. entrar em
pacto de nação estrangeira que fôr
estação de salva e cujo govêrnr, seja
oficialmente reconhecido pelo do Brasil ou com o qual tenhar relações diplomáticas, deverá:
a) salvar à terra, com 21 nroe:
b) hastear, M
prtmeírc tiro da'
satva, e manter hasteada durante a
mesma no mastro principal, sem prejuizo de qualquer bandeira-ínsígnia
que nêle estiver íççada, a bandeira da
nação a qu epertencer o pôrto .
Artigo 4.17.3 _ Uso da bandeira ao
país ou da de guerra, durante a salva ri terra; - Quando uma nação
estrangeira üzer uso de duas bandei-

ras, uma da nação propriam-ent-e dita
e outra de guerra, esta última é que
deverá Ser hasteada no mastro principal do navio da MB, por ocasião de
salvar à terra.

Excetuam-se desta norma:
as nações reconhecidas p e 1 o

a)

governo do Brasil corno tndependentas e que pela circunstância de fazerem part-e de oomurudades de nações
Ou serem domínio de outra tac-uu
uso -nao só da respectiva Bandeira
Nacional como também da de guerra
do império ou federaçã., a' que pertencem; nesse caso. deverá 6er haeteada no mastro principal a primeira dessas bandeiras. Deverá, entr-etanta, 501' hasteada a bandeira de
guerre do império OU fedemeão quando da prestação de honras a oficiais
da respectiva Marinha de Guerra;
bl as naçõ-es não reconhecidas pelo
governo do Brasil como Independeutez, pela circunstância de serem protetorados ou colônias; nesse Caso deverá ser hasteada no mastro principal a bandeira da nação que. exerce
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protetorado ou colonização, salvo se
decidido "em contrário pelo Ministro
da MRrinha.

c) as nações que não tenham Bandeu-a Nacional própria e cujos go-

vernos sejam exercidos por mandato
ou representantes de outras nações;
nesse caso deverão, ser hasteadas no
mastro principal as bandeiras das
nações exercendo o mandato.
B)

Condições

Especiais

Artigo 4.17. 4 ~ Honras ao retornar) após ausência, temporária, a
PÔ1"tO de nação estrangeira em que

se encontraoa - Quando um navio
da MB retornar, após ausência temporária, a pôrto de nação estrangeira _em que anteriormente se encontrava, poderá deixar de salvar a terra, desde que tenha estabelecido acôrdo nesse particular com as autoridades locais do pôrto.
Artigo 4.17.5 - Honras ao passar
em águas territoriais de n'àção estrangeira Quando um navio da :ME

passar em águas territoriais de nacão estranzelra cujo governo seja reconhecido pejo do Brasil ou que com
o qual mantenha relações díplomátímas sem Intenção de nelas fundear,
não deverá salvar à terra, exceto Sê
círcunstánclas especiais assim exigirem.
Artigo 4.17. 6 Honras quando
dois OU mais, navios da MB entrarem
em porto estrangeiro. Quando dois ou

mais navios, da ME entrarem ao mesmo tempo em pôrto de nação estrangeira que fôr estação de salva, sómente o navio de comando mais antigo deverá salvar à terra , "
Art. 4.17.7 - Salvar à terra em
pÔ1·tO Que não ter estação de salva.

Quandú um navio da ME, entrar em
pôrt o estrangeíro que não fôr "estação de salva e no qual não se encontre navio de guerra dessa nação,
não sal vará à terra.
No caso, entretanto, de no decorrer de sua permanência no pôrto.
chegar navio de guerra da nação a
que pertencer o pôrto, o navio da M.
B. salvará ou não à terra .após acôrdo nesse sentido. com o OOM APF.M
estrangeiro. Igual procedimento deverá ser esperado por parte de navio de guerra estrangeiro que chegar
a. pôrto brasileiro que não fôr estação de salva e no qual não se encontre navio da ME.

HONRAS

A)

_

DE

PASSAGEl\([

Oondlçôes Normais

Artigo 4.18.1 - Honras ae passaçem-. Honras de passagem são as
honras, que não as de salva, prestadas quando navios, autoridades em, barcadas 'ou oficiais, passam ou são
ultrapassados à distância de reconhecimento.
Artigo 4.18.2 - Distância de reconhecimento. Para navios, a distância de reconhecimento é limitada a
três (3) amarras e para embarcações miúdas a. duas (2) amarras.
A limitação dessas distâncias deve
ser considerada com razoável largueza d:e modo que sejam prestadas as
honras devidas.
Arti.g04. 18.3 - Início e execução
honras de iiassagem. Ao mihcal' da ME mais moderno ou menos
graduado, competirá dar início às
honras de passagem.. Determinando:
das

1)

_

quando a autoridade a quem

3110 devidas as honras de passagem,

encontrar-se a bordo de navio:
a) execução do "toque de presença", quando a proa de seu navio passar pela pôpa daquele em que Se encentrar embarcada a -autorídade
a
cuem são devidas as honras "d:õ> passagem, seguindo-se, imediatamente,
os toques de conttênoías pelas bandas de música e marcial. se disponiveis e caso a autoridade tenha direito a honras dessa natureza; ao assim ser feH-o, a guarda apresentará
armas e todos aquêles que se encontrarem "cobertas acima" "IDas não em
postos ou formatura, farão continência individual;
b) execução do toque de "volta",
assim que as honras de passagem forem retribuídas.
2) quando a autoridade a quem são
devidas as honras de uassaeem, encontrar-se em embarcação miúda;
(f,)
nesse caso. o cerimonial será
idêntleo. devendo porém o "toque de
presença." ser executado antes da
embarcação atingir o través ou chegar próximo ao través da tolda do
navio.
\
Artigo 4.18.4
Retribuição das
honras de passagem. A retribuição àS
honras de passagem, consistirá na
execução, por determinação da auto-
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:ridade a quem forem elas prestadas,
das honras de passagem que cabem
autoridade embarcada no navio que
:prestou aquelas honras.
Quando a autoridade a quem são
prestadas as honras de passagem,
encontrar-se em embarcação miúda,
.0
reconhecimento ou retribuição das
honras de passagem. consistirá na
.sxecuçâc por aquela autoridade da
continência individual. durante o decorrer das referidas honras.
Artigo 4.18.5 - Honras de passa,gem entre navios da ME. Navios da
ME quando passando um pelo outro.
à distância de reconhecimento, prestarão as seguintes honras de passa ...
gem:
a) toques de presença e de conti'nêncla:
b) continência individual por todos
aquêles que se encontrarem cobertas
acima mas não em postos ou formatura.
Quando um dos navios arvorar
bandeira-insígnia de autoridade referida no quadro n." 6, serão prestadas
-além das honras de passagem acima
mencionadas, aquelas -que constam do
referido quadro.
.à

Artígo 4.18.6 -';'FjOnras de passae e..stações de «ü-

gem _entre navios

va. ou estabelecimentos. Os navios da

deverão prestar, na forma determinada pelo artigo precedente. honras de passagem para com' estações
de salva ou estabelecimento da rvIB
cu de nação estrangeira
As estações de salva ou estabelecimentos da ME, sempre que devido, e
praticável. deverão prestar honras de
passagem a navio da MB ou de marinha de guerra estrangeira.
Artigo 4.18.7 - Honras de passa-

MB

.qem entre navio e embarcação miúà.a arvorando bandeira-insígnia. Na-

via da ME quando passando ou ultrapassadc, .a distância de reconhecimento, por embarcação miúda arvorando
bandeira-insígnia.
deverá
prestar as honras de passagem dis-erimínadas no quadron.o 7.
Artigo 4.18.8 - Honras de passa-qeni a dignatá1'ios eetramoeiros, Na~
via da MB quando passando. ou ultrapassado, à distância de reconhecimento por navio ou embarcação miúda arvorando bandeira-insígnia ou estandarte de Chefe de Estado, SobeTaTIO ou membro de família real reinante de nação estrangeira. deverá
'prestar as honras de passagem devi-
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das ao Presidente da República do
Brasil, com a seguinte alteração:
a) em vez do Hino Nacional será
executado o do país a que pertencer
a autoridade estrangeira.
Artigo 4 .18.9 - HOnras de passagem a navio de guerra estrangeiro.

Navio da ME quando passando ou
ultrapassado a distância de reconhecimento, por navio de guerra estrangeiro, deverá prestar as seguintes
honras de passagem:
a)
formatura da guarda em local
qUe a torne bem destacada e visível
pelo navio. estrangeiro;
I» "toque de presença". correspondente á bandeira-insígnia que se encontrar arvorada no navio estrangeiro;
c) execução do hino do país a que
pertencer o navio de guerra estrangeiro; "apresentar armas'> pela guarda, e continência individual por todos aqueles que se encontrarem "~G
bertas acima" mas não em pestes ou
formatura.
Artigo 4.18.10 - Postos por ocasião da entrcuia -e saída de portos.
Nas entradas e salda," de portos a
guarnição formai-á nos s'2Us lugares
de parada, exceto quancc D.3 ",()I', dlcõe de tempo ou circunstâncias outras não permitirem.
:8)
Condições Especiais
Artigo 4.18.11 - HOnras de passaocm durante o período entre o pôr
do sol e 0.800 horas. No peo'iodo compreendido entre o pôr do sol e 08.0(1

horas do dia seautnte não serão prestadas honras -'de passagem, exceto
quando' a cortesia Internacícnal asSIm o exigir.
Artigo 4.18.12 - Dispensa das honras de passagem. Os navios da ME

quando engajados em manobras táticas não prestarão honras de passagem.
O COMAPEM da ME poderá determinar, de acôrdo com as circunstâncias a dispensa no todo ou em parte
das honras de passagem.
Artigo 4.13.13 - Navios ou estabelecimento não dispondo âe coras-

teiro. - Nos navios ou estabelecimentos que não dispuserem de cometeiro, o "toque de presença" será substituído por um toque longo de apito;
o de continência por um toque curto
e o de "volta" por dois toques curtos.
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CAPíTULO XIX
HONRAS

A) -

NAS EMBARCAÇÕES MIÚDAS

Condições N armais

Artigo 4.19.1 - Forma por que 8"
prestam as honras de continência.

A13 honras de continência entre duas
embarcações miúdas, serão prestadas
manobrando com os remos, com as
velas oU com as máquinas.
Artigo 4~19.2 - Distância em que
são devidas as honras de continência.

As honras de continência entre duas
embatcaçôes miúdas, são devidas a

distâncias menores do que duas amarraso
Artigo 4.19.3 Início das honras
de 'continência. Ao militar da MB

mais moderno ou menos graduado.

caberá executar, em primeiro lugar,
as honras de continência.
Entre embarcações miúdas condu-

zindo autoridades de mesma preeminência ou oficiais de· mesmo pôsto,
as honras de continência serão recíprocas; nos demais casos, aquêle
a quem forem prestadas honras de
continência, as retribuirá, fazendo
a continência individual.
A.rt. 4.19.4 Procedimento
do
patrão e demais pessoas. Por ocasião

de serem prestadas honras de oontínência. o patrão levantar-se-á e fará
continência individual; os
demais
conservar-se-ão em suas posições e
saudarão a autoridade superior. salvo
se a continência fôr prestada à Bandeira Nacional ou ao Presidente da
República.
Artigo 4.19.5 - conduta da embarcação que prestar honras de coniínéncia, A embarcação miúda
que

houver prestado, em primeiro lugar,
honras de continência, não deverá:
a)
passar para vente da outra.
antas da autoridade nela embarcada

retr.buir a continência prestada;
b) ccrbar a prôa da outra embarcação senão por urgência de manobra ou quando desta estiver afastada de mais de duas amarras
Art. 4.19.6 - Honras de col1tinénciae à Bandeira Nacional; Presidente
da República; oficiais generais e cs
autoridades âe preeminência igualou
suaerior a âéstee últimos. As honras
de continência por ocasião das .ce~

rímônías de içar e de arriar da. Bandeira Nacional. as devidas ao Presidente da República. aos oficiais

genera's e às autoridades de preeminência igualou superior a dêstes
últimos, consistirão, de acôrdo com
o meio de. propulsão da embarcação..
nas seguintes manobras:
a) levar remos ao alto;
b) arriar as velas;
c) parar a máquina.
Nas continências à Bandeira Nacional ou ao pavilhão do Presidente
da República. e sempre que as condições da embarcação
permitirem,
todos os que estiverem no naneíro,
Ievantar-se-ão, fazendo continência Oi}
que estiverem uniformizados e descobrindo-se os que se encontrarem
em traje civil.
Artigo 4.19.7 - Honras de condinência quando conduzindo
oficiaisembarcações
miúdas
generais. As
quando conduzindo oficiais generais.

prestarão as honras de continência
estabelecidas no artigo precedente.
à Bandeira Nacional e ao Presidente
da República.
Ao Ministro da Marinha e a outras
autoridades de maior ou equivalente
preeminência, consistirão nas seguintes manobras:
arvorar remos:
folgar as escotas;
c) reduzir as rotações da máquina.
ci)
b)

Artigo 4.19.8 - Honras de con'tinêneia a oficiais supf/riores e oticiau,
Comaaulantes de naVlo oU orção da
M B. Aos oficiais superiores e oficiais
Comandantes' de navio ou órgão da.

MB. as honras de continência nas
embarcações miúdas, consif3tirão nas
seguintes manobras;
a)

b)
c)

arvorar remos;
folgar as escotas:
reduzir as rotações da máqui-

na.
Artigo 4.19. 9 ~ Honras ele. ccnünência a oficiais intermediários ou..
subalternos. Aos oficiais intermediá-

rios e subalternos não exercendo comando de navio ou órgão da MB-,
as honras de contmênc'a. -constituírão:
a)
na continência individual pelo
patrão da embarcação;
b)
na saudação por aquêles que
s-e encontrarem na embarcação.

Artigo 4.19.10 - Honras aos oficiais, por ocasião ete embarcarem e
desembarcarem. Quan<:!(l do embar-

que ou

desembarque, em embarca-

ATOS DO PODER ExEcuTIVa

çâo miúda. de oftcíaís generais, autoridades de maior preemmencia ou
do comandante do navio ou órgão
da MB a que a mesma pertença. o
patrão e _a respectiva guarnição levantar-se-âo e farão a _ continência
individual, se havendo com idêntico
procedimento as demais pessoas que
nela se encontrarem. No embarque
e desembarque dos demais oficiais
apenas o patrão fará a continência,
Art. 4.19.11 Precedência
no
embarque e desembarque. Os mili-

tares da ME obedecerão a seguinte
norma para embarcar ou desembarcar de embarcação 'miúda:
a)
no embarque. observando
a
ordem inversa das respectivas antiguidades; o mais antigo por último;
b) no desembarque. observando a
ordem direta das reepecttvas antiguidades; o mais antigo em primeiro
lugar.
B)

Condições Especiais

Art. 4.19.12 - Embarcações com
toldo armado ou com remos de vO.qa
presos por fiéis. Nas
embarcações

com toldo armado ou com remos de
voga, presos por fiéis, a continência
de remos ao alto será substituída
pela de punhos às cavernas.
Art. 4.19.13 - Impedimento
de
honras de continência . .AJ;, continên-

cias em embarcações miúdas não
serão feitas;
a) quando pOSSa resultar ínsegurança da embarcação em virtude da
intensidade' do vento. da correnteza.
da agitação das águas, de outras
circunstâncias do momento ou da
própria embarcação:
b) quando a serviço de SOCOlTo;
c) quando rebocando oU rebocada.
sempre que possível, porém, OS
patrões Ievantar-se-âo e farão continência índividual ,
Artigo 4.19.14 -

Honras de cctitt-

-néneia: quando em traje civil. As
autoridades, mesmo em traje civil.
terão direito às manobras de continência. desde que rejam reconhecidas.
Artigo 4.19.15 Honras de Co11Jtinência a autoridades estrangeiras.
As autoridades estrangeiras deverão

ser prestadas as mesmas honras devidas :1$- autoridades brasileiras de
preeminência ou postos equivalentes.
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OAPíTULO XX
HONRAS
1) -

FÚNEBRES

Culto aos mortas

Artigo 4.20.1 ~ Data consagrada à
comemoração dos -mortoe, No dia 2

de novembro, consagrado à comemoração dos mortos. os navios da MB.,
cumprtrâo o seguinte cerimonial;
a) às 8:{)0 horas haateamento,
à meia adríça, do embandeiramento
ll03 topes. da Bandeira Nacional e
da do Cruzeiro. de acôrdo com as
disposições dos artdgos 1.1.16 e 8.1.4;
b) às 12:00 horas salva de 21
tiros, com intervalo' de 30 segundos
entre tiros consecutivos;
c) ao pôr do sol - arrfamento do
embandeiramento nos tope-s. da Bandeira Nacional e da do Cruzeiro de
acôrdo com as disposições. dOS artigos 1.1.17 e 8.1.4;
Durante o
embandeíramento
à
meia adríça, as embarcações miúdas
manterão nessa posição a Bandeira
Nacional.
2)

-

Disposições Gerais

Artigo 4.2D.2 -

Guarda

fúnebre..

a fôrça armada
especialmente
postada para render honras aos. despojos mortais de mihtaresr e autoridades civis que a elas tenham direíto .

E'

Artigo 4.20.3 -

Escola

fúnebre.

E' a fôrça destinada ao acompanha-

mento dos despojos mortais de autoridades civís e militares, falecidas
quando em serviço- ativo.
A1't1g0 4.20.4 Honras de portaló

como parte integrante das honras
fúnebres. Das honras fúnebres pres-

tadas, a bordo, a militar da' ME.,
constarão sempre as continências inerentes às de portaló que .lhe eram dispensadas em vida ou aquelas que, por
ocasião de seu falecimento, tenha o
Govêrno resolvido conceder.
As honras de portaló serão prestadas ao sair o féretro de bordo e
precederão as descargas de fuzilaria
e as salvas, se devidas. Quer por
ocasião das descargas de
fuzilaria
quer durante as salvas, se devidas,
a guarnição estará- concentrada próximo ao portaló. e descoberta.
A
banda. de música, se houver a devida
fôr nas honras de portaló, tocará
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Artigo 4.20.8 -

antes de cada descarga, alguns acordes de uma marcha fúnebre.
Em terra, as honras fúnebres prestadas por tropa da MB. serão ini-

ciadas com o "toque de presença",
se devido, e correspondente à híerarquia - 0.0 morto ao alcançar
o
féretro a direita da Guarda fúnebre,

seguindo-se. logo após, os de conti-

a) pelos oficiais e praças um
braçal na manga esquerda, a Iõcm

nência .

Ao chegar o féretro em frente ao

Comandante da Guarda fúnebre

do ombro;

e

parar. serão dadas as três descargas
de
oe fuzilaria. tocando a banda
música, se houver, antes de cada
descarga, alguns acordes de uma
marcha fúnebre.
Quando o efetivo da guarda fúnebre rôr maior do que uma companhia, o restante da tropa, durante
as' descargas, permanecerá em "ombro arma". sendo os acordes da marcha rúneore iniciados, logo após à
voz de "preparar" dada pelo oficial
que comandar o funeral. Após as
descargas, o Oocnandante da Guarda
fúnebre dará a vóa de "apresentar
armas" e "olhar à direita", quando,
então. o féretro desfilará diante da
tropa em continência. tocando
a
banda de música uma marcha fúnebre.
As salvas e o "toque de s.lênclo",
se devidos. serão executados ao baixar
o corpo à sepultura.
Artigo 4.20.5 - Guardas e sentinelas, durante as honras fúnebres.

No navio da MB. em que se realizem
honras fúnebres as guardas e sentmelas terão as armas em funeral
e as embarcações miúdas dos navios
que tomarem parte no funeral, - a
Bandeira Nacional ..à meia adriça.
Artigo 4.20.6 - Falecimento a bordo
de navio daMB. de autoridade civil
oe mititar, Quando ocorrer a bordo

de navio da ME .. o falecimento de
autoridade civil ou militar que,em
vida tinha direito às honras previstas no Titulo IV dêste Cerimonial.
serão prestadas ao sair o féretro de
bordo, as honras de portaló correspondentes.
Artigo 4.20.7 - Restrição' a soma
pelo naoio. quando dada em terra.
ousndo a salva por ocasião de baixar

o corpo ~. sepultura ou ao término
das honras fúnebres. v'er a ser dada
em terra. não será Executada por
navio da ME aquela que, por idêntico
motivo. esteja prevista neste' Cerimonial.

Sinal de luto. Na

Bandeira Nacional e nos estandartes,
o sinal de luto será um laço d'e crepe
atado junto à esfera armílar ou lança
da bandeira ou estandarte.
Sinal de luto do mesmo tecido
será usado:

b)
nos tambores - uma faixa.
envolta no ruste.
c) nas cornetas - um pequeno
laço. atado ao cordão.
O sinal de luto só será usado, se
determinado .pela autoridade competente.

Artigo 4. 2{).9 -.;- Cobertura do féretro. Até o ato de inumação o féretro de militar da ME, será coberto-

I

com a Bandeira Nacional como. determmado no inciso VIII do art.
3.2.14.

,_ Artigo 4.2ú.1O - Determinação das
honras fúnebres. 1li; autoridades re-

feridas no art. 164 do Regulamento
de Continências. Honras e Sinais de
Respeito das Fôrças Armadas. compete a designação das honras fúnebres.
Artigo 4.20.11 - Luto otícuü. A par
das honras fúnebres que venham a
ser urestadas de conformidade com
as djspoaíçõcs dêste _Cerimonial, pode
o Govêrno determinar seja observado
luto oficial por determinado número
de dias.
.
No decorrer de tal período. os navios e estabelecimentos da MB. nã-o
prestarão honras e cont.nêncías por
mccívcs outros. Do cerimonial à Bandeb'a Nacional cujo hasteamento durante os dias de luto oficial será à
meia adrtça. constarão. após
ser
atopetada, tôdas as honras e tOqUL;S
de contdnêncía, Coamo estabelecidono art. 4.2. 1; findo o cerimonial.
a Bandeira Nacional será hasteada
à meia adriça e as bandas se retirarão em sflêncío .
Artigo 4.20. 12 - Natureza e eaecUÇ/fto das honras fú11lzbres - Em pro-

cedimentos outros não especificados;
no presente Capítulo. quanto à execuçã-o de honras fúnebres, serão cumpridos os que constam do Regula-menta de Continências, Honras e Btnais de Respeito das Fôrças Armadas ..
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Honras juneo r es. 'J?Or jale~:nento
de autondades c:vzs ou militares,

A) -

Condições Normais

rti o 4.20 13
presidente da
A úb1ica _ Quando ocorrer 0,- f~le

R:ep nto do Presidente da República,
Clwe avies da ME. prestarão as seos
n
guintes
honras fOune b res.°
1 _ Naviüs que se encontrarem no
pôrto em que ocorrer o falecimento:
a)
hastearão, à meia adl'lça,. a
andeil'a Nacional e a. do oruseiro
~ também, o embandell'ame:t:to nos
, es e salvarão com 21 tiros, na
~~a 'que fôr determina·da para inicio
.
das honras fúnebres;
b) a partir do último tiro da salva
inicial de 21 tiros, darão Um tiro de
salva de 19 ell~ 10 m.illutos, .tanto de
dia como a noite, ate que fmdem as
honras fúnebres;
c)
terminadas as honras fúnebres,
darão outra salva de. 2~ tiros e ao
último tiro desta, arrrarao o embandeiramento e atopetarâo a Bandeira
Nacional e a do Oruzerro.
Enquanto dur-arem as hanr,as fúnebres o embandelramento sera conser\'ad~ tanto à noite corno de dia.
,2 _ Navios que se encontrarem em
outros pertos, inclusive estrangeiros:
a) prestarão ho~ra.::; fúnebres ld~n
tácas as estabelecidas neste ar-tigo,
executando-as, porém, de sol a sol e.
no dia que fôr designado, sendo que,
nas portos naoíonais, de acórdo com
o respectivo Governador ou primeira
autoridade local e, n-os portos estranaeiros aoós entendimento COm 03
Agentes Diplomáticos ou Consulares
brasileiros.
Aruço 4.20. 14 ~ Quando iaeeeme
naoio de guerra estrangeiro - Se por
ocasião de virem a ser prestadas, em
pôrto nacional, honras fúnebres pelo
ralecímento do Pteeldente da República, encontrarem-se presentes navíos
de guerra estrangeiros, o COMAPEi\I
da MB. mandará, com a possível antecedência. um oficial participar aos
COMAPElvrS estrangeiros, o motivo e
natureza da-s honras fúnebres que se"'"
rão .prestadas pelos nayícs da ME.
Terminadas as honra-s fúnebres. o
COMAPEM da ME. mandará um oficial agradecer aos COMAPEMS dos
navios estrangeiros que nelas houverem tomado parte.

EXECUTIVO
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Artigo 4.20. 15 - Chefie de Nação
estrangeira- As honras fúnebres,

em pôrto nacional, por motivo de faIecímentc de Chefe de Nação estrangeira, se determmadas pela autoridade competente, serão as estabelecidas para o Presidente da República
do Brasil, com as seguintes alterações:
a)
não serão dados Os tiros periódicos de 10 em 10 minutos;
b)
a Bandeira Nacional, hasteada
à meíavadrtça no mastro principal
será substituída pela bandeira da na~
ção
enlutada;
c)
no caso de estarem presentes
no pôrto, navios de guerra da nação
enlutada, as honras fúnebres prestadas por navios da MB., começarão e
terminarão ao mesmo tempo que naqueles.
Artzgo 4.2'Ü. 16 Vice-Presidente
da Repúbl:ca e Ministro de Estado -

Quan-do ocorrer o falecimento do
Vice-Presidente da República, os navios da ME. prestarão as mesmas
honras fúnebres determinadas para '0
Presidente da República cóm as segumtes alterações:
1) Navios cue se encontrarem no
pôrtc em que ocorrer o falecimento:
a)
não embandeírarão nos topes
E.. meia adríça;
,
o) as honras fúnebres serão prestadas de sol. a sol no dia do funeral;
c)
ao começarem as honras o navio Capitânia dará um tiro de salva
de 15 em 15 minutos até o pôr do
sol ou ao baixar o 00l:PO à sepultura,
ocasião em que todos os navios salvarão com 19 tiros, sendo dadas como
termmadas as honras fúnebres.
2) - Navios que se encontrarem em
outros portes, inclusive estrangeiros:
,a)
no dia que fêr designado, após
entendimentos. nos portos nacionais,
com o respectivo Governador ou primeira autoridade local e nos portos
estrangeiros, com os Agentes Díplomáticos ou Consulares brasileiros,
manterão hasteadas de sol a sol, à
meia adriça a Bandeira Nacional e a
do cruzeiro. A hora determinada para.
término das h0111'3.s fúnebres o navio
do COMAPEM salvará com 19 tiros,
sendo dadas como terminadas as ditas honras.'
Por ocasião de falecimentos de Ministro de Estado, serão prestadas as
honras fúnebres devidas ao Ministro
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da Marinha, com as seguintes alterações:
a)
os navios surtos no pôrto em
que ocorrer o falecimento hastearão
à meia adriça a Bandeira Nacional e
a do Cruzeiro, a partir da hora determinada para inicio das honras fúnebres;
b)
ao baixar o corpo à sepultura,
o navio que fôr designado para salvar dará uma salva de 19 tu-os; IOg<J
apÓs esta salva serão dadas como terminadas as honras fúnebres, sendo
atopetadas a Bandeira Nacional e a
do Cruzeiro.
Artigo 4.20. 17 V~~e-Fresidente
de nação estrangeira ou membro de
família real reinante As honras

fúnebres prestadas por navio da ME.,
em pôr-to nacional, por motivo de falecimento de Vice-Presidente de nação estrangeira ou membro de família, real reinante, se determinadas
pela autoridade competente, serão as
estabelecidas para os Chefes de nação estrangeira, com a seguinte alteração:
a)
as salvas por ocasião do início
e término das honras fúnebres, serão
de 19 tiros.
Artigo 4.20 18 - Ministro da Marinha ~ Quando ocort'er o falecimento do Mínjstro da Marinha, os
navios da MB., restarão as seguintes
honras fúnebres:
1) - Navios que se encontrarem no
pôrto em que ocorrer o falecimento:
a)
à hora determinada para inicio das honras fúnebres, hastearão à
meia adriça, a Bandeira Nacional e a
do Cruzeiro:
b)
o navio Cauitânea ou do
COMAPEM, dará um tiro de salva de
quinze (15) em quinze (15) mímítos,
desde aquêle momento até o pôr do
solou ao baixar o corpo à sepultura,
se o enterramento se verificar antes;
nessa ocasião: todos os navios salvarão com 19 tiros:
c)
ao término da salva de 19 tiros,
serão atopetadas a Bandeira Nacional e a do cruzeiro e dadas .como
terminadas as honras fúnebres:
No caso do enterramento ser feito
no dia seguinte àquêle em que ocorrer o falecimento, as honras fúnebres
de salva, só serão prestadas nesse dia
a partir do hastear da Bandeira Na~
cional às 8:00 horas.

EXECUTIVO

2) - Navios que se encontrarem
em outros portos, inclusive \ estrangeiros:
a)
hastearão à meia adriça, a Bandeira Nacional e a do Cruzeiro, desde
o início até o término das honras fúnebres.
Artigo 4.20. 19 Governador de
Estado ou de Território da União e
Ministro do Supremo Tribunal Militar

- Quando ocorrer o falecimento de
Governador de Estado ou de Território da União ou de Ministro do Superior Tribunal Militar, serão prestadas pelos navios da MB., as honras
fúnebres estabelecidas no artigo precedente, com as seguintes alterações:
a)
somente os navios da ME. que
se encontrarem em portos do respectivo Jêstado ou 'I'errttórro enlutado,
prestarão honras fúnebres;
b)
a salva de 19 tiros ao pôr do
solou ao baixar o corno à sepultura
só será dada pelo Capítânea ou navi~
do COMAPEM;
c) as honras fúnebres pelo faleci. menta de Ministro do Superior Tribunal Militar, só serão prestadas pelos
navios surtos na sede da Iv.'LB.
Artigo 4.20. 20 - Chefe do ãsuuloMaior da Armada - Por falecimento
do Chefe .do Estado-Maior da Armada, os navios da MB, prestarão as
honras fúnebres estabelecidas no artigo 4.20. 18, com as seguintes alterações :
a)
~s salvas peri6dicas, serão dadas a mtervalos de 30 minutos;
b)
a salva, ao término das honras
fúnebres, será em número de tiros
a que lhe competia em vida.
'
ATtigo 4.2ü. 21 - Oficial general
Comandante em chefe de Fôrça. As

honras fúnebres a serem-prestadas por

navios da ME. em virtude de falecimente, de oficial general, Comandant>e em Chefe de Fôrça Naval. serão

as seguintes:
1) Quando o falecimento ocorrer a
bordo:
a) os navios p-ertencentes à fôrça,
assim como as demais surtos no pôrbo
em que ocorrer o falecimento, hastearão à meia adriça a Bandeira Nacional e a do Cruzeiro e. o navio Capitânea da fôrça, além de assim fazer,
hasteará à meia adriça o pavilhão
daquela autoridade;
t» por ocaaiâo do saimento do corpo
de bordo, serão prestadas honras de
portaló idênticas às que teria 12m vida;
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c)

terminadas as honras de portaló,

serão dadas três descargas de fuzi-

laria, descargas estas que serão tam-

bém executadas em todos os navios

que, estando presentes no pôrto, sejam
subordinados à Fôrça;
d) 110 dia do funeral, o Oapítânea
da! fôrça dará um tiro de salva de
trinta (30) em trinta (30) minutos,
desde o' hastear da Bandeira' jqacíonal,
ü8.00 horas, até o momento de terminarem as honras' fúnebres, quando
então será atopetado o pavilhão e
dada! a salva correspondente;
e) 2..{} ultimo tiro da salva será o
pavilhão arriado e dadas como terminadas as honras fúnebres.
2) Quando o falecimento ocorrer em

terra:
Quando o fa'lecímento ocorrer em
terra, as honras fúnebres serão as
mesmas, sendo prestadas, porém, as
hem-as de portaló de acôrdo com o
disposto no art. 4.20.4.
Quando o se-pultamento Se realizar
depois do pôr do sol, a salva final pelo
Oapitânea será executada ao arriar
da bandeira.
Artigo 4.20. 22 - Oficial rpneral
Comandante de Fôrça Naval da ME.

POr ocaaiâo de faêecimento ae oficial general,' Ccmandants de Fôrça
Naval. as navios da ME. a ela subordinados prestarão as honras estabelecidas no artigo precedente, com a seguinte aãteração:
a) 0:3 tiros periódicos mencionados
na alínea d serão dados de hora em
hora..
Artigo 4.20. 23 Oficial general
desempenhando comissão tora da sede
da ME. Ao o íícíad general que falecer

nc exercício

de comissão fora da sede,
serão prestadas pelos navios da MB.
que se encontrarem no porto onde
ocorrer o falecimento, as honras fúnebres estabelecidas no artigo 4.20.
22.
Artigo 4.20. 24 Oficíal general
no exercício de Chefia de Estado
lvIaior de Fôrça Naval da ME. Ao ofifícíal general que falecer no exercício

das funções de chefe d-e Estado Maior
da Fôrça Naval, serão prestadas as
honras fúnebres para oficia'ís do seu
pôstc comandando divisão de esquadra, como estabelecido no artigo 4.20.
22, com as seguintes alterações:
a) uma das Divisões ou gsquadrõea
da Fôrça, designado pelo respectivo
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Comandante, prestará as honras fúnebres;
b) o Oapttânea da DIVIsão ou Esquadrão que fôr d-esignado, não hasteará à meia adrtça a bandeira-inaígnla que nêle se encontrar arvorada.
Artigo 4.20. 25 ---::- Capttão-de-Mare-Guerra, comandante de Fôrça ou
eaeroenao a função de Chefe de Estado Maior de Fôrça Naval da MB.
Por ocasião de falecimento de Capitão-de-Mar-e-Guerra Comandante de

Fôrça rqaval, serão prestadas as honras fúnebres estabelecidas no artágo
4.20. 22. com as saguíntes alterações:
a) não serão dados os tiros periódicos;
.
b) a salva final Gerá a qUe lhe competta em vida.
Quando ocorrer o falecimento de
üapitão-de-Mal'-e-Guerra, Chefe de
ãatado Maior de Força Naval, serão
pr-estadas as honras fúnebres como se
fôsse comandante de Fôrça. observadas, porém. ais alterações constantes
do artigo 4.20. 24.
Artigo 4.20. 26 - Comütul-mie de
navio da M B. Ao Comandante de
navio da ME que falecer, qualquer que
seja o seu pôsto, serão prestadas as
seguintes honras fúnebres:
a) .ecrão hasteadas à meia adríça
no navío de seu comando, a Bandeira
Nacional, a do Cruzeiro e a flâmula;
ao término das honras fúnebres, serão
içadas, sendo que a flâmula, logo após
ter sido assim feito, arriada;
b) ao sair o corpo de bordo serão
prestadas as honras de portaló e um
destacamento do navio dará três (3)
descargas de fuzilaria. Se o falecim-ento ocorrer em terra proceder-se-á
de acôrdo com 218 disposições do artigo 4.2(}. 4.
Artiqc 4.20. 27 -r- Capitão de Bandeira. Capitão de Bandeira. alem das
honras fúnebres estabelecidas -io artigo precedente, serão tributadas mais
as (Seguintes:
a) a flâmula de comando será nasteada à meia adrlça sem prejuízo de
qualquer outra bandeira-insígnia que
SB encontrar arvorada no Oapitânea
da respectiva Fôrça;
b) os navios presentes da reepectiva fôrça hastearão à meia adrtça
por ocasião de serem prestadas as
honras fúnebres correspondentes a
a do Cruzeiro.
Artigo 4.2{). 23
CapitaD-de~
Fragata oU âe Corveta; Comandante
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de Fôrça ou exercendo a junção de
Chefe do estaa» Maior de Fôrça Naval da MB. Por ocasião de falecímento de Oapítãc-de-Pragata ou de 001'-

veta Comanda..n te de Fôrça jcavail, serão prestadas em todos 05 navroa
subordinados à respectiva Fôrça, as

honras

fúnebres

correspondentes

a

Comandante de navia da ME., com

as seguintes alterações:
a)

as

flâmulas de

comando, não

serão hasteadas à meia adnça:
b) o navio Capitaneai da Fôrça, hasteará à meia adríça a bandeira-msigma de Capitão-çle-F'l'agata OU 001,--

veta comandante de Fôrça.
, Quando ocorrer o falecimento

ds-

Capitão-de-Fragata ou Corveta, Chefe de Estado Maior de Fôrça ;;raval,
serão prestadas pelo navio que fôr
designado pelo Comandante da res-

pectiva Fôrçe, as honras íúnenres
correspondentes a _ comandante de
navio, nâc sen-da porém hasteada a
meia adriça a flâmula de comando.

Artigo 4.20. 29 - Oficial, GuardaMarinha) Aspirante, Aluno do CIORM
ou àr; Colégio Naval.
Ao oficial.

Guarda-Marinha, Aspirante, Aluno do

ClüRM ou do Colégio Naval, serão

prestadas, quando o falecimento ocorrer a bordo de navín . da :ME, as seguintes honras fúnebr-es:
q,) BB.ndeira Nacional e a do Cruzeiro, serão haateadas à meia adríça,
desd-e 0- mom-ento em que o corpo sair
de bordo .até chegrur em terra, caso
assim aconteça antes do pôr do sol;
b) três descargas de ruanaeia ao
sair
corpo de bordo.
Artigo L1. 20. 30 - Subaficial e demais praças. Por ocasião de falecimenta a bordo de navio da ME, de
sub oficial OU praça dos Corpos da
Marinha, serão prestadas as segulntes honras:
a) Bandeira Nacional e a do cruzeiro, à meia adnca e três descargas de
fuzilaria por OOO5ião de sair o corpo
de oordo.

°

Artigo 4.20. 31 - OficiaZ-e praça
do Exército, da Fôrça Aérea ou estrangeiro. Ao oficial ou praça do

.Exército, da Fõrça Aérea ou estrangeiro cujo falecimento ocorrer a bordo
de navio da ME, serão prestadas as
mecmae honras fúnebres devidas ao
oficial ou praça da MB Cio mesmo
pôato ou graduaçâo ,
Artigo 4.2Q. 32 - Funcionário civil.

Ao funcionário civil brasileiro, cujo

EXECUTIVO

falecimento ocorrer a borda,

serão

prestadas as honras fúnebres de has-

teamento da Ba-ndeira Nacional à
meia adriça por ocasião do corpo satr
de bordo.
Artigo 4, 2{), 33 - Embarcação que
transportar o féretro e 'as que façam
pane do cortejo. A embarcação que

transportar O féretro hasteará à meia
adriça a Bandeira Nacional como
também a bandeira-insígnia a que,
em vida, tinha direito o morto; as
demais embarcaçõ-es do cortejo hastearão somente a Bandeira Nacional
a mete adrtça.
'
Artigo 4,20. 34 - Constituição do
cortejo. O cortejo, no mar, para acom-

panhamento do féretro, será organizado segundo as circunstâncias e tendo em vista a situação hierárquica: e
funções que eram exercidas pelo
morto.
1) - Comandante de Fôrça:
Cada navio da Fôrça, tar-se-á representar, pelo menos, com uma em..
barcaçâo levando oficial, subofícial e
praças.
2) - Comandante de navio c ofícíal
embarcado:
Embarcações disponíveis do navio,
levando cada uma, oficial, subofíciais
e praças.
3) - Suboficiais:
Duas embarcações pelo menos, conduzindo um oficial, aubofíciats e desta-camento de praças.
4) Praça:
Uma embarcação pelo menos, conduzindo um oficial, um subofícíal e
sele (6) praças.
Artigo 4.20.35. Sepultamento
no
mar. Quando as
circunstâncias
obrigarem a sepultamento no mar, as
honras fúnebres, caso as condições
permitam, Iimítar-se-âo, atendendo a
função, pôsto Ou graduação que o ex.,.
tinto tinha em vida:
a) a ficar sôbre máquinas, o navio
do qual se fará o sepultamento,
e
também aquêles que com êle navegam em conserva;
b) à execução das honras de portaló se assim forem devidas e, logo
após, as três descargas de fuzilaria,
antes de ser lançado ao mar o féretro;
c) à execução, se fôr o caso, da
salva final logo após ter' ndc lançado
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o féretro ao mar ocasião em. que a
bandeira-insígnia a que tinha direito
o morto, será atopetada e 8,0 término
da salva, arriada.
, O corpo irá, se possível, em cadxâo
fechado, broqueado, e sufícientemente
lastrado para garantir a suomersâo .
Artigo 4.20.86. Permissão em país
estrangeiro -pora
Guarda fúnebre -

desembarque

da

Quando a bordo
de, navio da MB, surto am porto es-trangeiro, ocorrer talecímenuo de miütar Ou civil com direito a honras
fúnebres, competirá ao
COMAPEM
soli·:::itar por intermédio do
Agente
Diplomático ou Consular orasíleíro, à
autoridade- local competente, permissão para desembarque da,
Guarda
fúnebre que juntamente ou não com
a Escolta fúnebre tiver de prestar tas
devidas honras.
Artigo 4.20.37. Agente tnotomauco
_ Quando ocorrer o falecimento ,de
Agente Diplomático brasüerro no país
em que fôr acreditado, os navios da
ME que se encontrarem em pôrta do
mesmo país, prestarão as seguintes
honras fúnebres:
Embaixadores:
a) todos os navios da MB presentes
no pôrto estrangeiro, hastearão
à
meia adrtça a Bandeira Nacional, a
do Cruzeiro e, no mastro prmcípal, a.
bandeira-Insígnia de Embaixador desde as 08.0.0 horas do dia \ do funeral
até o pôr do sol dêsse meSIT-<:; dia ou
até a hora do sepultamento. caso esta
ocorrência se verifique antes daquela:
b), o navio do COMAPEM dará um
tiro de salva, de 20 em 20 minutos a.
partir das 08.00 horas e dar ante o
mencionado período;
c)
ao pôr do. sol, na hora do sepultamento, o navio. do COMAPEM atapetará o pavilhão de emnatxador e
dará a salva de 19 tiros: finda a salva,
será arriada a bandeira-tnsrgrda
e
dada como terminadas as honras fúnebres.
2 - Demais Agentes Díplomátícos,
Chefes de missão, as honras fúnebres
serão as devidas a Embaixador, com
as seguintes alterações: .
a) no mastro principal do navio
do COMAPEM, será hasteada à meia
adriça, a bandeíra-Insígrría ccrrespcndente à categoria do extinto:
,
b) os tiros periódicos cerâo dados
de 30 em 30 .minutos e a, salva final
será a que lhe competia em viga.
1 -
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Artigo 4.20.38. Agente Consular Quando ocorrer o
falecimento de
Agente Consular brasileiro em pais
estrangeiro, os navios da 'ME que se
encontrarem em Pôrto sob a jurtsdíçâo do respectivo Dístrfto Consular,
prestarão as honras fúnebres estabelecidas no artigo precedente com as
seguintes alterações:
a) não serão dados tiros' periódicos;
b) a bandeu'a-Insígnta correapondente à categoria do estante
será
hasteada por ocasião da sarva final
que lhe competia em vida; terminada
a salva, será arriada a canúeíra-in-

sígnia .
B) ~ Condições Especiais
Artiço 4.20.39. I-Iasteamento à meia
cuirica da Bandeira Nacional, quando
da passagem de cortejo fúnebre - Os
hastearão à, meia
navios da MB.
adriça a Bandeira Nacional, sempre
que dêles passar próximo algum cortejo fúnebre ou navio de guerra com
sua bandeira em funeral.
Artigo 4.20.40. - Restrição a toques ae .continência e salvas. quando

em funeral.

Quando em .funeral. ou nos dias de
luto oficial, não serão executados toques de continência nem dadas salvas
por motivos outros que não os previstos no presente capítulo.
No cerimonial à Bandeira Nacional,
observar-se-á o estabelecido nosvartágos 4.20.11 e 4.2.1.
As salvas, quando devidas, ror motivos que não Os de honras fúnebres,
serão transferidas para outra ocasião.
motivos
Dessa transferência e dos
que a impõem, será dado conhecimento imediato a quem tiver direito à
salva ou à sua retrlbuiçâo.
A salva devida .em tais condições,
será dada ainda que aquele à que
a ela tinha direito não mais se encontrar no pôrto ao cessar o impedimento.
Artigo 4.20.41. Trtmsteréncie
de
honras fúnebres:- As honras fúne-

bres não serão prestadas, mas transferidas, se possível, para outra ocasião.
a) nDS dias de festa nactonal ;
b) nos dias de grande gata do país
estrangeiro em cujo pôrto se encontrarem navios da MB.
Artigo 4.2.0.42. Dispensa ae honras
fúnebres - Não serão prestadas hon-

ras fúnebres:
a) quando o morto, com c-retto, às
homenagens desta natureza, as hou-
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ver dispensado em vida ou quando
tal desejo partir da sua própria
mflía:

ra-

pública; nos dias de prontidão

ou

• b) , nos casos refertdos no artigo
precedente;
c) no caso de perturbação da ordem

quando a comunicação do fsxecímento chegar tardiamente;
ã)

nos dias de chuva ou ae grande

canícula capaz de comprometer

a

saúde da .tropa ,

Nos casos referidos nas alíneas C)
e d) , competirá à autoridade competente decidir da dispensa ou não das
honras fúnebres.
•4rtigo 4.20.43. Honras tit:nebres em

país estrangeiro - Não oostante
o
disp-osto neste Cerimonial, as honras
fúnebres em países estrangeiros deverão pautar-se ao que íôr nêles de
uso.

TiTULO V

Continência Individual e Normas
de Cortesia e Respeito
CAPiTULO I
Continência

A) - Condições normais
A1'tigo 5.1.1. Contméncui Indiviüual,
Continência individual é o

gesto usado pelos militares, quer para
saudar seus superiores
ruerárquícos
testemunhando-lhes;s,ssim, respeito,
aprêço, confiança e disciplina - quer
para prêstar homenagem à Bandeira
Nacional, ao Hino Nacional e às en-

tidades e autoridades que a ela tenham direito, como estabelecido no

Capítulo II do Regulamento de Con-

tmêncías, Honras e Sinais de Respeito
para as Fôrças Armadas.
Artigo 5.1.2. Como é erectüaâà a
continência individual - A ccntinên-

ela individual é executada com a mão
fí-

Artigo 5.1. 3. Quando é devida a
continência individual - A Continên-

cia individual é devida a
hora do dia ou da noite.

gulamentarea.

Artigo 5.1. 6. A quem visa à continência individual - A contrnêncía in-

dividual, como forma ce
saudação
militar, é ímcessoal: visa à autoridade a quem é dirigida e não a pessôa .
Artigo 5.1.7. A continência individual não pode ser dispensada - A

continência individual constitui prova de disciplina que o militar é obrigado a prestar ao seu superior hierárquico, não podendo ser par êste
dispensada, salvo
quando
ocorrer
qualquer das circunstâncias previstas
no artigo 5.1.10,
E)

-

Condições especiais

Artigo 5.1. 8. QuanClo não é executada a continência individ-ual - A

individ'U(~t

direita, na forma indicada pelas
guras do Quadro n.e B.

ou graduação e quando ocorra dúvida
qual seja o mais moderno, 8.. continência individual é executada simultâneamente .
Artigo 5.1.5. Retribuição da con-:
tinência individual - Ao militar
a
quem é feita a continência individual.
cabe o dever de retribuí-la e, se uniformizado, com atitude e gestos re-

qualquer

Artigo 5.1.4. A quem caõe Jazer em
primeiro lugar a continência individual - Ao militar mais moderno ou

menos graduado, cabe executar, em
primeiro lugar, a continência individual. Entre militares do mesmo pôsto

continência individual não é executada, quando o militar:
a) encontrar-se de sentlneía, armado de fuzil ou com outra arma que o
impossibilite de fazer uso da mão di-

reita;
b) fizer parte de tropa armada;
c) fizer parte de formatura, coman-

dada;
(l) encontrar-se em Postos de Continência ou de Parada;
e) encontrar-se descoberto;
j) não dispuser de liberdade
de
movimento com a mão .ítretta.

Arti,:/u 5.1. g. Continência
ituiíoidual à Bandeira Nacional, ao Hino
Nacional e por ocasião de "Mostra" -

Os militares da ME que ae encontrarem em formatura mas não armados,
farão continência individual:
a)
nas cerimônias em honra
à
Bandeira Nacional e ao Htnc Nacional quando- êste não fôr -oor êles cantado;
b) quando determinado por quem
os comandar em ato de "Mostra",
Os oficiais da MB, mesmo armados,
e em formatura, farão continêncía
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'.individual por ocasião de serem prestadas: honras de portaló ou em circunstâncias outras em que a continência com a espada não tôr regulamentar.
Artigo 5.1.10. Círcunstõmcias
em
que' o SUp'eri9r. pOde dispensar, Çt ACO~
tinência inâimiâsuü - A contmcncia
individual poderá ser dispensada pelo

superior quando o subalterno encontrar-se numa das seguintes situações:
a) em faina ou em .servtco que não
possa ser interrompido;
b) em postos de combate;
c) em provas esportivas;
d) sentado, à mesa de rancho;
e) remando ou dírrgtndc viatura.
CAPÍTULO II
Normas de Cortesia e Respeito
Artigo 5.2.1. Conduta de subalterno
na presença de. superior tuerórquico
- Todo e qualquer militar da ME.,

quando na presença de superior hierárquico, deve dar a êste último prova de especial deferência, quct observando atitude cortês e respeitosa quer
fazendo uso de linguagem moderada
e polida.
Artigo 5.2.2. Posição de "sentida".

_ Salvo quando sentado à mesa de
rancho ou quando circunstâi.cías outras não permitam, o militar da MB.
assumirá a posição de "sentkk.", sempre qU8:
a) um superior hierárquico dirigirlhe a palavra:
b) um oficial general, o Comandante do" navio ou órgão em que serve
ou oficial mais graduado, entrar no
compartimento em que Se encontre.
Artigo 5.2.3. Quando caminhando
em companhia do superior - Quando

caminhando em companhia - de
um
superior, o militar mais moderno que
assim
fizer, dará a sua
direita
àquele. No caso de dois subalternos,
o mais antigo dará a sua esquerda ao
superior e o outro dará a sua direita
ao superior.
Os subalternos devem acompanhar
a cadência do andar do superior.

°

Artigo 5.2.4. Presença, do Comandante na tôlda ou no -passcuiiço de
navio da MB., sob seu comc1-ndo -
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Quando o Comandante de navio da
ME. encontrar-se no tombadilho, na
tôlda ou no passadiço, as pessoas ali
presentes deverão procurar u bordo
oposto àquele em que estive- o Comandante; o Oficial de Serviço se
também presente num desses locais,
deverá pedir licença para continuar li
dar ordens relativas ao cumr.t-ímento
da retina e, especialmente. para determinar aquelas que não
estejam
nela previstas.
Artigo 5.2.5 - Pessoal à disposição
do Oficial de Serviço - O pessoal à

disposição do Oficial de Serviço, só
pode ser utilizado com conhecimento
dêste. O próprio Comandante deve,
sempre que possível, observar esta
norma.
Artigo 5.2.6 _ Por ocasião de atracação ou desatracação de navio da
ME - Por ocasião de atracação ou
desatracação de navio da MB., aquêIes que se encontrem, atracados, pró-

ximo do local onde vai ficar ou está
o navio, deverão mandar pessoal para
auxiliar a manobra.
Artigo 5.2.7 - Embarcação às ordens
de oficial general _ Sempre que um

oficial general solicitar ou determinar
seja posta às suas ordens embarcação pertencente a navio ou. órgão
da ME., o Comandante dêste deverá
designar um oficial para fazer entrega
da embarcação à refer-ida autoridade.
Artigo 5.2.8 - Direito à continência
individual e sinais de respeito. quando em trajes civis - O fato de encon-

trar-se qualquer militar da MB. em
trajes civis, não lhe tira o direito às
continências e sinais de respeito que
lhe sã. devidas nem o desobriga de
presta-las a teus superiores, ou cor-.
responder as que lhe forem tributadas.
Tanto a continência como a retribuição, em tais casos, Iímitar-se-ãc
ao cumprimento com o chapéu ou, na
ausência dêste,. com a cabeça,
Artigo 5.2,9 - Licença para largar
embarcação miúda O militar da

MB. mais antigo quando prestes a
embarcar numa embarcação miúda ou
depois de nela estar deve pedir licença àquele que lhe prestou honras de
portaló. para mandar largar a embarcação. Tal norma de cortezla. deve
ser observada pelo próprio Comandante do navio ou órgão a que pertença a embarcação, quando nela embarcando.
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TíTULO VI
Visitas Oficiais ou Anunciadas
e Visitas não ânunctadas
CAPíTULO I
REGRAS

GERAIS

Artigo 6.1.1 - Prazo para retribuição de visita o jicial ou anunciada -

visitas oficiais ou anunciadas
devem ser retribuídas, no prazo de
24 horas. Excetuam-se desta norma,
por não serem devidas, as visitas ofícíais ou anunciadas referidas no TiAs

tulo IV dêste Cerimonial.
Artigo 6.1.2 -

ciais generais -

Retribuição 1)01' o li-

Os oficiais generais,

Comandantes de Fôrça ou não, sempre que as circunstâncias permitirem,

deverão retribuir a visita oficial ou
anunciada que lhes fôr feita por oficial estrangeiro do pôsto de Capitãode-Mar-e-Guerra ou por autoridade
estrangeira de preeminência equiva-

lente ou superior a dêste pôsto.
Para retribuírem a visita oficial ouanunciada, de oficial ou autoridade
estrangeira ou não, de menor pôsto
ou preeminência, deverão mandar O
Chefe de seu Estado-Maior ou oficial
de pôsto correspondente a do oficial
ou autoridade que os haja visitado.
Artigo 6.1.3 - Retribuição pOr oficiais superiores, intermediários ou
subalternos ~ Os oficiais superiores,

intermediários ou subalternos, deverão retribuir, pessoalmente, as visitas
oficiais ou anunciadas que lhes forem feitas por oficial ou autoridade
estrangeira.
Ar.tigo 6.1.4 _ Retribuicão de visita
oficial ou anumcuuia, feita por oficial
general - Os oficiais generais, Co-

mandante de fôrça ou não, devem
considerar como provável que a cortezia de suas visitas a governadores,
oficiais e altas autoridades estrangeiras. exceto as feitas a Chefe de Estado, venham a ser pelos mesmos,
pessoalmente, retribuídas.
Artigo 6.1.5 - Retribuição de visita
oficial ou anunciada, feita por oficiais superiores, intermediários ou subalternos ~ Os oficiais superiores.

intermediários ou subalternos, devem
considerar como provável que a cortesia de suas visitas oficiais ou anunciadas, a autoridades estrangeiras, venha a ser retribuída por representantes destas autoridades.
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Aruoo 6.1. 6 ~ Obrigatoriedade na
MB. na retribuição de visita oficial
ou anunciada
Entre oficiais da

ME., o oficial visitado só será obrigado a retribuir, pessoalmente, as visitas oficiais ou anunciadas de outros
oficiais da ME" quando os mesmos
forem de pôsto igualou superior ao
seu; a retribuição. aos de pôsto inferior deverá ser feita por oficial sob
seu comando de pôsto corresponden..e
ao do oficial a qU€1l1 a visita é retribuída.
Quando ao tratar de atos de cortesia desta natureza entre oficiais ,generaís da MB., a retribuição pessoal
é obrigatória, indep-endendo da antiguidade.
Artigo .6.1.7 - Visitas não anumcuidas - As visitas não anunciadas de
oficiais mais modernos a oficiais mais
antigos, deverão ser por êste retribuídas caso as circunstâncias permítam e. assim, aconselham as normas
de. cortesia,
Art, 6.1. 8 ~ Visita não anunciada
a Comandante de Fôrça ou navio que
chegar ao pôrto - O COMAPEM 10

pôrto mandará, sempre, e sem demora
um oficial apresentar votos de boas
vindas ao Comandante de Fôrça ou
de navio da ME. que chegar ao pôrto. Na sede da ME. ou em portos
que sejam sede de Fôrça Naval, é dispensado tal ato de cortesia desde que
a ausência da Força ou navio do pôrto a que regressa, se conte por três
meses ou menos.
Artigo 6.1. 9 - Visita Oficial ou anunciada 'por oficial da MB. quando em
país estrangeiro - O Comandante de

Fôrça ou navio da MB., que chegar
a pôrto de país estrangeiro, só deverá iniciar as visitas oficiais JU
anunciadas às autoridades locais, depois de entender-se nesse partdculc.r
com O Agente Diplomático ou Consular Brasileiro que tenha jurtsdicão sôbre o põrto e com o Adido
Naval.
Nas visitas oficiais ou anunciadas
às autoridades militares estrangeiras,
o Adido Naval deverá acompanhar a
autoridade da ME. visitante,
A1'tigo 6.1.10 - Natureza da visita,
quando da apresentação de boas vindas em nome de autoridade da MB,

- A visita em'<nome do COMAPEM
ou de qualquer autoridade, da MB.
que, de acôrdo comas disposições
dêste Capitulo, é feita, por oficial,

ATOS

ao Comandante' de Fôrça ou de- naviu de guerra estrangeiro que cnega
a põrto nacional a rim de cumpriTnentá-Io e desejar-lhe boas vindas,
não se reveste ~€car~ter de visita
oficial ou anunciada: e, .apenas, um
ato de cortesia" independente das
graduações. ~elativas e que antecede
a visita oficial ou anunciada, se esta
couber.
Ariigo 6,1.11 - ,Unijorme nas visdC!'S
ojiciais ou cmumcuuias "" Para as ~~- ,

sitas oftcíats ou anunciadas, devemo
ser usados os uniformes determinados para tal fim pel? Regulamení?
de : Uniforme da Marinha do Brasil
(RUMB) .

Nas trocas de cortesias dessa na tureza com oficiais estrangeiros, o ofieial da MB que tiv€~ de retri~l!-ir
visita oficial ou anunciada de oficial
estranO'eiro mais moderno, deverá'
sempr: que possível, fazer uso de uniforme correspondente ao que foi por
gste usado.
Artigo 6.1. 12'

Uniforme da
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.QUa7'-

-niçtio -de embarcação - A guarnição
da embarcação miúda que conduzir
oficial da MB em visita oficial ou
anunciada, deverá fazer uso de uniforme -correspondente àquele que fôr
por _êle usado.
'
CAPíTULO II
VISITAS OFICIAIS ou ANUNCIADAS DE AUTORIDADES DOS PODERES EXECUTIVO, LE·
GISLATIVO E JUDICIÁRIO DO BR;\SIL; DOS
AGENTES DIPLOMÁTIc.OS E CONSULARES
BRASILEIROS DE AUTORIDADES MILITARES
BRASILEIRAS E DE AUTORIDADES ESTRAN'
GEIRAS

Artigo 6.2. 1 _ Quando eâo constderadas visitas ojiciais ou anunciadas As visitas das autoridad-es a que 1;'0

refere o presente Capitulo a navio
ou órgão da MB, serão, consideradas
oficiais ou anunciadas para fins río
disposto nos Capítulos V a XVI do
Titulo IV deste cerimonial, quando
consertadas mediante prévio aviso "LO
COmandante da Fôrça, navio ou 61'gão a ser visitado.
Independem de tal condição, as '/1sitas que sejam aguardadas e venham
a se realizar em retribuição de V1Sl·
ta oficial ou anunciada feita por autOl'idade da MB.
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CAPíTULO IH
VISITAS OFICIAIS ou ANUNCIADAS ENTRE
AUTORIDADES DA MB. E AUTORIDADES CIVIS E M~LITAREs BRASILEIRAS

Artigo 6.3.1- Ao assumir Comando
de Fô'l'ça, navio OU órgão da MB -

Comandante de Fôrça. naVIO ,)U
órgão da MB
devera na primeira
oportunidade após sua posse, fazer
visita oficial ou anunciada:
a) à autoridade a quem estiver diretamente subordinado;
b) à autoridade que, na cadeia ao
comando a que pertencer. caiba substituir aquela a quem estiver diretamente subordinado.
O

Artigo 6.3,2 - Ao partir e ao regressar de comissão - O Comandan-

te de Fôrça' ou de navio da ME ao
partir em comissão e ao dela regressar, deverá fazer
visita oficial ,)U
anunciada:
u) à autoridade da MB a quem es·
tiver diretamente subordinado;
õ)' à autoridade de quem tiver r~~
cebído inst-ruções especíats, sem prejuizo porém das demais visitas previstas neste artigo;
C) ao Ministro das Relações Exteriores, caso a comissão a ser desem.
pennada, envolva a de representar
a ME em pais estrangeiro.
A1·tigo 6.3. 3 - Ao chegar a. pôrtO
de Estado ou Território da União em
que resida ou se encontre aciâentsüment'e, o respectivo govêrnador

O Comandante de Fôrça ou de navio
da ME que chegar a pôrto de Estado
ou Território da União, em que o
respectivo Governador resida OU nêle
acidentalmente, &8 encontre, deverá
fazer visita oficial OU
anunciada
àquela autoridade.
Os Comandantes de Fôrça dev-rãc
fazer-se acompanhar dos demais comandantes de navios sob suas ordens.
Artigo 6.3.4 - Ao chegar a pórto ãe
Estado OU de 'I'erritóric da União, em
que se não encontre o respecrãtio Gooertuuiur - O Comandante de Pôr-

ça oU de navio da MB qU8 cL:~gar
a pôrto de Estado ou de Território da
união em que se não encontre o respectivo Governador, deverá mandar
um oficial apresentar cumprimentos
à primeira autoridade civil do rugar,
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só a visitando oficialmente, em retrt,
buíção à vrsíta oricíal ou anunciada
que dela v-enha a receber.
Artigo 6.3.5 - Ao chegar a pôr to de
Estado ou de Terrttorto da Utuao.
em que se encowtrem autoridades de
outras Fôrças Armadas _ O Comandante de Fôrça ou de navio da ME

que chegar a pôrto de Estado ou oe
Território da União, que não o da sede

da ME, em que se encontrem autortdades de outras Fôrças Armadas, deverá:
a)
aguardar vístta de apresentação de boas vindas, por cncIai, em

nome

das

mais elevadas autortda-

~:S'o~t~~:d;6r;~~ ~~~ida~~rtencel1te~
b)

retl'lbuiX,

Imediatamente,

por

oficial pertencente à Fôrça ou navio,
aquêles atos de cortesia:
c) dentro do prazo de 24 noras,
contado da ocasião da chegada ao

põrto, fazer visita orícíat ou anunciada às referidas autoridades
nas
outras Fôrças Armadas, começando
pela que fõr de maior
híerai-qurc
c tso estas autorrdades sejam de pôsto igualou superior ao seu; aguar.
dar retribuição, no. mesmo prazo, dês ~
ses ates de corteaía: OU
d) aguardar, no mesmo prazo, "/1sita oficial ou anunciada das retortdas autoridades pertencentes às outras Fôrças Armadas, caso sejam .íc

póstQ íntenor ao- seu e retribuí-Ias,
no mesmo prazo.
No caso do navio ou Capitânea da
Fôrça,

arvorar

banueíru-tnsrgnía

de

oficial general, serão observadas '{S
segumtes normas, tendo em vista as
disposições do art. 6.1.2:
a)

a mesma visita oficia! ou anun-

dada, em retribuição, às que corem
feitas pelas já mencionadas autoridades das outras Fôrças Armadas.
poderá ser efetuada por mtermédio
do Chefe ou oficial do Estadc-Maíor

do Oomandante da Fôrça, conforme
o pôsto daquelas autoridades;
b) aguardar, dentro do prazo de
24 horas, contado a partir da chegada
do navio ou Fôrça ao pôrtc, visita
oficial ou anunciada das rerertdna
autoridades
pertencentes às outras
Fôrças Armadas, mesmo que se não
tenha efetuado a retríbuíçâo à visita de apresentação doe boas vindas
feita, .por oficial, ao chegar o navio ou Fôrça. 00 pôrto,

Artigo 6.3.6 - Ao cneçor navio ou
Fôrça da MB a pórto que seta eeae de
Distrito Naval ou de outros orgâús
da ME - O Comandante de Fôrça.
ou de navio da ME que chegar a pôr-

to de Estado ou de Território
da
União, que não o da sede da ME deverá:
1 _ Quando o pOrto fõr sede de
Díatrlto Naval:
a) aguardar apresentação de votos
de boas vindas, por oficial, em nome
do comandante do Distrito;
z» retrrbuír,
imediatamente, Por
cticíal, aquêle ato de cortesia;
C) dentro do prazo de 24 horas.
contado a partir da hora de chegada
ao pôsto, fazer visita oficial ou anunciada ao Comandante do Distrito,
no caso de ser este de pôsto. igual ou
superior ao seu e, aguardar, no mesmo prazo, retrbbtnçâo dêsse ato J-e
cortesia; ou
d) aguardar no mesmo prazo, vt.
sita oficial ou anuncíada do Comandante do Distrito, no caso de ser êsta
de pôsto inferior ao seu e, retribuir
no mesmo prazo êsse ato de cortssta .
Procedimento
semelhante deverá
ser observado com relação ~l.(IS Comandantes de órgãos, navios ou Fôrças da ME, que se encontrarem sediados no pôrto mas não da mesma
cadeia de comando do Comandante
do Distrito. Aos que nertencerem v,
mesma cadeia de comando. a cortesia
de visita onerar ou anuncia-da. sere.
substituída. pela de visita não anunciada,
2 - quando o pôrto não fôr sede de
Distrito Naval, mas nele se encontrarem, órgãos, navios cu Fôrça da ME.
Qua,ndo assim acontecer, os oo.
mandantes de órgãos, navios ou CO• MAPEM deverão proceder com reu..
çâo
ao comandante de navio ou
Fôrça da MB que chegar ao pôr-te,
e êstes para com aquêles, par forma.

ídênttca a que se observarta, ca-so 'J
pôrto tõsse sede de Distrito Naval.
Artigo 6.3.7 - Por ocasiâo de che{Iada de oficial general em 'l,;isita
inspeção, _missão oficial ou para q,ssumir COmando Quando chegar

ae

a _um pôrto, que não o da sede da
ME oficial general ou superior rta
ME, Exército ou
Aeronáutíca, em
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missão oficial ou para assumir comando de órgão da MB, Regtâo J'!Iilitar, .ooruo de 'I'ropa, Zona Aér_ea ou
Base Aérea, o coma.ndante mais antigo presente da ME (COMAP ou
COMAPEM), deverá mandar um on,
cíal cumprimentá-lo por ocasião de
seu desembarque.
As visitas oficiais cu anunciadas e
respectivas retribuições deverão processar-se de acôrdo com as díspcstçôes do art. 6.3.5.
A1,tigo' 6.3.8 Aos Agentes Diplomáticos brasileiros. As visitas oft-

ciais OU anunciadas entre oficiais da
MB. e Agentes Diplomáticos brasileiros. nos países em que êstes forem
aoredjtados, obedecerão às seguintes
normas:
a) OS oficí'aís generais da MB, serão
os pa-ímetros a fazer vístta oficial ou
anunciada aos Lmbaíxadores e Ministros Plenipotenctárloa e Enviados
Extraordinários e aguardá-la de parte dos Encarr-egados de Negócos ;
iJ) os demais oficiais da ME, in':'
clusjve
Oapi tâcs-de- Maa- - e-Guerra
comandantes de Fôrça ou de navo,
<:;\'Jd,O os prímeiros a fazer visita oficia} OU anunciada aos Agentes Dtplorr-átdcos. chefes de missã-o.
Artigo 6.3.9 - Aos Agentes Consulares
brasileiros. As visitas ofi-

ciais ou anunciadas entre oficiais da
MIE. e Agentes Consulares brasileiros, no.s portos sob a jUit'isd,ç~o do
respectivo Distrito Consular, obedecerâo às seguintes normas
a) OS Ag'ent08s Consulares serão os
primeíros a fazer visita oficial ou
anunctaría aos oficiais generaía doa
MrB.;
b) os Capícães-de-Mar-e-Guera-a
Comandantes de Fôrça e demais ofi'cíajs comandantes de navio da ME
serão os primeiros a fazer visita ofi~
cíal ou anunciada. aos Cônsules Gerais e aguardá-la dos Cônsules '6
Vice-Cônsules.
CAPíTULO IV
. VISITAS ENTRE AUTORIDADES
DA ME
AUTORIDADES CIVIS ESTRANGEIRAS

Artigo 6.4.1 - Visita oficial
anunciada às autoridades civis

trtmçeiras,

E

ou
eSR

As
visitas oficiais ou
anunciadas que o COMAPEM da!
:M:B., cumpra fazer às autoridades
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civis estrangeiras de acôrd., com os
costumes e normas de COrtesia do
pais em que se encontre, deverão ser
realizadas em companhia do Agente
Diplomático brasileiro acreditado no
país a que pertencer o pôrto ou na
falta dêste representante, na do
Agente Consular em exercício.
CAPíTULO V
VISITAS ENTRE AUTORIDADES DA ME
AUTORIDADES NAVAIS E5TRAGEIRAS

E

A) Condições Normais:
Art~!Jo 6.5.1 Normas a serem
ooservadas nas trocas de visitas oficiais OU anunciadas.
As seguintes

normas, as quais são geralmente
observadas pelas potências marftimas, deverão ser observadas:
1 - Fôrça Naval ou navio de guerra estrangeiro a chegar a pôrto nacional.
O COMAPEM da MB. no pôrto.
deverá:
a)
mandar,
Imediatamente, um
oficial cumprimentar e apresentar
boas vindas ao COMAPEM estrang-eiro;
b)

aguardar-

agradecimento,

oficial, dêste ato de cortesia;

por

c) dentro do prazo _de 24 horas a
contar da chegada. Jazer visita oficial ou anunciada ao COM,A.PEM estrangeiro, .se êste fôr de pôsto igual
OU aupertor ao S'éU.
A retribuição dessa cortesia pelo
COMAPEM estrangeiro, no decorrer
das 24 horas que se seguirem, deverá ser esperada; ou
ct) aguardar no prazo de 24 horas
a contar da chegada. visita ofiolal
ou anunciada do CQ.MAPEM estrangeiro case êste rôr meno- g-raduado; retribuir êsse ato de COrtesia no
decorrer das 24 noras que se seguirem.
.
2 - Fôrça Naval ou navio de guerra esta-angeiro ao chegar a pôrto es'trangeíro em que se encontre Fôrça
Naval ou navio da. MB .
O COMAPEM da ME, no pôrto,
deverá observar as normas do Item
1 dêete artigo, caso o Comandante
da Fôrça Naval OU navio de guerra
estrangeiro, recém-chegado, rõr o
CQMAPE"M dos navios doe SU,l nação,
no pôrto .
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3 - Fôrça Naval ou-navio da ME.
ao chegar a PÔ1'tO nacional em que
se encontrem navícs estrangeiros.
O COIv.íAPEM da ME deverá:
a)
aguardar _
apresentação õe
ocas vindas, pOT oficial, em nome ~e
cada um dos COMAPEMS estrangeí1'OS presentes no pôrtn:
b)
agradecer.
por oficial,
aos
COlVIAPEiVIS estrangeiros que assim
houverem procedido;
C) dentre do prazo de 24 horas ti
contar da chegada, fazer visita oficial nu anunciada aos COMAPEiV..8
estrangeiros de põsto igualou superior ao seu e cujo procedimento
tenha sido o previsto no item a);
Deverá ser esperada, no decorrer
das 24 horas que se seguirem, retrtbtUção dêste ato de cortezia pelos
COI\.1APEMS estrangeiros visítadosç cu
d) aguardar a visita oficial ou
anunciada dos COMAPEMS estrangeircs que forem de pôstc inferior ao
seu; retribuir êste ato de cortesia no
decorrer das 24 horas que se seguirem;
4 - Fôrça Naval OU navio -da MB.'
ao chegai" a pôrto estrangeiro.

Artigo 6.5.3 - Cartões de visita.
Nas visitas a na vias estrangeiros, a
autoridade da ME. visitante, deverá
deixar cartão de visita para a autoridade visitada para o Oo.nandanUé: do navio e para a Praça n'Armas .
Nas visitas às autoridades crvís e
mílitares estrangeiras, a autoridade
visitante da ME, deverá, também,
deixar o seu cartão de visita.
Os cartões de visita dev-em ser levados pelo oficial ou Gua-da- Marinha que acompanhar a autoridade da
ME visitante.
B)
Condições Especiais:

O COMAPEM da ME. deverá:
aguardar visita, p-or oficial. em
nome do
COMAPEM estrangeiro a
que pertencer o pôrto;
t» agradecer, por oficial, ao 00MAPEM estrangeiro, aquêle ato de
cortesia:
C) dentro do prazo de 24 horas a
contar da hora da chegada. fazer visita oficial OU anunciada ao COMA~
PEM estrangeiro, se o -mesmc tôr de
pôsto igualou superior ao seu. A
retribuição dessa oortezâa pelo COMAPEM estrangeiro no decorrer das
24 horas que se seguirem, deverá ser
esperada: ou
d) agua-rdar, no mesmo prazo, visita oficial ou anunciada do COMAPEM estrangeiro, caso êste fôr de
pôstc inferior ao seu: retribuir êsse
ato de corbezía no decorrer das 24
horas que se seguirem.
Artigo 6.5.2 - Visitas não anun-

se tornar COMAPEM, deverá da
acôrdo com as disposições dfl presente Capitulo, fazer ou aguardar as
devidas visitas oficiais ou anunciadas- aos demais COMAPEMS estrangeiros.

a)

Artigo 6.5.4 - Dúvida quanto as
autoridades que devam- ser visitadas
ou quanto às honras a. que tenham'
direito. Quando o OOMAPEM da
ME. em pôrto estran-geiro tiver dúvida quanto às autoridades que de-

vam ser visitadas ou, quanto às honiras, inclusive número de tiros de
salva. a que t-enham direito, deverá
ser mandado um oficial Obter as ínformações necessártas .
Artigo 6.5.5 - Quando um oficial
se tornar COMAP'EM. Quando um
oficial da MB em pôr"to estrangeiro,

TiTULO VII
Posse de Autoridades e de Oficiais da MB
CAPíTULO I
REGRAS GERAIS

Artigo 7.1.1 "- Uso de espada nas
cerimônias de transmissão de corao da

ME - Nas cerimônias de transmissão de comando de Fôrça, nav'o ou
órgã-o da ME., somente os respectivos
titulares farão US{} de espada.
Artigo 7.1. 2 - Autoridade para dar
ciadas entre oficiais de praças d' Arposse. - A -lnvestddura de militar da
mas. Na mesma ordem em que o ME.,
na posse de cargo para o qual
COMAPEM da Jv.r.B.e os de navios
haja sido nomeado oü designado, s-erá
estrangeiros, fizerem ou retribuírem feita pela autoridade da mesma cadeia
vrsttes oficiais ou anunciadas, dede comando a quem ficar diretamenverá ser observada a tradição de co- ,te subordinado.
missão de oficiais das respectivas
'A delegação de podêres, quando nepraças d'Armas trocarem visitas não
cessárra, deverá recair em míütar da
anunciadas.
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que pertença à mesma cadeia
de comando dos oficiais que passam
e recebem o cargo e de pôsto mais
- elevado do que estes.
Artigo 7.1.3 - Ausência de cnitoriâsule para dar posse .. - NR ausência
de autoridade para dar posse, o oficial
que deixar o cargo determinará a leitura pelo seu Assistente, do ato.of:cíal
pelo qual é exonerado das funções que
vinha desempenhando e, de sua ordem
do Dia ou de Serviço, e o oficial 3,
ser empossado. a do ate> qUB'o nomeou.
Terminada a leitura dêste ato, o oficial que deixa o cargo declarará:. "entregue o cargo de '" (designaçã,;o do
comando ou .direçâo) ao .. , rpôsto e
nome de quem recebe o cargo)". O
oficial nomeado, assume o carg:o, declar ando : "Assumo o cargo de
(designação do comando ou direção) ",
e logo após, determinará a Ie'turn de
SUa Ordem do Dia ou de Servíçoç
conforme o caso, pelo seu Assistente,
Artigo 7.1,4 - HOnras ao se aore:
]\/.ffi.

sentar para assumir ou âeueer cargo
da MB. - Ao oficial nomeado, serfio

prestadas, quando da sua apresentação no navio ou órgão em que irá
exercê-lo, honras e continências corno
se já houvesse assumido 0_ cargo. A
referida apresentação terá para fins
do disposto neste Cerimonial quanto
às honras, o caráter de visita oficãal
ou -anunciada.
Igual procedimento será observado
para c-om o oficial que houver feito
a entrega do cargo, ao retirar-se do
navio ou órgão.
Artigo 7.1.5 - Postos e d€sfil~ po-r
Dcasião de transmissão de cargo. -

Nos

navios e estabelecimentos da
a cerimônia de transmissão de
cargo de Comandante ou Diretor será
efetuada perante a respeetcva oficialidade e guarnição em ato de Mestra
Geral e, terminada a cerimônia, a
guarnição desfilará em contínêncla à
autoridade empossada. Nos órgãos da
J\IIB., a transmissão de cargo correspcndente a Comandante ou Diretor. será realizada com a prescnca de
tôda ~ oficialidade que néle servir;
o ato de Mostra Geral e o desfile dependerão não só da natureza do óraão
como também do pessoal nêle lotado.
Artigo 7.1.6 - Normas par':! o has-

j\lIB, ,

teamento de bandeiras-insígnias, execução de salvas e desfile 1)01' ocasião
de .posse de comando. - Quando em
cerimônia ,de transmíssâo de Coman-

do a bordo de navio da ME., compa-
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recer autoridade a quem estejam
subordinados, na cadeia de comando
os respectivos titulares, serão obser~·
vadas as seguintes .normas quanto ao
hasteamento das bandeiras-insígnias a
que tenham direito:
'
1 - Nos navios de dois l2) OU mais
mastros:
a) a bandeira-insígnia da referida
autoridade, será hasteada no mastro
principal e a do oficial que deixar o
comando, será transferida para o de
vante, onde permanecerá até o mo,
mento de entregar o Comando, quando
será substituída pela do oficial que o
assumir;
2 Nos navios de um (1) sô
mastro:
a) a bandeira-Insígnia da referida
autoridade será .hasteada na adrtça
de. ~E do mastro principal e a do
offcíal que deixai- c ccomando, na de
BB do mesmo 'mastro, onde permanecerá hasteada até o momento de entregar o comando, quando será substituída pela do oficial que o assumir.
No caso de transmissão de Comando de -Fôrça se realizada em navio
capitânia, a flâmula de comando será
arriada p01' ocasião de ser hasteada,
no mastro principal, a bandeiraínsígma da autoridade acima meneionada.
A salva devida à bandeira-insígnia
do novo Comandante será dada, in.
dependente da presença da autoridade superior a qual esteja subordánado ou de outra qualquer presente à
cerimônia, excetuado o presidente da
República.
Ao desfile .que se segue fi nesse do
Comandante em Chefe ou de outro
qualquer Comandante de Fôrça, em
sua homenagem, não assistirá qual.
quer das autoridades superiores acima
referidas.
O Comandante que deixar o Comando Só Se retirará de' bordo após as :
autoridades superiores, a fim de que
lhe seja dada a salva respectiva.

CAPíTULO II
PCSSE DE PRESIDENTE DA REPÚSLICA

Art

7.2. 1 - Honras por ccasião,
A hora determinada para
se realizara posse do presidente da
República. 0S navi-os da MB., surtos
em portos nacionais, embandeírarâo
nos topes e salvarão com 21 tiros.
da posse. -
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Art. 7.2. 2
Apresentaçao ao
Presuiente da República. - De acôrdo com o cerimonial que fôr estabelecido, todos os oüctais generais e
todos os Capitães-de-Mar-e-Guerra,
-Comandantes de Fôrça, navio ou órgão
da ME que se encontrarem na sede
do Govêrno, farão visita de apresentação ao Presidente da República, em
dia e hora determinados.
A apresentação dos onc.ats da ME.,
ao Presidente da República será feita
pelo Ministro da Marinha.
OAPíTULO UI
POSSE

DE

GOVERNADOR

DE

ESTADO

ou DE TERRITÓRIO DA UNIÃo

Artigo 7.3.1 - Honras por ocasião
da posse. A hora determinada para
se realizar a posse de Governador
de Estado ou de Território da Uuíâoos. navios da MB., que se encontrarem em pôrto do Estado ou do 'r'errit6rio da União em que se der a
posse, embandeírarâo nos topes e o
navio do COMAPEM OU aquêts que
fôr designado dará ume salva de 19
tiros.
Ao último tiro da salva. arriarão
o embandelramento.
Artigo 7.3.2 :-- ApTesentaçâo ao Governador. De acôrdc com 'o cerimo-

nial que rôr estabelecido, todos .os
oficiais generais e todos os Comandantes de Fôrça e de navios e todos
os Chefes de scrvíçc que se encontrar-em na sede do Govêrno do Estado
ou do 'I'errttórto. farão visita de apresentação ao Governador, em dia e
hora determinados.
A apresentação dos oficiais da MB,
ao Governador. será feita pelo Comandante do respectivo Dístrtto Naval. ou na falta dêste pelo COMA'?
No caso de se encontrar no pôrto,
Fôrça Naval cujo COMAPEM seja
meás antigo do que o Comandante do
Distrito Naval ou COMAP cada uma
destas autoridades apresentará ao Governador seus comandadcs ,
OAPíTULO IV
POSSE

DE MINISTRO DA MARINHA

ArtigO 7.4.1 - Cerimonial da posse.
De acôrdc com o cerimonial que tôr
estabelecido. todos os oficiais generais, todos os Comandantes de Fôrça,
navios e órgãos da ME, que Se encontrarem na séde do Govêrno. de-

verão comparecer à solenidade
de
transmissão do cargo de Ministr-o de
Estado dos Negócios da Marinha.
Finda a cerimônia, o Chefe do zstado Maior da Armada apresentará
os oficiais da MB" presentes,
ao
Ministro da Marinha.
OAPíTULO V
POSSE DO CHEFE DO ESTADO- MAIOR DA
ARMADA

Artigo 7.5.1 - cerimonial de posse,
No dia e hora determinados para a
transmissão do cargo de Chefe do
Estado Maior da Armada
deverão
estar presentes no salão em que se
realizará a ceromônía de pOSE'.:' todos
os oficiais generais, todos os Comandantes de Fôrça, navios e órgãos, subordinados àquela autoridade e que
ee encontrarem na sede da MB.
A cerimônia de' transmissão do
cargo de Chefe do Estado Maior da
Armada obedecerá às seguintes normas:
a) leitura, pelo Assistente do Chefe
do Estado Maior da Armada, do
ato oficial que exonera esta autoridade daquêle cargo e, logo após,
da Ordem do Dia por ela baixada:
b) le.tura, pelo Assistente do novo
titular daquele cargo, do ato oficial
de nomeação desta autoridade;
c) investidura. pelo Ministro da
Marinha, da autoridade que: assume
o cargo de Chefe do Estado Maior
da Armada, com as. seguintes palavras: "Declaro empossado no cargo
de Chefe do Estado Maior dà Al.'~
mada. o Exmc . Sr... (pôsto
e
nome) ";
d) declaração, pelo oítc.al empos-sado, das seguintes palavras: "Assumo o cargo de Chefe do Estado
Maior da Armada";
e) leitura. pelo Assistente do Chefe
do Estado Maior da Armada,
da
Ordem do Dia baixada por esta autoridade;
j) apresentação pelo ex-Chefe do
Estado Maior da Armada. ao seu
substituto, da oficialidade servindo
no EMA, iniciando-a pelo
oficial
mais graduado. a quem se seguirão
os demais, por ordem de antiguidade.
O ex-Chefe do Estado Maior da
Armada ao Ee r-etirar será acompanhado até o local de recepção e despedida, pelo Chefe do Estado Maior
da Armada e demais oficiais de Gabinete dêste último.
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CAPíTULO VI
pDSSE DE SECRETÁRIO GERAL DA MARINHA

Artigo 7. ô.1 ~ Cerimonial de posse.
No dia e hora determinados para a
transmissão .do cargo de Secretário
Geral da Marinha. deverão . estalo
presentes no salão em que se realizae'é o' cerimonial de P0561Ç todos 03
oficiais generais e os oficiais que
forem
diretamente
subordinados
àquela autoridade.
A cerimônia de bramsmíssão do
cargo de Secretário Geral da Mar.nha obedecerá às mesmas normas estabelecidas na artigo precedente.

CAPíTULO VII
POSSE DE coMANDANTE EM CHEFE DA
ESQUlIRA

Art. 7. 7. 1 - Hcmrae ao se aproximar à'J Capitânia. - Ao oficial general nomeado para exercer o cargo
de comandante em Chefe da Esquadra, serão pr-estadas as seguintes honras, no dia' e hora em que fôr HiSSUmír aquêle cargo;
a) ao se aproximar do navio Capitânia da Esquadra a lancha ou veículo conduzindo essa autortdade, aIS
euarmcões e oficialidade d.QS navios
da Esquadra, presentes, formarão em
postos de Continência;
b) será recebido no patim superior
dai escada de portaló ou junto à extremídade superior da prancha, pelo
comandante em Chefe da Esquadra
ou na ausência dêste pelo COMAPEM, ficando próximos ao portaló
ou prancha, por ordem de precedência, - todos os Comandantes de. Fôrça
e de navios ou órgãos subordinados
'à Esquadra, e OS oficiais do Capítânia·
C) ao chegar próximo do patim inferior do portaló ou da extremidade
inferior da prancha, será iniciado o
to-que de presença correspondente a
Comandante em Chefe da Esquadra,
e prestadas as continências como estabelecido na alínea d) do art. 4.13 7;
d) terminadas as c-ontinências, as
guarnições dos navios deixarão os
Postos de continência e a do Capítânia, ocupará os de Mostra Geral.
Art. 7.7. 2 -

Cerimonial da posse.

O cerimonial da posse obedecerá
as mesmas normas estabelecidas no
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art. 7.5.1., com as seguintes alterações:
a) a invesüdura no cargo de Comandante em Chefe da ESquadra, será feita pelo Chefe do Estado Maior
da Armada;
b) logo após o ato doe investidura,
o pavilhão do ex-Ohefe da Esquadra,
será ar-nado e, em SêU lugar, hasteado o do oficial empossado nêste
cargo, sendo dada a salva correspondente;
C) terminada a cerimônia de posse, a guarmçâo do Capitânia desfilará em continência ao comandante
em Chefe da Esquadra, observandose as disposições nêste particular, do
art. 7. 1. 6;
d) ao ex-Coman-dant.€ em Chefe da
Esquadra, serão prestadas, ao se retirar de bordo do Capitânia, estando
a guarnição e a oficialidade formada em postos de -õon tinência, as honras d-e portaló devidas a êsse cargo e
dada' a salva correspondente.
CAPíTULO VIII
P.OSSE

DE

coMANDANTE

DE FÔRÇA NAVAL

Art. 7.8. 1 - Honras ao se aproximar do Capitânia da Fôrça e cerimonial da posse. - As normas ine-

rentes ao cerimonial de posse de oficial, nomeado para exercer o cargo
de Comandante d,e Fôrça NavR,1 bem
como as honras que lhe devam ser
prestadas ao se aproximar do navio
Capitânia da Fôrça, no dia e hora em
que Iõr assumir aquêle cargo, se processarão na' forma das disposições dos
arts. 7.7. 1 e 7.7. 2, com as seguintes alteraçõ-es:
1 _ Quando o oficial nomeado para
Comandante de Fôrça fôr oficial general.
a) a recepção ao portaló ou prencha será feita pelo Comandante da
respectiva Fôrça;
b) a investidura no cargo será feita
pelo Comandante em Chefe da Esquadra', no caso do comando da Pôrça estar diretamente subordinado a
esta autoridade;
C) se o comando da Fôrça não fôr
diretamente sujsordinadc à Esquadra,
a investidura no cargo, será reíta pela
autoridade a quem estiver assim subordinado o comandante da Fôrça;
d) a reallzaçâo do desfile dependerá do espaço disponível para tal
fim, do navio Capitânia da Fôrça.
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2
Quando o ofícíal nomeado para
Comandante de Fôrça fôr oficial 6Uw

pertor :
U) a recepção ao portaló ou prancha será feita pelo Comandante da
respectiva! Fôrça;
b)

os postos por ocasião da recep-

ção do novo Comandante de Fôrça
serão (JS de "Mostra Geral";
c) a investidura no cargo será fei-

ta pela autoridade a quem estiver
diretamente subordinado o Comandante dai Fôrça.
OAPíTULO IX

POSSE DE COMANDANTE DE DISTRITO NAVAL

Art. 7.9. 1 - Honras ao S8 tiproximar da sede do Comando do Distrito.
Ao oficial nomeado para exercer'
o cargo de ozmandants : do Distrito

Naval, serão prestadas as seguintes
honras ao se aproximar da sede do
Comando do Distrito, no dia e hora
em que fôr assumir aquêle cargo:
a) ao se aproximar da sede do Comarido do- Distrito, a lancha ou veí ..
culo conduzindo essa autorrdade, a
guarnição e oficialidade do Distrito
e dos navios a êle subordinados, forma-rão em Postes de Continência:
b) será recebido no local de recepção e despedida, pelo comandante do
Distrito ou na ausência dêste pelo
COMAP., ficando próximos dêste local, todos os Comandantes de Fôrça,
navios ou órgãos subordinados ao Dis~
trito e a oficialidade dêste último;
c) ao chegar próximo do local de
recepção E' despedida, será iniciado
o toque d-e presença correspondente à
Comandante de Distrito .Naval. e
girestadas as contmêncías devidas;
d) terminadas as contmêncías, as
guarnições e oficialidade dos navios,
deixarão os postos de Continência e
a do Distrito ocupará os de "Mostra
Geral" .
Art. 7. 9. 2 -

Cerimonial da posse.

- O cerimonial da posse, obedecerá
às normas estabelecidas no art. 7.5.
1, .eom as seguintes alterações:
a) a investidura no cargo de Comandante de Distrito será feita pelo
Chefe do Estado Maior da Armada
se presente ou, se ausente esta auto..
ridade, de acôrdo com as disposições
do art. 7.1. 3;
b) logo após o ato. de investidura,
o pavilhão do ex-Oomandante de Distrito será arriado e, em seu lugar,
hasteado o do oficial empossado nês-

te cargo, sendo dada a salva correspondente;
C) ao ex-Comandante. de Distrito
serão prestadas ao se retirar da sede
do Comando, estando a guarmcão e
a oficialidade do Distrito formada em
Postos de Continência, as. honras de
portaãó d-evidas a êsse cargo, e dada
a salva correspondente:
CAPíTULO X
POSSE

DE OFICIAL GENERAL DIRETOR DE
ÓRGÃO ou ESTABELECIMENTO

Art, 7,10 r - Cerimonial da posse.
- O cerimonial de posse de oficial
general, nomeado para assumir direção de órgão ou estabel-ecimento da
ME., obedecerá, conforme as pecuüarídades do respectivo órgão ou estabelecimento, as disposições do artigo 7.5. 1 ou 7.9. 1.

OAPíTULO XI
POSSE- DE COMANDlINTE DE NAVIO
ÓRGÃO DA MB

ou

Artigo 7.11,1 - Ao se apresentar
a bordo a fim de assumir o Comando.
O oficial nomeado para exercer o
cargo de Comandante de navio da
ME., terá ao se apresentar a bordo
do mesmo, as seguintes honras:
a) guarnição em postos de "Mostra Geral" e a oficialidade formada,
por antiguidade, próximo ao portaló. ou prancha;
b) será recebido 'pelo Comandante em exercício e terá as honras de
portaló correspondentes às de Comandante de navio',
'

Artigo 7.11. 2 Cerimonuü
da
posse. O cerimonial da posse, obedecerá, no que fôr aplicável, as normas

estabelecidas no artigo 7.7.2, com
as seguintes alterações:
a) a investidura no cargo será feitapeIo Comandante de Fôrça ou de
Esquadrão a qUe estiver dlretamente subordinado, perante tôda a oficialidade e guarnição em postos de
"Mostra Geral";
b) após a posse, o Comandante do
navio, passará inspeção no pessoal;
c) o Comandante substituído, terá.
ao deixar o navio as honras estabelecidas no, artigo precedente.
No caso de. navio solto, .a investidura no cargo de Comandante se-rá
feita pela autoridade a quem estiver
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diretamente subordinado, ou por ofi_
cial que a represente, na forma do
disposto no artigo 7.1.2.
Artigo 7.11.3 Oficial nomeado
para Comandante de estabelecimento OU direção de órgão da MB. AG
normas inerentes ao cerimonial de

posse de oficial. nomeado para exercer
o cargo de Comandante de estabelecimento ou direção de órgão da MB,
bem como as honras que lhe devam
ser prestadas ao' se apresentar para
assumir o respectivo cargo. s.e processarão. no que fôr _aplicável, de
acôrdo com as disposições dos artigos 7.11.1 e 7.11.2.
CAPíTULO XII
POSSE DE IMEDIATO DE NAVIO OU ÓRGÃO
DA ME E DOS DEMAIS OFICIAIS DA ME

,Artigo ??-2.1 - Cerimonial dapos.
se. O oficial nomeado para assumir

o cargo de Imediato de navio ou órgão da MB. será empossado pelo respectivo Comandante, perante a oficialidade e guarnição em formatura
de "Mostra Geral".
Os oficiais encarregados de depar~'
tamento, os encarregados de divisão
e os ajudantes de divisão, serão empossados. por ocasião da parada, res':'
pectivamente pelo Imediato, pelo eucarregado do Departamento a que
pertencer a divisão e pelo encarregado da divisão a que estiver subordinado o ajudante de divisão.
N-os órgãos da MB. em que não
seja possível a formatura de "Mostra Geral" ou de Parada. a posse do
Imediato ou Vice-Diretor. far-se-á na
presença de todos os oficiais; a de
Chefe de Departamento. na presença
de todos os demais Chefes de- De,
partament-o e as de encarregado de
divisão e ajudante de divisão, na
pres-ença dos ofícíads que exerçam
funções idênticas.
TÍTUL'O VII!

Ernbandeiramento e sinais corres"oondentes às bandeiras-insígnias

CAPíTULO I

A)

Condições Normais

Artigo 8.1.1 - Especíee de emban.
deiramento ,usados na M B Na MB
são usados três (3) espécies de em~

bandeiramento: em arco; nos topes
e à meia adrlça..

EXECUTIVO

367

Artigo 8.1.2 - Composição e d·isposição dos embandeiramento em «rco. O embandelramente, em arco é

feito com o regimento de sinais. em

adrlças especiais que vão do ext-e-

mo de vante ao de ré do navio. oassanôo pelos ropes dos mastros. ·Nos
topes dos mastros '3e1'3..o hasteadas
Bandeiras Nacionais, sem prejuízo de
qualquer bandeíra-ínsfgnía que néles
se enc-ontrar hasteada, No embandelramentc em arco, não serão empregadas bandeiras de nações nem as
de sinais que com aquelas" possam
confundir-se. como determinado na
alinea b do artigo 3. 1.1.
Artigo 8.1.3 Compotição e disposição de embandeiramento· nos topes. O embandeirament., nos topes
é feito com Bandeiras Nacionais has-

teadas nos topes de todos .os mastros, sem prejuízo de qualquer bandeira-insígnia que nêles se encontrar
hasteada..
Artigo 8.1. 4 Composição e àis~
posição de embaauieirumento à meia
tuirica, O embandetramento à meia

adriça é feito com Bandeiras Nadonais, hasteadas, à meia adríça, em
todos Os mastros.
Quando d-o embandeíramento à
meia adriça, a Bandeira Nacional, à
pôpa.ve a do Cruzíero serão, também,
hasteadas à maia adrtça.. O emba,ndeiramento à meia adríça quer ao ser
içado, quer ao ser arriado será preledido de seu atopetamento.
A flâmula de comando ou qualquer
outra bandeira-insígnia não acompanhará o embandeíramento à meta,
adríça, salvo nas cas-os previstos nO
Capítulo XX do Título IV. dêste cerimonial.
Artigo 8.1.5 -

Horas de içar e arriar

o embandeiramento. Os embandeiramentos são içados e arriados
às
mesmas horas em que ror hasteada
ou arriada a Bandeira
Nacional,
salvo se ocorrer determinação espec.al indicando outras horas.
Art. 8.1. 6 Quando são icados
os embanâeiramenioe, O embandeíramento em arco é içado nos dias
de grande gala. podendo ser içado
em outras ocasiões quando determinado especialmente; o embandeiramenta nos topes. nos dias de pequena
gala os a meia adríça, n-os dias de
luto e nos funerais.
Artigo S.1. 7 -

Correspondência de

embosuieiremeruc, à noite. Ao embandetramento em arco correspon-
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derá, à nc.te. à iluminação de festa,
sempre que possível.
ArtigO 8.1.8 -

Salvas corresponden-

tes aos embandeiramentos. Ao em-

bandeíramento em arco, corresponderão três (3) salvas de 21 tiros por
todos os navio-s da MB. em condições de salvar; uma às 8.00 hora-s.

uma ao meio dia e a última ao pôr
do sol. quando o embandeiramento
será arriado, salvo quando da posse
do Presidente da República como
estabelecido no art. 7.2.i.
Ao embandelramento nos topes,
corresponderá a uma única salva ao
meio dia, dadas pelos Capitâneas de
Fôrça ou na falta dêsses nelo CO~

MAPEM ou navio. designado ou estação de salvas. Ao embandeíramenta a meia adrtça, ccrresponderão
as salvas determinadas no Capítulo
XX do Titulo IV, dêete Cerimonial.
B) - Cctuiiçôes Especiais
Artigo 8.1.9 - Navios no dique ou
em grandes reparos. Os navios da
ME. quando no dique ou em grandes
reparos, não embandeírarâo em arco,
substituindo ssse embandeü-amento
pelo dos topes. se possível.
Artigo 8.1.10 _ Bmbuauieinnnento

em

crco ou nos topes em tiomenaçem.
a nação estrangeira. Quando o em-

~~~~I~~~~~~o~~n~~~o~ ~~~ã~P::~

'trangeira. a Bandeira Nacional do
mastro principal, será substituída pela
da nação homenageada. Caso o embandeiramcnto seja em honra a mais
de uma nação estrangeira. serão hasteadas, no referido mastro. as bandeiras das nações homenageadas.
CAPíTULO TI
snsers CORRP.SPONDENTES Às BANDEIRAS-

Condrçôes Normais

Artigo 8.2.1 -

Sinais

à noíte. sinal luminoso correspondente como estabelecido no presente
Capitulo.
Artigo 8.2.3 - Sinais sonoros e sua
duração. Ai? embarcações da
MB.

que se aproximarem de navio ou eatabelecímento para atracar e que
não tragam arvorada bandeira-insígnia da autoridade nela embarcada,
farão quer de dia quer à noite. sinais
sonoros de apito ou buzina. indicando
a preemínênc.a ou pôsto da referida
autoridade.
Os sinais sonoros, longos ou curtos,
terão as seguintes durações:
b) curtos - dois (2) segundos'
b) - curtos - dois (2) segundca.
Artigo 8.2.4 - Presença do Presidente da República a bordo de navio
ou embarcação mAúda da MB.

navio da MB. em que se enconembarcado o Presidente
da
República. mostrará. durante a noite,
no mastro em que se achar hasteado
o pavilhão presidencial três
luzes
brancas, comveníentemente espaçadas. dispostas a partir do tope do
mastro num mesmo
alinhamento
vertical.
A embarcação que conduzir o Presidente da República e que não arvore por qualquer motivo. o navühão
dessa .autoridade. dará ao se aprcxrmar do local de atracação, 4 sinais
longos de apito ou buzina.
O

trar

Artigo 8;2.5 - Presenta do Ministro da Marinha ou do Chefe do
Estado-Maior da Armada.

Na forma do artigo anterior, a
presença a bordo do Ministro da
Marinha ou do Chefe do EstadoMaior da Armada será assinalada, à
noite,
.
1 -

INSíGNIAS

A) -

EXECUTIVO

luminosos.

Sína.s .Iumtnosos . assinalarão a presença do Presidente da República
ou de autoridades navais a bordo
de navio da MB., do pôr ao nascer
do sol.
Artigo 8.2.2 - QuandO é obriçatório
o uso dos sinats luminosos. O navic..
da ME. em que se encontrar' embereada autoridade com direito a- nêle
hastear sua bandeíra-ínsígrría usará
obrígatorfamente, quando fundeado,

Ministro da Marinha

em navio da MB., do pôr ao
nascer do sol - uma luz branca no
lais da verga, a BE, e duas luzes da
mesma côr, uma sob a outra, a partir do tope do mastro em que se encontre o pavilhão de Ministro;
t» a embarcação dará, ao se aproximar do local de atracação, três
(3) sinais longos e um (1) curto.
a)

2 - Chefe
Armada

do

Estàdo-Maior

da

a) em navio da ME como estabelecido para o Ministro da Marinha,
sendo, porém, a luz da verga, a BB;
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b) a embarcação, dará, ao se aproximar do local de _atracação, dois (2)
sinais longos e dois (2) curtos.
Artigo 8.2.6- COmandante em Chele
ou COMAPEM.
A presença a bordo ou em embar(;...'1"çâo miúda de Comandante em
onere ou de COMAPEM será indicada
à noite:
a) em navio da ME. ~ do pôr ao
nascer do sol - duas luzes brancas,
uma sob a outra, a partir do tope do
mastro em que se encontrar hasteada
a respectiva bandeh-a-ínsígnla.;
b) a embarcação dará, ao se aproximar do local de atracação, dois (2,
smaís longos.
Artigo 8.2.7 - Comandante de Fo.'ça
A presença de Comandante de FÔl'Ç3
a bordo de navio ou embarcação
mmda será indicada à noite:

°

I Quando exercido por
ticuu
general
a) em navio
da MB. do por ao
nascer do sol - uma lUZ m-anca nu
tope do mastro em que se encontrar
hasteada a respectiva bandeíra-ínsig-

ma.
b) a embarcação dará, ao se aprcxhnar do local de atracação, crere
(2) sinais longos.

2 - Quando exercido 1107 Ccpítaode-Mar-e-Guerra.

em navto da MB. do põr ao
nascer do sol uma luz branca no tope
do mastro em que se encontrar nasteada a respectiva bandeíra-mstgrna:
b) a embarcação dará, ao se aproximar do local de atracação, quatro
(4) sinais curte.
a)

Artigo 8.2.8 - oticuü general não
comandando fôrça.

O oficial general, .não comandante
de Fôrça, quando a bordo de navio
da MB. no período do pôr ao nascer
do sol, não terá a sua presença indicada por qualquer luz, salvo se ti-ver
direito ao hasteamento de sua ban-
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üelra-Insígnía, enquanto encontrarse a bordo.
A embarcação miúda ao s-e aproduzn-, dará ao se aproximar do local
de atracação, doís (2) sinais longos.
Artigo 8.2.9 - Comandante de navio
VI0, a bordo de navio da ME. não
A presença de Comandante de naserá indicado, do pôr ao nascer do
sol, por qualquer luz.

A embarcação miúda ao se anroxnnar do navio ou ektabelecimênto
por êle comandado, _dará quatro (41
sinais curtos.
Artigo 8.2.10 MaiOr de Fôrça .

Cnele de Estado-

O Chefe de Estado-Maior de Fôrça
quando a borde de navio da MB. no
período do pôr ao nascer do sol, não
terá sua presença indicada por qualquer luz.
A embarcação miúda que o conduzir, URrá ao se aproximar do navio
pertencente à Fôrça, três (3), sinais
curtos.
Artigo 8.2.11 ~ Embarr:acâo miúàa
conduzindo oficial superior, intermediário ou subalterno.
A embarcação miúda aue conduzir
oftcial superior, intermediário ou subalterno, dará ao se aproximar de
qualquer navio ou estabelecimento da
lVIB. os seguintes sinais:
a)

Oficial superior -

dois

(2)

si-

nais curtos;
b) Oficial intermediário ou
terno - um O) sinal curto.
B) Condições Especiais

Artigo 8.2. 12 ou evolução.

subal-

Navio em manoora

Por ocasiâo de manobra ou evoluçôes as IU?í2S referente neste Capítulo não serão mostradas, salvo momentaneamente, quando se tornar necessaria.
Ria de Janeiro, em 27 de maio de
1958. - Antonio Alves Câmara Junior. Almirante R. Rm. -- Ministro
da Marinha.
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, IPresidente dn Hcpúblic.

Banucu-a co Lruaem

,
Chefe· do Estndo-Mmcr da l\.rmud<

Vicc~AlmJr:lntt

Comra-Alnürante

Comandente-em-Chete da ESCllIadl"ô(

COMEMCIl
(& íõr Ylcc-Almu'antej

Cnpilüo-tJc-!!nr.:c-CllcrJ"

Coumudante Ot' Fôn,::;

Capuuo-dc-Frngota ou Corvcts
Comandante de Põrcs

(Amandante mau, anugo
presente embarcadc
·COMAPEM
(Oficial Supertcr j

Oficial Superior

Eomanôuute 1Il.U1S antigo presente
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DECRETO

N.O 43.803 DE MAIO DE 1958

DE

28

Lei

TI.O

decreta:
Ac-t ,

735, de 20 de agõsto de 1949,
1,.0

:!'

criado

ica

na. EsCI)]ia

outorga concessdo à Rádio Colon Limitada para instator urna estação
radiodifusora de" ondas médias.

Sunertor doe Guerra o Curso de In;

O Presidente da República, usan-

trtn« (te S-egurança Nacional e preparar civis e militares para as íun-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n,v I, da Oonstíturçâo, atendendo ao que requereu a Rádio Cclon
Limitada e tendo em vista o dispos-

to no crt.. 55', n.c XlI, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Rádio Colori Limitada, nos têrmos

do art. 11 do Decreto n.o 24.655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer,
na cidade de
Joinville, Estado de

Santa Catarina, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de

radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Vi'lçãoe Obras .Públicas, e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar Bem efeito
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2. 0 Revogam-se as dísposiçôea
em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de maio de
1958; 137.0 da Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia Meira
DE0RiE'I10 N. o 43. 8{]S ~o DE W58

DE

23

DE

Cnitorca: conceeóa à Rádio Clube de
Tupã Sociedade Anônima vara instam? uma eetacã, radiotiituecra,
(Ainda. não foi nublícado no Diário
Oficial noa- falta de pagamento.

a finalidade

Iormacôes (OI) com

de

cooperar no estabelecimento da deu,
ÇOéS

relacionadas

ções.

Art.

2.°

O

cem as Informa-

Estado-Maior

das

Fôrças Armadas baixará

dentro de
30 dias, as neoessárías instruções 'pa.
r . . . o funcionamento do Curso de In.,
formações.
Ac-t . 3.° O Curso de
Inf.oT<rnaçõ-s será díatgído pai!' um OficialGeneral de qualquer das Fôrças Mmaces ou por um CIvil de categoria

correspondente.

,1\1!1'-..
4.° O presente decreto .entrará em vlgor na data de sua pu,
blícação, revogadas as dísposíçôes e-m

contrário.
Rio de Janeiro, 29 oe mato de 1908;
137.° da Independência e 70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Antônio Alves Câmara
Henrique Lott
Francisco de Melo

DECRETO

N.O
MAIO

43.811
DE

DE

30

DE

1958

Inclui funções gratificaétCl..8 no M·inistéric da Educação e Cultura, e dá
cnürae providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
n.v I· da Constituição, decreta:
Art. I,C' Ficam. incluídas no Ministério d a IDJucação e Cultura as funções gratificadas abaixo d'scrtmínadas, que integrarão a lotação dcs órgãos do Departamento de Administração:
F'Q-3

1. Chefe ci'l Seção de mstuaos e ProDECRETO N.o 43 810 -

DE

29

DE

noV.IO DE 1958

Cria, nc Escola Superior de Guerra,
o Curso de Informações (CI) e dá
outras proVidéncias.

O Presidente da República, usando
das etribuiçôee que lhe confere o
Art. 87, inciso I, da. Constituição e
ten'Ó.o em vista os arts. 2.° e 4.° da

j-tos

ou-n

da Dívisâo de Obras (D.

1. Chefe de Seção de Execução e Pis;,
calização de Obras da Divisá) dI8
Obras

(D. Ob.-2)

L Chefe de Seção doe Manutenção e
Reparos de Edifícks da Divisão de
Obras (D. Ob.-3)

.

2. Assessor do Diretor do Deparbamenta d a Administração (D. A,)

ATOS DO PODER

2. Ass'~SSC}' do Diretor da Divisão do
Pessoal (D. P.) ,
1. Assessor do Dir2tc-r da D::vi~ã{) do
Mat.erial (D. M.)
1. Assessor do Diretor da Divisão de
Obras (D. ou.i
1. Assessor do DiretJr da Divisão do
Orçamento (D. O.)
1. onere de seção de O::>ntl'ÔI'8 da
jjívisão de Orçamento (D.0.-3)
1. onere da seção de Apuração de
Tempo de Serviço da Dlv.são do
pessoal (D. P.·-7)
1. Ch::fe da S'zção de Cadastre e
Acesso da Divisão do Pessnl
(D. P.-4)

FG-4
L Ch'2,fe da seção de Mecanização da
DivhsáQ do Pessoal (D.P.-6)
1. Chefe do setor de Assístêncí a Méclco HOspItalar da Seção de Assistência S:cial da Divisão do P2'~'"
scal (S. T. M. H.)
1. Chefe do Setor de Medicina sectal dl seção de Assistência Social da Divisão do Pessoal' (Sb
M. s.:
1. Chefe do Setor de Perícias Miá'
dicas da seção de Assistência Social da Divisão d-o Pessoal (Bt .
P. M.)

1. Chefe do Arquivo Geral do Serviço
de Comunicações (8. C.-4)
FG-5
3. Chefe de pôsto Ambulatóri-o do Seter de Assistência Médico Hospütaícr d,E!. seção de Assistência Social da Divisão do Pessoal
1. Ohefe do Pôstc Hospitalar do Setor de Assistência Médico Hosptta'zar da seção de Assistência secial da Divisão d.o pessoal
1. Chefe da Turma de Organização
da Seção de Organização do DÇp arfamento
dó!
Administração
(T. O.) .

1. Chef.c da Turma de Métcdoa à?
Trabalho da Seção de Organização do Departamento da Adminietração (T. M. )
1. Chefe da Turma de Registro do
Serviço da Comunícaçõ-s (SC.-l)
1. Chefe da Turma de Mecaníaaçâo
do gervíço de Comunicações (S,
C.-2)
1. Encarregado da Garege do) Serviço de Transportes (8. T.-2)
1. Encarregado da Oficina do Serviço de Transporte (8. T. ~ 3).
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FG-6
1.
ção
1.
çâo
~

Chefe da Turma de Administrada Divi'sf:Lo do Pessoal (D.P -. ~ 8)
Chefe da Turma de Adminístrado Serviço de 'Pranspcrtes (S. T.

1).

1. Encarregado da' Turma de Administração da Dávãsão de Obras (D. Ob.
fi).

~

1. Encarregado da Turma de Administração da Divisão cte Orçamento
(D. O. - '.o.
1. Encarregado da Turma de Administração do Serviço de Admínistc'açâo da Sede (S.A.S . .- 2).
1. jãncarregado da TUrma de Adrmmstraçào d{; Serviço de Comumcações ta.o. -; 3).
1. Encarregado da Turma de CcJ:1·
servaçao do Serviço de Admínlstraçâ.,
da Sede (S.A.S. - 1).
1. Auxiliar do Diretor da Dtvtsao
de Obras (D. ob.j .
1. Auxiliar do Diretor da Dívísac

do Orçamento (D. O.).
1. Auxiliar do Dlretcr da Divisão
d') Pessoal (D. P.).
Art. 2.° A despesa resultante dêste
decreto correrá à conta das dotações.
dI çamentárlas próprias.
Art. 3.0 Itst.e decreto entrará era
vigor na data d-e sua publícaçâo.
Art. 4.° Revogam-se as dtsposíçõca
em contrario.
IRia de Janeiro. em 30 de maio de
1953 137.° da Independência e 70.'.) na
Repúolica ,
JUSCELINO KUBITSCH~.K

Clóvis Salgad.)

DECRETO N.

o

4.3

~1.1

~ DE

2

DE

JUNHO DE 1008

Cria o Grupo de Trabalho da Lnâúsíria de Material Ferroviário.

O Presidente da República, usando

das at-ibulções que lhe confere

o art. 87, inciso I, da Constrtuíçâo

decreta:
Art. 1.° Fica criado, no Conselho
do Desenvolvímen:o, o Grupo de
Trabalho da Indústria de Material
Ferroviário, dest.naoo a:
a) estudar
.nercado nacional de
materiais usados pelas ferrovias;
b) verificar a situação atual da
indústria nacional de material ferroviário, sua capacidade de produção. e a qualidade técnica de seus:
produtos;

°
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ATOS

c)

recomendar as

SerEQl1 adotadas
mento

da

DO

PODER

providências a

para o

capacidade

aproveita-

de

produção

da indústria de material ferroviário,

tendo em

vista as

quantidades

espeoifícaçôes e

exigidas pelas ferrovias

nacionais.
A~'t.

ferido

2.° O Grupo de Trabalho re-

artigo' anterior será cons-

'DO

tituído de:

Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro - Presidente;
b) um representante da Rêde Fera)

roviária Federal S.

!'i.;

c) um representante da Indústria
de Material Ferroviárto:
dl um representante da Carteira
de Ccmércío Exterior;

e) um
representante do
Ban30
Nacional do Desenvolvimento Econômico;

[)

um

representante do Instituto

Ferroviário
de
Pesquisas 'I'écníccEconômicas.
Art 3. ° O Secretárto-Geral do
Conselho do Desenvolvíanent-, solicitará às autoridades referidas nas
alíneas a e b e d a t para indica.
rem os seus representantes, e se Pl1tenderá com: as emprésas de fabricação de material ferroviário para
indicação do
representante retendo
na alínea c.
Art. 4.° O. Grupo de Trabalho referido neste decreto deverá apresentar o resultado de seus trabalhos
d·entro de 6'0 dias.
Art. 5.° O presente decrete entra-á em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrárta.

Rio de Janeiro, em 2 de [unho
de 1958; 137. o da Indepencléncía e

70. ° da República.

JUSCELINO

EXECUTIVO
u~o 87, item I da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 2. C'Ô3, de 7

de março de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida a Insurance Company of
North Amertca,
com sede em Filadélfia, Estado da
Permsylvanta, Estados Unidos
da
América, autorização para íuncionar
na República, operando em' seguros e
resseguros dos ram-os elementares,
cem os estatutos que apresentou, mediante -as seguintes condições:
I _ A Companhia seré obrigada a
ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e
Ihmít.ados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
S8 suscitarem. quer com o Govêrno,
quer cem particulares.

II -

A Companhia

ficará ínte-

ernlmente sujeita às leis e regulamentes vigentes, ou que venham a
vigorar, eôbre o objeto da autorizaa qu'1 alude o presente Decreto.

ção

Rio de Janeiro, 4 deiunno de
1953; 137. ° da Independência e 7Q. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsijal Barroso.

DECRETO N,0 43,814
JUNHO

DE

DE

4 DE

195-3

Fixa a gratificação dos membros do
Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro do Sal (1. B .S ,) e dá
outras providências.

KUBITSCHEK

Lúcio Meira
José Maria Alkmin
DECRETO N.Q 43.813 JUNHo DE 1958

DE

4

DE

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I,
da Oonstdtuíçâo
e à vista do disposto no art. 7.°, §
3,°, da Lei n.» 3.137. de 18 de maio
ele- 1957, d-ecreta:

Concede
autorização
a lnsurance
Company ot Nortn: America, CO"'h
sede em Filadélfia, Estado da Penaientooraa, Estados Unidos da América. pa1°Ql funcionar na República,
operando em seguros e resseguros
dos ramo.s élementares.

Art . 1. ° Os membr-os do Conselho
Deliberativo do Instituto Brasileiro
do _Sal (I.B.S.)
perceberão,
por
sessao a que comparecerem, até o
máximo de oito por mês. a grat.tncecã-, de c-s 000.00 (oítccentcs cruzeiros)

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

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

o

ATOS DO PODER EXECU'(~'VO

Art.

3.0 jtevogam-se

as disposí..
ç Rio de Janeiro, em 4 ~e .junno de

DECRETO N,?

JUSCELINO KurnTscHEK.

parsifal Barroso.

D'EGRETO N." 43.815 .JUNHo DE 1958

DE

4

DE

eAprova alterações
introduzidas nos
estatutos da Allfu.1We Assurance
Cornpany Limiteâ,

Ain'da não foi publicado no Diário
Oficial por f,alta de pagamento.
DECRETO N.O 43.816 ~DE JUNHO DE 1958

DE

4

Concede à sociedade Emprêsa de
Navegação Migueis Ltda., autoTi~
zação para funcionar como em~
prêsa de navegação de caootuçem ,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig o 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.« 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único,
E' concedida à
Emprêsa de Navegação Migueis Limitada, com sede em Corumbá, Estado de Mato GroSSo, autorização
para funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, com o contrato de constituição social datado
de 2 de janeiro de 1939 e posteriores
alterações contratuais datadas, respectivamente, de 19 de abril de 1943,
17 de junho de 1952 e 15 de outubro de 1956, com o capital de " ...
Cr$ 6,75(1.000,00 (seis milhões, setecentas e cinqüenta mil cruzelres) ,
distribuído entre quinze (15) s6<::i08,
pertencente, mais da metade a cidadãos brasileiros n-atos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, OU que venham a vigorar,
sôbre o objeto da presente autorfzaçâo .
Rio de Janeiro, em 4 de junho
de 1958; 137. o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Parsifa}, Barroso

43~817

JUNHO DE

óes em contráno.

. 19&B 137.° da jndependência e 70. o
da República.
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1958

DE

4

DE

Concede à sociedade L. Figueiredo
Navegação S.A., autorização para
continuar a funcionar como emprêsa 'de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-Lei n.c 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade L. Figueiredo Navegação
S.A., com sede em São Paulo, autorizada a funcionar pelos Decretos
ns. 29.580, de 23 de maio de 1951, e
32.720, de 7 de maio de 1953, autorização para continuar a funcionar
como emprésa de navegação de cabotagem, com o aumento de seu capital social de Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros) para
o-s 40.000.000,00 (quarenta milhões
de cí'uzetros ) e 'as alterações tntroduzídas em seus estatutos, de acôrdo com as deliberações aprovadas U3S
assembléias gerais extraordinárias. de
seus acionistas realizadas em 26 de
março de 1954; 2 de maio- de 1956 e
5 de julho de 1956, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 195~; ,
137.0 da Independência e 70,° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso,

'DECRETO N.? 43.&18 -

DE

4

DE

JUNHO DE 1958

Concede à soeiedsuie anônima Atlantis (Brasil)
Limited autoríeacãc
para continuar a juncio7W,r na .zep1~blica .:

Ain\da não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO

N9 43.819 -

DE 4 DE JU-

Concede à sociedade Silfran - Comércio e Navegação Ltda., autorização .para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar .
tígo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei· nv 2.784,
de 20' de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade Silfran - Comércio e Navegaçâo Ltda., com sede em Santos, Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 38.846, de 13
de março de 1956, autorização para
continuar a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, com as
alterações introduzidas em seu contrato social pelo instrumento particular datado de 28 de janeiro de 1958,
das quais constam o aumento de seu
capital social para Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros), dividido
em 40 (quarenta) cotas do valor unitário de Cr$ 50.000.00 (cinqüenta
mil cruzeiros), a retirada e admissão
de sócios e outras modificações, obrigando-se a mesma .sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sõbre o objeto da presente
autorizaçâo .
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1958;
1379 da Independência e 70 9 da R€pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Parsifal Barroso

DEORJE"TO N. °43. azo

DECRE'I1D N. ° 43.821 -

DE 4 DE

JUNHO DE 1958

NHO DE 1958

DE: 4 DE

JUNHo DE 1951::S

Ccnceâe à

éocteóuie anônima Gillette Safety Razor Company of Brozit, auloriz,a;çõJci wufr'a C'orrotinwar ta:
funcionar na República.

Concede permissão, em caráter per-nuuneeite, para que a fá'brica de
ácido sulfúrico e a de supertosfato
de Bauer do Brasil :lndúsiJrias Qu.ímicas . ,JS. A.. ram1Jas estabelectcias
em Betiort Roxo.. mumicipío de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro jumcionem- oos d,dmingo:s e
nos teruiaoe civis '01.1 religios'Ds_
.Amda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N.o 43.822
JUNHO DE 1958

DE 4 DE

Concede à sociedade, Navegação Mon~
tenegro tia«. autorização para fun~
cismar como !ernp'rêsa de navegação
de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.734,
de 20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à socíedade Navegação Montenegrn Ltda.,
com sede na cidade de Montenegro,
Estado do Rio Grande do Sul, autorízaçâo para funcionar como emprêsa de navegacâo de cabotagem,
com o contrato de constituição que
apresentou por meio de instrumento
particular firmado em 2 de janeiro
de 1957, e com o capital social de
,Cr$ 1. COO. {)CO,OD (um mllhâo de cruzeiros) ,. dividido em 100 (cem) cotas
do valor unitário de CrS 10.000,00
(dez mil cruzeiros), distribuida..S por
três cotistas, cidadãos brasileiros nu"tos, obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em .vígor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70~0 da República.
JVSCELINO KUBITSCHEK

Ainda não foi publicado no Diárió
Oiícíat :P01' falta de pagamento.

Par,sifal Barroso.

ATOS DO PoDER

DECRETO N.o 43.823 - DE 4
JUN1IO DE 1958

DE

Dispõe sôbre as funções gratificadas
do Departamento Asiministratioo-tlo
geroíço Público.

O _->residenta da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o arrtigO 87, item I, da C-onstituição. decreta:
Art. 1. 0 A relação das funções
gratificadas do Departamento Admimstratívo do serviço Público (Anexo I-E), aprovada pelo Decreto número 35.447, de 30 de abril doe 1954 e
modificada pelo Decreto n.c 41.956,
de 3 de agôsto de 19-5-7. fica substituída vela que acompanha êste Deereto
Art. 2.° A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida pela dotacâo orçamentária própria.
Art. 3, U âiste Decreto .entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Rio de .Ianeíro, 4 de junho dê 1958;
137.° da Independência e 70.Q da Re ..
pública.
JUSCELINO

~UBITSCHEK:

Eurico àe Aguiar' Salles.

DEPARTAMENT.Q
TRATIVO DO SERVIÇO
FG-j

iE -

ADMINIS~

PúBLICO

4: - Chefe de. serviço (de Despesa;
da Receita; de Autarquias;, e de organização c Métodos) da Divisão de
Orçamento e Organizaçãc .
3 - Chefe de Servir;:-o (de Regime
Jurídico; de Classificação e Remuneração; e de Cadastro) da Dívísâo
de Pessoal.
1 Chefe do Escritório T-écnico
da Cidade Universitária da Divisão
de Edifícios Públicos.
1 - Diretor da Revista do Serviço
Público do Serviço de Documentação.

FG-2
2 - Chefe de Seção (de Organização; e de Métodos). do serviço de
Organização e Métodos da Dívísão
de Orçamento e Organização.
a Assessor Técnico de Dir-etor
da Divisão de Orçamento e Organização ..
3 - Ohefe de seção (de Orientaçâo ;
de Regime Disciplinar; e de

EXECUTIVO
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Estudos G-erais) do Serviço de Regime .Iurfdíco da Dívísãr, de Pessoal.
2 - Chefe de Seção (de Estudos
de Classificação e Remuneração; e
de Execução) do Serviço da Classificação e Remuneração da Divisão de
pessoal.
3 - Chefe de Seção (de Cadastro
do Pessoal de Administraçâo Direta;
de Cadastro do Pessoal das Autarquias; e de Cadastro do Pessoal Tem..
porárto) do Serviço de Cadastro da
Divisão de Pessoal.
3 - Assessor Técnico do Diretor
da Divisão de Pesscal ,
7 - Chefe de Seção (de Planeja- .
enento: de Recrutament-, e EstUdOS;
de Inscrições; de Organização e Julgamento de Provas; de Execução de
Provas; de Aperfelçoamento ; e de
Registro) da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento.
2 Assessor Técnico do Diretor
da Divisão de seleção e Ap-erfeiçoamento.
4 - Chefe de seção (de Estud-os e
Normas; de Ortentaçâo e Contrõle
do Ef.luipam-snt~; de Orientação e
Oontrôle de Edifícios; e de Execucãoj da Divisâc de Edifícios PÚblicos.
2 ~ Assessor Técnico d-o Diretor
da Divisão de Edifícios Públicos.
1 - Chefe da Seeretarta dos CW'S-DS
de Adminlstração .
FG-3
Secretário do Diretor-Geral.
10
Chefe de Setor (Agricultura;
Fazenda; Justiça e Territórios; Defesa Nacional e Vsl>Jrizaçã'O Regtonal: Trabalho. Indústria e Oomércio; Educaçàn e Cultura: Saúde; Puder Judiciário; Viação e. Obras pli~
ollcas: e órgãos da Presidência, Poder Legislativo. órgãos Auxiliares e
Relações Exteriores) do ServiYü de
Despesa da Divisão de Orçamento e
. Organização.
4 .:.-. Chefe ele Setor (Renda Nacional; Produção e Consumo; Oomércro
Internacional:
e Investimentos
e
Serviços Específicos) do servi-ço da
Receita da Divisão .de Orçamento e
Organização.
2 - Chefe de Setor (Autarqutaa ne
Previdência Social
e Fiscalização
Profissional; Autarquias Industrlaisr
do Serviço de Autarquias da Divisão
de Orçamento e Organização.
3 - Ass-essor Técnico d-o Chefe do
Serviço oe Regime Jurídico da DIvisão ãe Pessoal.

1
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2 - Assessor Técnico do Chefe do
1 - Encarregadc do Depósite. de
Serviço de Classificação e RemuneMaterial da Seção do .Material de
ração da Divisão de Pessoal.
Serviço de Administração.
1 - Chefe da Biblioteca do Servi- '<,

çc de

Documentação.

4 - Chefe de seção (de Documentação; de Publicações; de Estatístdcc Adminístrativa: e de Bxpediçâoj

FG-7
Ajudante da Portaria do Serviço doe Adminíst-ação .
4 -

do Servíco de Doeumentaçáo.
1 - Ássessor 'I'ecmco do Diretor
do Serviço de Documentação.
.
6 -- Chefe d-e Seção (de Comumca-ções;d{) pessoal; do Ma~erial; de
Orçamento: de MecanografIa;. e de
Assistência Social) do Serviço de
Admlnístraçâo
1 Assessor Técnico do Diretor
d'O Serviço de Admmlstraçâo.

1 -

Assessor 'pecnlco do DiN"tor

dos Cursos de Administração.
FG-4
7 -

Secretário de Diretor (da Di-

vtsâ. de Orçamento' e Orgamzac:
da Divisão d- pessoal; da Divisão de
seleçâto e Aperfeiçoamento; da Divtsão de Edifícios Públicos; do Serviço
de Documentação:
do, Serviço de
Administração; e dos Cursos de Administração) .
1 - Secretárt-, do Consultor Jurídico.
FG-5

1 -

Chefe da Porraría do Serviço

do(> Admírustracâo.
1 Encarregado

da Turma de
Transportes do Serviço de Administração.
""'lG_6
~

-

Auxiliar de Gabinete do Dt-

reter-Geral.

4 - ' Secretário de Chefe de Serviço (de Despesa; da . .R eceita: de Aurt.: rquias: e de Organizaçâe e Métodos) da Divisão de Orçamento e
Organização.
3 - secretário de Chefe de Serviço (de Regime Jurídico: de Classificação e Remuneração; e de Oadastroj da Dívtsàc de Pessoal.
5 - Encarregado de Turma de
Administração (da Dívísã., de 0'"\""1menta ~ Organização; da Divisão de
Pessoal: da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento; da Divis.ão de Edífícíos Públícos; . e de S',óTVlÇO de Do~~en~ação) .
,
1 Encarregado da Turma de
Ortentação . e ,Reclamações do Serviço
de Dooumentaçãc .

DECRETO N.o 43.824 - DE 4 DE
JUNHO. DE 1958
.Dá nova redação ao art. 4.° do Decreto n.o 41.()97, de 7-3-1957, alterado em seu art. 7.° pelo Decreto
n.O 41.492, de 14-5-1957, eõbre a tmpartação de máquinas rodoviárias.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que Ihe: confere o artigo 37, inciso I, da Constituição;
Considerando que a dotação reservada à importação de máquinas rodoviárias destinadas às Municipalidades, de que trata o' art. 4.°, letra a,
do Decreto n.v 41.0-97, de 7 de março
de 1957 se revelou insuficiente para
atender' à totalidade das exigências
mínimas regularmente, declaradas e
comprovadas perante ~a comissão de
Máquinas Rodoviárias, criada pelo
mesmo Decreto;
Considerando o propósito do Govêrno Federal de assegurar igual
oportunidade a todos os Municípios
de equiparem-se, dentro das limitacôes impostas pela conjuntura camblal, para a execução de seus programas rodoviários;
Considerando que mencionadas limitações não permitem, presentemente a simples suplementação da verb~ total de US$ 65.000.00{),QO (sessenta e cinco milhões de dólares norteamericanos) prevista no at-t , 3.° do
citado Decreto n.v 41.097, de 7 de
março de 1957, decreta:
Art. 1.0 Passa a ter a seguinte redação o art. 4.° do Decrete número 41.097, de 7 de março de 1957:
"Art. 4.° O montante máximo
indicado no art. 3.° nara o dólar
norte-americano será ~- distribuído
da seguinte forma:
a)
para UBO próprio das seguintes entidades:
-

Departamento
Nacional de Estradas de
,....
Rodagem

trss

7.QOO.OOO,{)O
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_ Departamento de Estradas de Rodagem
Estaduais
. 18.000.000,00
_ M'tihicipalidades
. 14.000.000,00
b) para importações destinadas aos
empreiteiros de obras
do Plano Rodovíário Nacional , ..... 26.000.000,00
65.000.000,00
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ria do' Material da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n.c 22 _645, de 25
de fevereiro de 1947, "passam a vigorar com a redação abaixo:
"Art. 14. pàra o cumprimento de
suas finalidades, a D. M. terá as se-guintes dívísôes, subordinadas diretamente ao D.a.M,
a) Dívísâo de Inspeção
b) Divisão Adminístratíva
C) Divisão de Intendência
d) Divisões de gngenharia, assim
classificadas:
Divisão de Orientação e pesquisas
Divisão de Procura e compras
Divisão de suprimento
Divisão de Manutenção
Divisão de Material Bélico".
"Art. 15. cada divisão da D.M.
compreende:

§ 1.0 A utilização das quotas
destinadas aos Governos
Estaduais e Municipais dependerá, em
cada caso, da comprovação
da
prévia existência de recursos em
moeda nacional com que atender
aos pagamentos das impm-tacêes,
dentro dos respectivos planes de
financiamento em moeda estrangeira pelo prazo mínimo de 5ecinco) anos.
Chefia
§ 2. 0 Nos casos em que as imAdjuntos
portacões previstas no parágrafo
Seções
anterior não comportem, pelo seu
pequeno valor unitário, a' obtenParágrafo único. As Seções suborcão de financiamento em moeda
dinadas às Divisões da Diretoria do
estrangeira diretamente em favor Material terão subseções, para atenda entidade importadora,
será der os serviços e tra-balhos, de' acôrpermitido o prévio recolhimento, do com o especificado no Regimento
Interno" .
de uma só vez, do equivalente em
moeda nacional à Carteira
de
"Art . . 22. A Dívísâo doe orientação
Câmbio do Banco do Brasil, que
nessa hipótese assumirá em seu e Pesquisas (DMP) tem por finalidapróprio nome a responsabilldade . de: orientar, regular as questões e
normas relativas a pesquisas, ensaios,
pela liquidação dos créditos conhomologação, projetos de
cedidos peles flnancíadores estran- projetes,
íostalação de Parques, Depósito, subgeiros" .
depósitos, Oficinas Fábricas de maArt. "2. 0 mstc Decreto entrará em terial aercnáutíco, produçã,o de mavigor na data de SUa pnbl'cacão. 1'2- terial. aéreo, material rádio, produtos
químíccs para fins industriais e dos
vogadas as disposíeôes em contrário.
equipamentos em geral, estudos e
Rio de Janeiro. em 4 de junho de
aproveitamento do material aeronáu1958; 137 o da Independência e 7Q.o
tico excedente ou obsoleto com inRepública.
dicação dcs meios de~cuperaçã.o
JUSCELINO KUBITSCHEK
para o seu emprêgo 'na Aeronáutica,
contrôle e mobilização da Indústria
José Maria Alkmim
~ercnáuti~a . e coordenação das atíLucia 'Meira
vídades técnico aeronáuticas no país.
Parágrafo único .Para cumprimenDEORETO N. o 43. &25
DE 6 DE
to de suas finalidades, a Divisão DMP
tem as seguintes seções:
' .
JUNHO DE 1958
DMP
1
Estudos,
órgãos
depesAltera o Regulamento da Diretoria
quisas, ensaios, homologação, Iaoorado Material da Aeronáutica.
tóríos, díretívas e incentivo para
O Presidente da República, usando construção de material aeronáutico e
correlatos.
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição jaederal,
DMP 2 - Fiscalização de fábricas
decreta:
civis, de material de fabricação naArt. L0 Os artigos 14, 15, 22, 24, cional, vistoria de aviões civis e co25, e 26 do Regulamento da Direto~
merciais.
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DMP 3 - projetos, fiscalização de
construção de fábricas, parques, De-

pósítos, seus equipamentos e instalações ,

DMP 4 - Estudos, normas, instruções sôbre o material excedente ou
obsoleto, delineamento dos serviços e
operações para O seu aproveitamento, utilização ou alienação".
"Art. 24. A Divisão de Suprimento
(DMS) tem por finalidade orientar

35 questões e normas relativas a,o su'prímento, recebimento,
estocagem,
embalagem, fornecimento, distribuição, transporte, contaoilídade de material, estatística e instrução das unidades supridoras.
Parágrafo único. PaTa cumprimento de suas finalidades, a D.M.S. tem

do Material
seções;
DMB-1 DMB-2 ..,....
D.i'v1B-3 DMB-4 -

ção

DMS-3

mentes

Art. 2.° este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958'
137.° da Independência' e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRETO

supervisão

e

Precedi-

DMS-4
Oontrôle dos Suprimentos.
DMS-5 - Oontrôle do material permanente.
DMS-6 - Combustíveis e lubrificantes.
"Art. 25. A Divisã(J de Manutenção
(DMM) tem por fim orientar as
questões reratívaa à manutenção. inspeçã-o, conservaçào. revisão, reparação, recuperação, navegacdlídade e
instrução das tnrídades ou serviços de

manutenção.

Para o cumpri-

mente de suas finalidades, a D. M,
M. tem as seguintes seções:

DMM-1 -

Planejamento e Contrôle
ordens Técnicas
DMM-3 - Imprensa Técnica"
"Art. 26. A Divisão do Material
Bélico tem por fim orientar tôdas as
questões pertinentes M material béHco da Aeronáutica, compreendendo
Os estudos e projetos de armas mumições e eng-enh?s, sua fabricaç~o no
pais, a elaboração de normas e instruções pertinentes à matéria, o contrôle de carga, distribuição, suprimento e manutenção de todo o material bélico da Fôrça Aérea Brasileiea e,. fina~ente, da mobilização industnal interessando a fabricação
dêsse material no país.
. parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades, a Divisão
DMM-2 -

N.o

43.826 1958

DE 6 DE

JUNHO DE

Planejamento
Coordenação e Distribui-

parágrafo único.

EStudes e proj etos
suprimento
Manutenção
Depósito de Material Bé-

Uco" .

as seguintes seções:
DMS-l DMS-2 _

Bélico tem as seguintes

Transfere funções de Tabelas Numéricas Especiais de Bxtranurneráriomensalista de repartições do l\!Ii~
nistério da Aeronáutica, qUemenciona: _

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confera o artigo 87, item I, da Constdtuiçâo decreta:
.
Art. 1.0 Ficam transferidas na
Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do· Parque
de Aeronáutica dos Afonsos para
igual tabela da Diretoria do ilo1a.terial
as funções abaixo relacionadas, com
seus respectivos ocupantes:
I - uma função de Aprendiz de
Aruríce, referência 8. ocupada por
Antônio de Oliveira Figueiredo;
II _ uma funçã{) de Artífíce, referência 20, ocupada por J06ê Ruüno
de Moura:

III - uma função 'de Auxiliar, de
Aeródromo, referência '20 ocupada por
Ozeas Gomes Laranjeiras;
IV - uma função de Compnsttor,
referência 21, ocupada por- Manoel
Farias Ribeiro;
V - uma função .de Encadernador,
referência 21. ocupada por Luiz Ma~
thiàs Coelho:
VI - uma função de Encaderna-

dor, referência 20, ocupada par MIguel Peres Garcia:
VII - ·uma tunçâo de Impressor,
referência 20. ocupada por watõemar
da Silva;
VIII - uma função de Mecânico
de Avião, referência 22, ocupada por
Paulo de Carvalho;
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IX: _ uma função de Motorista,
referência 22, ocupada por Arnaldo
Pinheiro;
X - uma função de Motorista, referência 21, ocupada por Edésio da
Sil veira Línhares;
XI - uma função de Operarto, referência 22, ocupada por Miguel Conti
jofr edo Filho;
XII uma função de Operàrto
Especializado em Aviação. referência
22, ocupada por Dcrival Gomça.lves
dos Santos;
XIII - uma função de 'I'ipõerato,
referência 21, ocupada por Orlandino
de Abreu.
,
Art. 2.°. :íl>3te decreto sntratá em
vigor na data de sua pubucacãc. revogadas ae disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958;
137.0 da. Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBI1'SCJIEK

Francisco de Melo

'DECRETO

N,0

43.827 DE

DE

6

DE JuNHO

1958

Transfere, sem aumento de despesa,
funções da Tabela Numérica Especial de lExtranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra) que men~
ciona, e dá outras provid&ncia".

o presidente da Repúblíce, usando
da atr-lbuíçâo que lhe confere o arnso 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as seguintes
funções, da Tabela Nuenérrea Especial de Extranumerarto-mensalista da
extinta Ccudelaría de MOnte Belo,
abaixo íncacaoas:
a) para idêntica tabela .do Quartel General da. 4.0. Região Militar,
vinte e duas (22) funções ó.e 'I'rabalhador Braçal, a saber:
I - uma (1) referência 19, ocupada por Antônio d06 Santos Marscn:
II - cinco (5) referência 18, ocupadas por Vicente Manoel de Paula, Júlio Ricardo Fernandes. Sebastião de
Moura, Nlcodemos Bernardo e JOSG
Altamir Moreira; III - onZe (11) referência '17, sendo quatro (4) também em caráter
excedente, ocupadas por DaVId Galdino de paula, Manoel de SOUZa Oliveira, Paulo de Freitas, Noründo Ribeiro de Assis. José Manoel de Paula
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Filho, José Antônio da ROcha, Joaqtnm Paulino de Oliveira, Antônio
de Souza, Manoel Luciano. da Silva,
Antônio Honorato ~ Carvalho e Geraldo Lourenço de Oliveira; e
referência 16,
IV - cinco (5)
ocupadas por João Cardoso da Silva,
João Miguel dos Reis. Sebastiâo Neves da Luz, Manoel Trindade de Oliveira, e Roque Franci6co de Carvalho.
b)
para idêntica ta~la da Fábrica de Juiz, de Fora, nove (9) funções
de Trabalhador Braçal, a saber:
1 - uma (1) função referência 20,
ocupada por Oelisto Pereira da Silva;
n - uma (1) função referência 19,
ocupada pOr Pedro de Medeiros:
In - uma (1) função referência
18. ocupada por Francisco de Brito; e
IV - seis (6) funções referência 17,
sendo duas (2) 'em caráter excedente,
ocupadas por Antônio Alvllu Corrêa,
Henrique João Evangelista. Agenor
Luiz, Antônio gmidio de Souza, Satununo Marques da Paixão e .tosé
Luiz M:;:d8>.
Art. 2.° Ficam suprimidas 3 <três)
funções da referência 17 e8 (Oito)
da referência 16, que se encontram
vagas, da Série Funcional de Tr~~a
lhador Braçal da Tabela Numérica
Especial,

de

Extj-armmet-ár-io-mensa-

lista da Coudelarta de Monte Belo.
Art. 3.° nstc Decreta entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70,'" da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique

Lott

DECRETO N.' 43.828 DE JUNHO DE 1958

DE

6

Transfere sem aumento de dJespesa,
junções' de Tabelas Numéricas Especiais de Extranum~ário-Mensalista
do Ministério da Guerra, que memcisma, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o al'tigo
87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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do Ministério da Guerra, abaixo indicadas:
I - Uma (1) função excedente de
servente referência 20, ocupada por
Luiz Ferreira da Silva, da Tabela N?mértca Bspecial de Extranumeráríomensalista da secretaria do Ministério da Guerra (ex-Secretaria Geral do
Mínlstérío da Guerra), para idêntica
tabela da Diretoria do Pessoal da Ativa, também em caráter excedente.
II - Uma (1) função de Artífice,
referência 21, ocupada POr Francisco
Alves Medina, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Andaraí, para idêntica tabela do campo de Provas da
Marambaia.
III - Uma (1) função de Motorista. referência 19,ocupao.a por Joaquim Jorge da Silva, da Tabela Numérica Especial-de ExtranumerárioMensalista do Quartel General da 4.a
Região Militar, para idêntica tabela
do Estabelecimento de Subsistência dá.
mesma Região Militar.
Art. 2.° 1tste decreto entrará em
vigor na /data de sua publicação.
Art. 3,° Revogam-se 2'" disposições
em contrário.
RIO de Janeiro, em 6 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

DECRETO

N,»

JUNHO

43.829 .,...DE 1958

DE

6

DE

Transf~re, sem

aumento de despesa,
junçao de Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra, que menciona, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonstdtuição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Onofre Newton
Silva, uma função, excedente, de
Contabilista, rei, 26, da Tabela Nu":'
méríca Ordinária de Extranumeráriomensalista do Campo de Provas da
Marambaía para idêntica tabela da
Fábrica de Curitiba, também em ca-

ráter excedente, ambas do Ministério
da Guerra.
Art.2.0 f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-as, as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique t.ott .

DECRETO N.? 43.830 JUNHO DE 1958

DE

6

DE

Trumsíere

sem aumento de tiespesa
junções 'de Tabelas Numéricas Especiais de getranumeráríon-mensaíistas do Ministério da Guerra, que
menciona, e dá outras providências.

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

creta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do
Ministério da Guerra, abaixo indicadas:
I - uma (1) função de Motorista.
referência 19, ocupada por Manoel
Joaquim Pimenta. da Tabela Numérica Especial de Iâxtranumerár lo-mensalista do Estabelecimento Central de
Transportes, para ídêntíca tabela do
Estabelecimento Central de Subsistência; e
II - uma (1) função de Servente,
referência
18 ocupada por Octavío
Ferreira Martuscélli, da Tabela Numérica Especial de Extranumerárío-rnernsalísta da 1. a Circunscrição de Recrutamento, para idêntica tabela da Díretorla do Serviço Geográfico.

Art. 2.° asre decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
.:
Rio de Janeiro, em 6 de junho de
1958; 137. o da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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DECRETO N." 43.831
JUNHO DE

DE

6

DE

1958

rramstere, sem aumento de despesa,
jwnções de Tabelas Numéricas Bspeciais dJe Extranumerário-mensalista
do Min$strario da Guerra, ,que menciona, e dá outras .providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I. da Constituicão, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista,
do Mmistério da Guerra, abaixo indicadas:
I - uma (1) função de "Copeíro
referência 18, ocupada por Gerald~
Mariano da Silva, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do Gabinete do Ministro, para
idêntica tabela do Hospital de COnvalescentes de Itatiaia; e
II - uma (I) função de Martnhet1'0, referência 18, ocupada 'por Antônio Jacinto Felix, da Tabela ~NumériCa
Especial de Extranumerário-mensalista do 24. ° Batalhão de Caçadores,
para idêntica tabela do 23.°' Batalhão
de Caçadores.
Art. 2.° aste decreto entrará em
. vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

DECRETO N.o 43.832 - DE 6 DE JUNHO
DE 1958

Trtmetere , sem aumento de despeso..
função de Tabela Numérica Especial de Bxtraaiumeráric-mensaiistu
do Ministério da Guerra, que menciona, edá outras providências.
O Presidente da R-epública, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo
87; item I, da Constítuíçâo, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o resmecbívo ocupante, José Nascimento da
Silva, Uma função excedente, de Set-e
vente, referência 18, da Tabela Numérica Especial de Extr anümerámo-

mensalista
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do

EstabelRcimenw

de

Matertal de Intendência da r
Re-.
gtâo Militar, para idêntica tabela do

7,° Depósito Regional de Materratcde
Saúde da mesma Região Militar também em caráter excedente, ambas do
Ministério da Guerra.
Art. 2,° l1:ste decreto entrará em VIgor na data de sua publicação.
'Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d-e Janeiro, em 6 de junho úe
1958; 137.° da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

fienrique Lati.

DECRETO N." 43.833

DE

6 m:

JUNHO DE 1958

Dá no'!)a -reaocãn ao art. 334 do Regulamento Interno e dos serotcos
Gerais {R/1}.

O Presidente da Renúbllca, usando
das atrtbuicôes qUe lhe confere o artigo 87, inciso I. da Oonstttuícão P-edcr al, decreta:
Art. 1.0 PaSGa a ter a seguinte
redação o art. 334 do Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais (R/l).
aprovado pejo Decreto n." 42 018 doe
9 de agôsto de 1957:
"Art. 334. O Ministro da Guerra
excepcionalmente e por cooveniência
do serviço, poderá.:
I) reunir 60b um mesmo Comando
em qualquer localidade. determtnaoos
COrp06, Repartições ou Estabelecimentos, dando. ao oficial general ou
oficial das armas, de maior PÔStA) ou
mais antigo no exercício da função
de Comando ou Cherfia, ae atribuiÇÓ'26 de Comando de Guarnição;
2} constituir uma mesma guarrucão com Corpos de Tropa, Reparti.
cões ou Estabelecimentos estacionad05 em
localidades vizinhas, desde
que as distâncias eotre elas f' as conrúcões normais de transporte parmitem ao militar que sirva em uma
dessas localidades. residir em qualcuer das outras;
3} designar Comandante especial
para qualquer guarnição".
Art. 2.° O presente decreto entra
em vigor na data de aua publicação,
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revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, D.F., 6 de junho
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique is«,

DEORETO N.0 43.834 -

DE

8 DB

JUNHO DE 1958

Cria o Quadro Especial de Músicos,
ne Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a Constituição Federal. art. 87, inciso I, e
de acórdo com o art. 54 da Lei número 2.851. de 25 de agôst-, de 1956,
(Organização Básica do Exército), de-

ereta:
Art. 1.0 E' criado o Quadro Especíal de Músicos, constituído dos subtenentes, sargentos e cabos múfÚCO!5

do Exército.
Art. 2.° Para os efeitos de movimentação e promoção, os gTa.duados
músicos ficam diretamente vinculados à Diretoria do Pessoal das Ar-

mas.

Art. 3. o Em conseqüência a referida Diretoria terá a seu cargo as
atrrbuíções de que tratam:
a) o n.v 8, do art. 55, da Lei número 2.851. de 25 de agôsto de 1956:
t» o § 2.°, do art. 18, da 'Portaria
n.c 2.100, de 19 de novembro de 19:'56.
Art. 4.° O presente decmt o entra
em vigor na data de sua publtcacão,
revogadas as dísposícões em centrário.
Rio. d-e Janeiro, 6 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N. °

43.835
JUNHO DE 1958

DE 6 DE

A.prova o Regulamento para os
des Comandos (R-163).

Gran~

O presidente, ad República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo

EXECUTIVO

87, inciso, I, da Oonstituíçâr, jaederaí,

decreta:
Art. 1. ° Fica aprovado o Regulamento para os Grandes Comandos
(R-163), que com êste baixa, assinado
pelo General de Exército Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
Art. 2.° ~te Decreto entrará em
vigor na data de SUa pubflcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .jane'ro, 6 de junho de 1958;
137. ° da Independência e 70. ° da
República.
JUSCEL~o I~UBITSCHEk

Henrique Lott

REGULAMENTO PARA OS
GRANDES OOMANDOS
(R-163)
CAPíTUL:) I

aenerouõaaee
Art. 1. ° O presente Regulamento
tem por fim definir as att-ibuíções dos
Grandes Comandos do Exército, em
tempo de paz, bem como as relações
que, entre si, devem manter.
Parágrafo único. As atribuições
dêsses mesmos Comandos, em tempo
de guerra, constam dos Manuais de
Campanha em vigor.
Art. -2.° Em tempo de paz, o Minístro da Guerra é o Comandante do
Exército, por delegação permanente
do Presidente da República.
Art. 3.° O Alto Comando. presidido
pelo Ministro da Guerra, é constituído pelos Chefes do Estado-Maior do
Exército e dos Departamentos e pelos
Comandantes de Exércitos.
Art. 4.° O Ch-efe do Estado-Maior
do Exército, Relator do Alto' Comando, é o principal assessor do Mm'stro
da Guerra e responsável pela preparação do Exército para a guerra.
Art. 5. ° Os Grandes Comandos do
Exército, em tempo de paz, são:
1) os Comandos de Exércitos e os
Comandos Militares de áreas;
2) os comandos de Corpos constituídos de várias Grandes Unidades;
3) os comandos de Regiões Militares;
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4) os Comandos de Grandes Unidades. (Divisões de Infantaria, de Oavalarla, Blindada, Aeroterrestre e de
tipo Especial e, quando privativo de
oficial-general, o Comando de Artilharta de Costa Regional);
5)
os Comandos de Armas das
Grandes Unidades (Infantaria e Artilharia D:visionárias), quando privativos de oficial-general;
6) os comandos de Brigadas' t Blíndadas Aeroterrestres, de Artilharia
Antia-érea e Mistas) de Grupamentos
e Destacamentos, quando privativos
de oficial-general.
Art. 6. o Para o desempenho de SUas
funções, os Grandes Comandos dispõem de QG cujo funcionamento será
regulado pelas "Instruções para o
funcionamento .dos QG em tempo de
paz" e outras que venham a ser propostas pelo EME e baixadas pelo Ministro da Guerra.
CAPÍTULO II

Atribuições Orgânicas

Art. 7. 0 Os Exércitos constituem,
na organização de paz .das Fôrças
Terrestres, os grandes escalões de
enquadramento e preparação da tropa
para o Emprêgo; através dêles é que
se realiza a unidade de comando das
Fôrças Terrestres que guarnecem o
território. e da administração militar
dêste último, cabendo-lhes:
1) a supervísâo da instrução, dísoíplina, atividades logísticas. preparo da
mobilização e planejamento de emprêgo, tudo de acôrdo com diretrizes baixadas pelo Ministro. da Guerra e propostas pelo Estado-Maior do Exército;
2) a realização de estudos e conduta de experimentações visando à evolução do armamento, à adoção de
novos processos de combate e à atualização dos planos de mob'Iizaçâo e
emprêgc ,
§ 1.0 Inclui-se, entre essas atribuições, a supervisão do atendimento, a
cargo das Regiões Militares, das necessídades relativas a suprimentos,
manutenção, aquartelamento, saúde e
veterínár:a. assistência s 0 c i a I e
recrutamento de todos os elementos
subordinados.
§ 2.0 Os Comandos
Militares de
Áreas, como núcleos de formação de
futuros Comandos de Exércitos, têm
atribuições análogas às dêstes e regem-se; pelas mesmas normas, com as
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ressalvas estabelecidas nó d-ecreto da
respectíva ccriação .
Art. 8 o Os Corpos, constituídos de
várias Grandes Unidades, são escalões
intermediários entre estas e os Exércitos, com a atribuição específica de
coordenar o planejamento de emprêgc
e a preparação para a guerra. segundo
diretrizes e instruções baixadas pelos
Bxérr'f tos a que pertencem.
Art. 9.° As Regiões Mihtares, órgãos
territoriais diretamente subordinadas
aos Comandos dos Exércitos que lhes
guarnecem o território, constituem o
elo, para fins de 3Jpoi.(j logístico, entre
as. Direções dos Serviços e as Organizaçôes que dêstes se beneficiam; destinam-se a providenciar o .atendimento d9S necessidades destas organizaÇÕE'S, relativas a suprimentos, manutenção,
mobilização, recrutamento.
aquartelamento, saúde, assistência social. vetermát-ia e remonta.
§ 1. ° Cumpre-lhes organizar e dirigir, em suas r-espectivas áreas, o runcícnamento. dos referidos Bervíçcs, de
acôrd., com as diretrizes e Instruções
baixadas p e los Comandantes de
Exércitos.
§ 2. o Cabem-lhes, ainda, em particular:
1) o levantamento e a utilização
dos recursos humanos e materiais do
terrítórto, para atender às necessidades da mobilização e emprêgo das
Fôrças Terrestres;
2) a obtenção, com a antecedência
compatível, dos meios necessários para
atender, na forma das tabelas. ouadros de dotações e ordens existentes,
às necessidades das Fôrças Terrestres;
3) a orientação e fiscalizado da
instrução das Unidades e órgãos que
lhes são diretamente subordinados.
Art. 10. As Divisões. Grandes Unidades básicas de combinado das Armas, constituem o escalão -diretamente
responsável pelo preparo da tropa
para a guerra, em particular quanto
à instrução e ao aparelhamento
material.
Art. 11. Os Comandos de Armas
assessoram o Comando da Grande
Unidade nos assuntos relativos às respectivas Armas e dirigem, coordenam
e fiscalizam a instrução das Unidad-es
subordinadas, de acôrdo com as .d'retrizes baixadas pelos escalões superiores.
Art. 12. Os Comandos de Brigadas,
Grupamentos e Destacamentos exercem funções análogas às dos Oomandos de Grandes' Unidades, em suas
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esferas de ação, com as ressalvas decorrentes das missões específicas para
que tenham sido criados.
CAPíTULO Il'I

Atribuiçõee Funcionais
Art. 13. Ao Comandante de Exérci-

to, em SUa ação de comando, cumpre,
de

acôrdo

com

diretrizes

baixadas

pelo Ministro da Guerra. propostas
pelo Estado-Maior do Exército, dirigir,

coordenar e fiscalizar a. instrucâo e as
atividades logísticas dos elementos que
lhe são subordinados, tendo em vista
sua preparação para a guer-ra: cabemlhe, ainda, os encargos de planejamenta que lhe forem atribuídos pelo
Estado-Maior do Exército.
Parágrafo
buições:

único.

São

suas

atri-

1) dirigir todo o planejamento de
cmprêgo da tropa. a cargo do Bxérctto, inclusive quant-, à segurança. in-

terna e manutenção da ordem, baíxando diretrtzes e ínstrucões ROS escalões
subordinados, coordenando as tarefas
de planejamento a êstes atribuídas,
submetendo os planos elaborados à
aprovação do Ministro da Guerra. por
ínterméd'o do Estado-Maior do Ex&rcito, e mantendo-os constantemente
atualizados;
2) realizar os -necessártos entendimentos com os Comandos das Fôrças
Aéreas e Navais, com sede na zona do
Exército, quanto à participação destas
Fôrças em tarefas visando à manutenção da ordem e à segurança interna;
3) manter ligação com as autoridades civis na zona do Exército, com
vistas à cooperacão destas nas tarefas
inclusive de pla-nejamento, atl'lbuida~
ao Exército;
4) orientar, coordenar e fiscalizar
tôdas as atividades das Regiões Militares subordinadas, no que concerne
3{) levantamento e utilização dos recursos .regionais e ao equipamento
territorial. baixando diretrizes e instruções, examinando e aprovando planos e realizando oportunas inspeções;
5) superintender as atividades das
Regiões Militares subordinadas, quanto ao preparo da mobilização. cabendo-lhe propor ao Estado-Maior do
Exército as modificações que a seu
juízo, devam ser introduzidas nos res,
pectivos planos;
6) propor ao Ministro da Guerra
por intermédio do Estado-Maior do
Exército as modificações qUe julgar

convenientes na organização e articulação da tropa e dos serviços, em
face das necessidades evidenciadas no
decurso dos planejamentos a seu
cargo;
7) determinar e oriental' os estudos
e a conduta de experimentações visando à adequação dos meios, à modificação da organlztção das Unidades e
Grandes Unidades ou à adocão de
n1')VOS processos de combate, em faCe
das caraeterístícas das operações a
cargo do Exército;
8) orientar, coordenar e fiscalizar
tôda a instrução das Grandes Unida"
dea. Reg'ões Militares e Tropas especiais subordinadas, baixando diretrizes.
examinando
e aprovando
documentação elaborada pelos escalões imediatamente subordinados e
realizando oportunas ímspeções:
9) superintender ou dirigir o preparo e a execução de manobras e
exercícios de Grandes Unidades, i-egulando a participação das tr-opas
regionais;
10) oriental' e fiscalizar' o funcionament-o do Servíco de Informacôes em
tôda a zona do -Exército e apresentar
ao Ministro da Guerra 0,'5 relatórios
de tnformacôes. periódicos ou não. nos
prazos e circunstâncias que para isso
forem estabelecidos;
11) determ'nar, coordenar e fiscalízar a execução de medidas decorrentes
dos planos d-2 segurança interna e ma-nutençã-o da ordem;
12) orientar, coordenar e fiscalizar
2.13 atividades das Regiões Militares,
no que concerne ao funcionamento doas
Serviços, mediante díretrtzes e instruções, a realização de inspeções E',
em particular, o estabelecimento de
prioridades, sempre que julgar conveniente;
13) manter a disciplina e a moral
da tropa em tôda a zona do Exército;
14) providencial' para que sejam
mantidos os efetivos, sobretudo de
Quadros, no nível necessário à etteíênela das Grandes Unidades. Regiões
Minares e Tropas especiais. determinando, quando de sua alçada, a movimentação de pessoal (transferência de
praças dentro da zona do Exército,
com exce-ção das que tenham sua movimentação atribuída a-O'8 Diretores de
serviços) e apresentando, sempre que
julgar conveniente. propostas de movimentação, nos d-emais casos;
15) emitir conceitos. e apreciações
sôbre oficiais, nos casos. previstos na
legislação em vigor;
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16) delegar atribuições de comando,
quando julgar conveniente, aos Comandos de Regiões Militares e Grandes Unidades;
17)
apresentar ao Ministro da
Guerra por intermédio do Estado~
Maior 'do Exército, retalórios de suas
inspeções periódicas às Grandes Umdades e Regiões Militares subordinadas e, até 15 de Ievereíro de cada
ano, relatório circun~tanciado sôbre as
atividades do Exército no decurso do
ano anterior.
Art. 14. Ao Comandante de Região
Militar cumpre:
1)
dirigir todo o planejamento a
cargo da Região Militar, em particular quanto à guarda e defesa do
território
defesa contra ataques
aéreos, defesa passiva da população,
guarda terrrtortal; ~gilân.ci.a~ e defesa
dos pontos sensrveis, v.gtlância na
tntxa de fronteira e em núcleos alienígenas, quando não atribu~da à responsabilidade de Grande Unidade, defesa
contra atividades subversivas e a
ação de sabotadores e a defesa de
costa
a segurança interna e
manutenção da ordem e às atividadas logísticas em apoio a operações
previstas, tudo, de acôrdo com dtretrizes e instruções do respectivo
Exército:
,
2) manter a necessária ligação com
os Comandos das Fôrças Aéreas e
Navais e as autoridades civis, no território da Região Militar. com vistas
à cooperação que possam prestar às
tarefas a cargo da própria Região;
3) dirigir e fiscalizar tôdas as atividades relativas ao preparo e
execução da mobilização, ao levantamenta e utilização dos recursos regionais e ao equipamento territorial,
inclusive vias e me'os de transporte e
de comunicações, em todo o território
regional, de acôrdo com as diretrizes
e instruções recebidas, sugerindo, ao
respectivo Exército, as medidas necessárias quanto à colaboracâo das
Unidades e Grandes Unidades que
guarnecem o 'território. particularmente na preparação da mobilização:
4) propor, a,o -Comando do Exército,
as modificações que julgar convenientes na organização e articulação dos
elementos subordinados, em face das
características regionais e das necessidades evidenciadas no planejamenta;
5) orientar, coordenar e fiscalizar
tôda a instrução dos Quadros, da
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'I'ropa e dos Serviços, a cargo da Regtâo, . baixando diretrizes e programas,

examinando e aprovando documenta-

çâo elaborada pelos escalões subordi-

nados e realizando freqüentes e oportunas inspeções;
6) determinar e orientar o planejamento e dirigir a execução de cxercíCIOS de combinação das Armas e de
emprégr, dos Serviços, para os quadros e tropas regionais;
7) dirigir e fiscalizar o funcionamento do Serviçc de Informações a
cargo da Região e apresentar ao Comandante do Exército os relatórios
de informações, periódicos ou não,
nos prazos e circunstâncias que para
isso forem estabelecidos;
8) determinar, coordenar e fiscalizar a execução das medidas atribuídas à Região nos planos de guarda e defesa do território, segurança
interna e manutenção da ordem, inclusive realizando periódicas ÍTISI1leções na faixa de fronteira;
9) dirigir e con trclar
funcionamento de todos os Serviços Regionais,
de acôrdo com as diretrizes e instruções baixadas e prioridades f!f3tabelecidas pelo Comando do respectivo Exército e orientação técnica dás
Direções dos Serviços, de maneira a
atender às necessidades das organizações com sede no território regional quanto a suprimentos, manutenção, recrutamento, aquartelamento, saúde, assístêncía social, remonta e veterinária, cabendo-lhe, em particular, promover a oportuna obtenção dos meios necessários para tal,
propor dotações e tabelas de suprimentos e equipamentos e verificar,
mediante inspeções, as condícões em
que se acham o material e suprímen-.
tos distribuídos ou em depósito;
10) assegura o Iuncíonamento da
Justiça Militar no território sob sua
jurisdição;
11) providenciar quanto à defesa
dos Interêsses do Exército nas questões relativas a terras, a construções
na vizinhança de fortdfícaçôes e quartéise, em particular. ao patrimônio
da União, cabendo-lhe, ainda, promover aquisições e desapropriações
de imóveis;
12) manter a disciplina e a moral
nos elementos subordinados;
13) providenciar para que sejam
mantidos os efetivos, sobretudo de
quadros, no nível necessário à eficiência dos elementos subordinados,

°
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determinando, quando de sua alçada,

a movimentação de pessoal (transfe-

rência de praças no âmbito da Re-

gião, com exceção das que tenham
sue movimentação atribuída 'aos Diretores dos Serviços) e apresentando,

sempre que julgar conveniente, propostas de movimentação, nos demais
casos;
14) emitir conceitos e apreciações
sôbre oficiais, nos casos previstos na
legislação em vigor;
15) apresentar, ao

Comando do

respectivo Exército, relatórios de suas
inspeções periódicas e, até 31 de ja-

neiro de cada ano,relatôrio circunstanciado sõbre as atividades da Região no decurso do ano anterior.
Art. 15.

Ao Comandante de Gran-

de Unidade cumpre:
1) dirigir, consoante as instruções
do Oomando

do

Exército, todo o

planejamento de emprêgo da tropa,
ínclusíve quanto à segurança interna;
2) propor ao Exército as modificações que Julgar convenientes na
organização e articulação dos elementos subordinados, em face das
canacterístácas regionais e das necessidades evidenciadas no planejamento;
3) manter-se constantemente informado do desenvolvimento dos trabalhos .rerauvos ao preparo da mobilização de sua Grande Unidade, prestando aos mesmos tôda a colaboração necessária, de acôrdo com as diretrizes e Instruções do respectivo
Exército;
4) onentar, coordenar e fiscalizar
tôda a instrução dos Quadros, da
Tropa e dos Serviços, no âmbito da
respectiva Grande Unidade, baixando diretrizes e programas, exammando e aprovando documentação elaborada pelos escalões subordinados e
realizando freqüentes e oportunas
inspeções;
5) determinar e orientar o planejamento e dirigir a cxccucao de exercicios de combinação das Armas no
âmbito da respectiva Grande Unidade'
6) 'dil'igir e fiscalizar o funcionamento do Serviço de Inf-ormações a
cargo da respectiva Grande Unidade e apresentar ao Comandante do
Exército os relatórios de informações,
periódicos ou não, nos prazos e crr-.
cunstâncias que para isso forem estabelecidos;
7) determinar, coordenar e risca,
hzar a .execuçãc _ das medidas atrt-

buidas à sua Grande Unidade nos
planos de segurança interna e manutenção da ordem;
8) _ zelar para que as necessidades
de todos os elementos subordinados,
principalmente as relativas ao aparelhamento material, sejam devidamente atendidas, controlando o funcionamento dos Serviços orgânicos da
Grande Unidade e, também, empenhando-se junto ao Comando da
Região Militar ou Exército;
9) manter a disciplina e a moral
no âmbito da respectiva Grande
Unidade;
10) providenciar para que sejam
mantidos os efetivos, sobretudo de
quadros, no nível necessário à eficiência das diversas Unidades, determinando, quando de sua alçada, a
movimentação de pessoal (transferência de praças dentro da Grande Unidade) e apresentando, sempre que
julgar conveniente, propostas de movimentação, nos demais casos;
11) emitir- conceitos e apreciações
sõbre oficiais, nos casos previstos na
legislação em vigor;
12) delegar
atribuições, quando
julgar conveniente, aos Comandantes
de Armas;
13) apresentar, ao Comando do
respectivo Exército, relatório de suas
inspeções periódicas e, até 31 de janeiro de cada ano, relatório circunstanciad-o sôbre as atividades da
Grande Unidade, no decurso do ano
anterior,
Art. 16. Ao Comandante de Arma
cumpre:
1) assessorar o Comandante
da.
respectiva Grande Unidade nos assuntos específicos de sua Arma;
2) manter-se oonsten temente a par
das missões previstas, nos planos de
emprego, para as Unidades subordinadas;
3)
dirigir, coordenar e fiscalizar
tôda a instrução das Unidades subordinadas, de acôrdo com as diretrizes
baixadas pelo escalão superior;
4) zelar pela eficíêncía das Unidades da respectiva Arma, quanto a
efetivos e a seu aparelhamento material;
5)rnanrer a disciplina e a moral
no âmbito das Unidades de sua
Arma;
6) emitir conceitos . . e aprecíaçôes
sôbre oficiais, nos casos previstos na
legislação em vigor;
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7) exercer outras atribuições que
lhe sejam delegadas pelo Comandante da respectiva Grande Unidade;
8) apresentar, ao Comando da respectiva Grande Unidade, relatórios
de suas inspeções periódicas e, dentro
do prazo estabelecido, relatório circunstanciado sôbre as atividades do
Comando de Arma e sôbre a marcha da instrucâc e o preparo para
a guerra das Unidades subordlnadas ,
cAPiTULO

IV

Relações de Serviço

Art. 17. No desempenho de suas
funções, os Comandantes de Exército entendem-se diretamente com o
Ministro da Guerra, com o Chefe
do Estado-Maior do Exército e COm
os Chefes de Departamentos,
Art. 18. Os Comandantes de Regiões Militares, sem prejuízo da participação normal ao escalão imediatamente superior, entendem-se diretamente com o Chefe do EstadoMaior do Exército, nas questões relativas a mobilização e, nos assuntos
concernentes ao funcionamento normal dos Serviços, com os Chefes dos
Departamentos e mesmo, na conformidade de normas estabelecidas, com
as Diretorias subordinadas a êates
últimos.
Parágrafo único. Nos demais casos, as relações dos Comandantes de
Regiões Militares se fazem por intermédio dos respectivos Exércitos.
Art. 19. As relações dos Comandantes de Grandes Unidades com outros Grandes Comandos que não lhes
s' jam subordinados, são mantidas, em
princípio, através dos Comandos dos
respectivos Exércitos.
Parágrafo único. Excetuam-se, sem
prejuízo de participação ao Comandante de Exército, os entendimentos
diretos com a Região Militar que
apóia a Grande Unidade, no que d,jg
respeito aDS Bervíços ,
Art. 20. Qualquer escalão de CD~
mando, no exercício das funções de
Comandante de Guarnição, pode entender-se, como tal, diretamente com
as autoridades locais, tanto civis, COmo pertencentes às outras Forças sxmadas sempre que o assunto não
exigir a intervenção do escalão superior.
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CAPíTULO
Substituições Temporárias

Art. 21. AB substituições temporárias nos Grandes Comandos obedecem, no que lhes rõr aplicável, às
normas do Regulamento Interno e
dDS Serviços Gerais (RISG), respeitadas as prescrições constantes dDS
artigos que se seguem.
Art. 22. As substituições do Ministro da Guerra fazem-se em virtude de ato específico do Poder Executavo.
Art. 23. O substituto do Chefe
do Estado-Maior do Exército é o oncial General combatente mais antigo
dentre DS de maior poste que lhe
são subordinados.
Art. 24. NDS Grandes Comandos,
o substituto do Comandante é o Oficíal General combatente ou o Oftcial das Armas subordinado, mais
antigo dentre os de maior pôsto .
Art. 25. NãD haverá substituição
quando o titular do cargo se deslocar
a serviço, dentro da área correspondente à função ou Grande Comando que exerce:
1) para o Ministro da Guerra e
o Chefe do Estado-Maior do Exército - D território Nacional;
2) para o Comandante de Exército . :. . . a zona do respectivo Exército;
3) para o Comandante Militar de
Area - a área respectiva;
4) para o Comandante de Regtão
Militar - D terrítórío regional;
5) para os demais - a área que
abranja as sedes das organizações
subordinadas.
Parágrafo único. . Nos casos actma, o Chefe de Gabinete do Mtmstro da Guerra, o Subchefe mais an..
tigo do Estado-Maior do Exército e
os Chefes de Estado-Maior ou Assistentes responderão, apenas, pelo expediente.
Art. 26. No Estado-Maior do Exército e nos Grandes Comandos, além
nos casos previstos no artigo anterior" não haverá substituições temporárias eventuais, quando o afastamento dD detentor fôr por prazo
provável Iníerlor a 10 dias, passando,
neste caso, a responder pelo ésoectente as autoridades referidas no parágrafo único do artígn anterior.
Art. 27. As substituições por motivo de férias ou afastamento por

Aros
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prazo provável superior a dez dias
obedecem ao príncípíc hierárquico da
precedência militar.
Art. 28. Nos casos em que, de
acôrdo com as prescrições acima, um
oficial responder pelo expediente, suas
relações com outras autoridades, subordinadas ao Grande Comando, mas
que sôbre aquêle tenham precedência hierárquica, limitam-se ao encaminhamento de documentos, os quais,
quando necessário, serão solucionados
pelo e.calão superior.
CAPiTULO

VI

Art. 2.° lt acrescido a letra "a"
do Título r - Distintivos do Plano
de Uniformes para OS Colégios, Militares. aprovado pelo Decreto número 1.539, de 30 de março de 1937.
o seguinte:
" - A bordadura dos distintivos
para o Colégio- Curso e Ano. será
da mesma côr das faixas."
Art. ã.v f:ste decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação. re~
vogadas as disposições em contrário".
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1959;
137.° da
Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

Prescrições Diversas

KUBITSCHEK

Henrique Lott

Art. 29. Os Grandes Comandos
baixarão, em complemento 13- este
Regulamento e às Instruções baixadas pelo Ministro da Guerra, propostas pelo Estado-Maior do Exército
sônre o funcionamento dos Quartéls
Generais, Normas Gerais de Ação
pormenorizando funções e regulando,
em minúcia, as relações de serviço
para os diversos escalões subordinados.
Art. 30. O presente Regulamento
revoga o anterior aprovado pelo Decreto nv 21. 816, de 4 de setembro de
1946, e suas alterações.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958.
Henrique Lott, Ministro da Guerra.
DEGRETO N. o 43.836 JUNHO DE 1958

DE

6

DE

Auer« o Plano de uniformes para
cs ColégiOS Militares, aprovado pelo
Decreto n.O 1.539, de 30 de março
de 1937.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, inciso I da Constituição.
decreta:
Art. 1.0 E' acrescido à letra "c"
do ítem A da La parte do Plano de
dos Oolégíos Militares,
Uniformes
aprovado pelo Decreto n.e 1.539, de
30 de março de 1937, o seguínte:
"- o emblema do boné será bordado a fio de prata sôbre o tecido vermelho e terá 45 milímetros
de diâmetro;
- a coca do boné será armada
com um aro de matéria plástica,
colocada rio interior."

DEORETO

N.o 43.837 DE 6
JUNHO DE 1958

Trcmetorma o 9.° GA Cavo 75
Can 75 Iâctorizado.

DE

em G

O Presidente da República, usando da atribuiçâo que lhe oonfere o

art. 87, inciso I, da constituição e
de acôrdo oom O art. 19, da Lei núme 2.581, de 25 ª-e agôsto de 1956, decreta;
Art. 1.0 Fica transformado em 9.0
Grupo de Canhões 7'5 mm Auto Rebocado o atual 9.° Grupo de Artilhana a Cavalo 75, COm sede em NíoacMato Grosso,
Parágrafo único. O Mísustérto da
Guerra tomará as medidas necessárias à efetivação dêste ato.
. Art. 2.° :B:ste decreto entrará em
VIgor a partir de V de junho de 1958,
revogadas as dísposíções em centrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958'
137.a da Independência e 70.0 da Re~
pú-blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lctt

DEOREI'O N.? 43.838 -

DE 6 DE

JUNHO DE 1958
Cria o Estandarte-Distintivo para o
Batalhão Santos Dumont.

O Presidente da República, usando
<ia atrlouíçãc que lhe confere a aru"go 87, inci'so I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° E' criado o estandartedístdntívo para o Batalhão santos

ATOS DO PODER EXECU::::I\'O

DUffi'::.llt, de

acôrdo

com

°

modêlo

que a êste acompanha, obedecendo
às seguíntes características:
-,- Campo de verde, tendo ao alto
duas faixas de- azul e vermelho e em
baixo- duas faixas de vermelho e azul:
Brccante em escudo azul, orlado de
vermelho, tendo ao centro o dísttntívo
da arma suspenso de um paraquedas.
tudo de prata;
Sôbre o escudo o dístico BATALIMO, e' sob o mesmo o dístico SANTOS DUMONT, tudo em arco e em

caracteres de ouro.
Laço militar com -s côres nacionais
e a ínscríçâo em ouro: BA'I'ALHfí.O

DECRETO N.? 43.839 JUNHO DE 1958

DE

6

Dl!:

Altera a redação do art. 9.° do De-:
ereto n." 2D. 493, de 19 ô:e março
fie 1949, que reorganiza o Curso de
Jornalismo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe- confere o artig\} 87, inciso I, ela Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
'n.o 1'07.521-57, do Ministério da EduC8.-;;âD e Cultue-a, d-ecreta:
Art. 1.0 O art. 9.° do Decreto número 26.493. de 19 de março de 1949,
passa a vigorar com a seguinte reclação:
"Art.. 9." O ensino de j-ornalismo, que poderá ser ministrado

401

DE INFANTARIA AEROTERRESTRE;
Franja, de ouro em tôda volta.
Dimensões: 0,80 x t.tnm..

Art. 2.° O presente decreto entrará em Vig'{ll' na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1958;
137° da Independência e 70° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lati.

em instituto autônomo. Integrante de Universidade, ou em curso
de Fa,culdade de Filosofia, obedecerà no primeiro caso, a regtmento próprio e. no segundo, ao
regimento da Faculdade de que'
depender" .
..A.-J:t. 2." O presente d0creta' entrará em vigor na data de SUa publicarevogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de Junho de
19J5.8; 13'7.° da Independência e 70.°
ds, República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clóvis

saoaa«.
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DECREI'O N.o 43.840 -

DE

DO PODER EXECUTIVO

6

DE

JUNHO DE 1958

Substitui a Tabela e retifica a relação nominal a que se refere o artigo 1.0 do peereto n.O 43.173, âe: 4
de fevereiro de 1958. e dá outras
providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Pica substituída, na forma
do anexo, a tabela a que se refere o
art. 1.0 do Decreto TI.o 43.173, de 4
de fevereiro de 1958.
Art. 2.0 Ficam tncluidas na relação nominal referida no- art. 1.0, do

Decreto n.? 43.173, de 4 de revereírc
de 1958, as funções e referências abaixo indicadas, cem os
seguintes

ocupantes:

p;.SCl'evente

Rei, Nome do ocupante

Auxiliar Administrativo

24

Adhemar calumby.
Auxiliar Administrativo
Nery doe gouza Leite,

24

Auxiliar Admírustratdvo

Robeldínq de Castro Alves.

24

-

23

1958, as funções e referências abaixo

relacionadas,

c o fi

Os

respectivos

ocupantes:
Ref . Nome do ocupante
Auxiliar Administrativo - 24
Fábio dos santos.
Escrevente-Datilógrafo
21
Robeldíno de Castro Alves,
Escr-evente-Datilógrafo
22
Hélio dos Santos nuvccat.
A;rt. 4.° continuam em vigor as demais disposições contidas no Decreto
n.» 43,173, de 4 de fevereiro de 1958.
Art. 5.° ~ste decreto entrará em
VIgor na data de SUa publícaçàc .
Função -

I

Função _

Dactilógra.f~_,

Hélio. dos gantos Ruvenal.
Motorista _ 23 - Geraldo Silva.
Art. 3.0 Excluam-se da relação Dominaj de que trata o art. 1.° do Decreto n.v 43.173, de 4 de fevereiro de

Art. 6.0 Revogam-se 8.6 dísposiçôas

em· contrário,

.

Rio de Janeiro, em 6 de junho de
1953; 137.° da Independência e 705
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

.ParsiJal BarrosO

NISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COIV.1ÉRCIQ
COMISSAO FEDERAL DE ABASTECIMENTO E PREÇOS
TABELA NUI\-1:Ê:RICA DE MENSALISTAS

._-_. - - , - - - - - - 'i

[\Ul1'.Cl"O

de

runcóes

ganes

Funclcnais

Hef.

I

!

I

I
i

I
I
I

I
i

I
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I
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i
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I

I
I
I
I
I
I
I
i

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

ner.
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II
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16
~

1
4
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4
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13
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4
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8
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DECRETO NY 43.841 -

DE

6

DE

DEORE.TO N.') 43,84..-3

DE

(j

;)E

JUNHO DE 1958

,JUNHO DE 1933

suprime carso extinto

Dá nova. reàacõo ao § 2. 0 do art. 2.0
do Decreto n,U 41.852, de 15 l.e julho de 195'7.

o Presidente da República, usando
da atl'ibuiçã,o que lhe confere o- artigo 87. n.o I, da Constituição Federal,

e nos têrmos do art. 1.0, alínea n,

do Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941; decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de
Tesoureiro-Auxiliar, símbolo CC-5, do
Quadro Suplementar do Mini.'3tério da
Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Allyrio Pinheiro Távora,

devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente
do Quadro permanente do mesmo
Ministéri-o .
Art. '2.° Revogam-se ·~s disposições
em contrário.
Rio de .raneiro, em 6 de junho de
1958, 137.0- da Independência e 7(1.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria Alkmim

DECRETO N,o 43.842

DE

6

DE

JUNHO DE 1958

Suprime cargo extinto

O" Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artt.,
go 87, n. L da Constituição, e tendo
em vista o dispOsto TIv art. 49 da Lel
n.s 1. 283, de 27 de dezembro de 19'50,
decreta:
Art. 1,0 O parágrafo 2,0 do arb. 2.°
do Regulamento das Coletorias Feder ais, aprovado p'810 Decreto núme..
ro 41,852, de 15 de julho de 1957,
passa. a vigorar com a seguinte reda.,

çâo:

§ 2.'.) Para os efeitos déste artigo, são consideradas agências
arrecadadoras as
dependênClé.s
das entidades interessadas, pro,
Vidas' de pessoal de seus quadros

de servidores, assim como o Banco do Brasil, pelas respectíve.s
agências e correspondentes, dea.
de que credenciado pela autoridade competente do Míníatérlo do
Trabalho, Indústria e Oóméccto.
Art, 2°. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 6 de junho de
1958;

da

Independência e 70.°

.rnecer.rxo

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI,O I, da constituição Federal,
e nos têrmos do art. 1.0, alínea b, do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 .de a,oril

137.0

ca República.

KUBITSCHEK

José Maria Aíkmim:

DECRETO N,o 43,844 JUNHO DE 1958

DE

6

DE

de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de
Tesoureiro-Auxiliar. símbolo CC-5, do
Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vago em virtude da aposentad-oria de Ilva Cairoli Dornelles, devendo a dctaçâo correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente
do Quadro Permanente do
mesmo
Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de junho de
1958, 137.0 da Independência e 7Q,0 da

República.

JUSCELINO

KUBITScHEK

José Maria Alkmim

Abre o crédito especial de Cr$ """
210.000.000,'ÜO, cutorizcuio pela Lei
n. o 3,353, de 23 de dezembro de
J957.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artt.,
gc 87, isciso I, da
Oonstttuicã., Fe-deral e tendo em vista o art. 5.,' da
Lei n.« 3.353, de 20 de dezembro de
19m, d-ecreta:
Art , 1.0 Fica aberto o crédito espe,
cíal de c-s 210.000.(){):O,OO (duz.:;-utos
e dez múhêes de cruzeiros) para
atender às despesas decorrentes da
execução do programa consubstandado no anexo da Lei n.v 8.353, de
20 de dezembro de 195-7.

ATOS

parágrafo único,
trata êste artigo
que foi autoriza.do
uB 11 de junho de
cação obedecerá a
Ilação:

DO 'PODER

O .c éditc de- que
complementai-á c
pela Lei n.v 1. 886,
1953 e a sua aJ?IL

seguinte dtscrnm

o-s

l!1Xercício de 1958
40.000.000.00
Exercício de 1959
65. ()-{){) .lJ{IO,OO
Exercício de 1960
105.·OOO.ÜQO.OO
Art. 2.° Para efeito de aplicaçáo o
'crédito mencionado no artigo anterior terá validade até o exercício de
1900.
Art. 3°. reste decreto entra.rá em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Ri ó de .Ianeirc, 6 de
junho ce
1958; 137.° da Independência t;. 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
José lYIart'J, Al7cm'urL

DECRETO N.? 43.8-45 NHO DE 1958

DE

6

DE

rtr-

Inclui junções gratificadas no Ministério da Fazenda. e dá outras pro-

-ouiêncios,

o Presidente da Repúbllc«, usando
da atribuição que lhe confere o artígc 87. n.v I. da Oonstttuiçáo d-ecreta:
Art. 1:)
Ficam ineluidas no Ministério da Fazenda QS fur-çôes gratificadas abaixo discriminadas, com
os respectivos símbolos que integrarão a lotg,~ãrodas Delegacias Piscais
do Tesouro Necíona' nas Estados:
Símbolo FG-2

1 - A."sistent.e di) Delegado Fiscal
(Minas Gerais).
Simboio FG~3
1

~

Chefe do' S-erviç-o d , Adminis-

tração (Minas Gerais).
'
7 - Assistente do - Delegado Fiscal
(Amazonas, Pará, C-eará, Bahia, Rio
de Janeiro e Paraná) .
3 - Chefe da Seção de Crédito
(São Paulo. Rio Grande do Sul e
Minas Geraís) ,
3 - Chefe da Seção de Aposentadaria e Pensões (SãD Paulo, Rio Grandoe do Sul e Minas Gerais) .
3 - Chef"" da Seção de Preparo do
Pagamento (São' Paulo, Rio Grande
de Sul e Minas Gerais).

EXECuTIVO
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Símb'Jlo FG-4

17_
traça0

Chefe da Seção de Admínís(Amazonas, Fará Maranhão
Piauí.. ceará Rio Grande do Norte:

Pe.raiba, Pernambuco Alagoas Sergipe. Bahia, Espírito Santo, 'Rio de
Janeiro, Paraná
I:,ant a
Catarina
Goiás e Mato ai·osso).
•
Chefe da Seção de Oontrôle e
(São Paulo, Rio Grande
do Su.. e Minas Gerais).
:: - Chefe da Seção de Expediente
e Oomumoações (Sã{l Paulo, Rio
Grande do sul e Minas Gerais).
~ Chefe da Seção do pessoal
(Sào Paulo Rio Grande do Sul e
Minas Gerais).
8 - Chefe d ü Seção de Material e
Orçamentc (S8J0 Paulo, Río Grande
d{) Sul' e Minas Gerais) .
3 -

Estatístdca

51 _

Símbolo FG-5
jgncarregado de. Turmas de

Crédito de Aposentadoria e Pensões
e de Preparo do Pagamen to (Amazonas, Pará Maranhão. Piauí, Oearâ,
Rio Grande do Norte, Paraíba. Pernambuco. Alagoas.' Sergipe, Bahia,
Espírito Santo. Rio de Janeiro Paraná, Santa cctanne. Goiás e Mato
Grosso) .
Símbolo FG-6
68 - Encarregado de Turmas de
ExpedientE e .qomunicaçõ,:·s, de Pesscal, de Material e Orçamento e de
Contrôle
e
Estatística (Amazonas,
pará. Mcranhâo, Piauí. Ceará, Rio
Grande do Norte, paraíba, pernamcuco. Alagoa, gergtpe, Bahia. Espífito. Santo, Rio de Janeiro, Paraná.
Santa Ce.tartna, Goiás e Mato Gros80) .

Símbolo FG-7
Chefe de Arquivos (São Paulo,
Ríc Grande do Sul e Minas Gerais).
3 -

17 -

Simbolo FG-8
Ohefs de Arquivo (Amazonas.

Pará, Maranhão, Piauí Ceará Rio
Grande do Norte, partJ.~íba. Pernam-

buco, Alagoas. Sergipe, Bahia Espírito Santo. Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina Goiás e Mato GrQS,,:,
so) .

.

Art. 2.° As atuaís funções gratifícadas abaixo díscrrmínadas ficam
classificadas no Símbolo FG-2:
3 - .Chefe de Servi<'rúde Contrôle
e pagamento (São paulo. Rio Grande
do Sul e Minas gerais).
3 - Chefe de Serviço de Estudos e
Fiscalização (Sã") P8.ulo. Rio Grande
de Su e Minas Gerais).
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Art. 3.° Picam classificadas, no
Stmbor., FG-8, a~ funções gratifica-

DECRETO N .o 43.847
JUNHo DE 1958

17 - cner, d-e ,,>.,11'tarh'. (Amazonas,
Pará. Meranhâc Piauí Ceará. Rio
Grande do Norte Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Espírito Santo Ri-a de Janeiro. Paraná,

Suprime cargos

das, abaixo m enctonadas:

Santa Cutarma,

GC:Íns

e Mato Gros-

so) .

Art. 4.1" A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta da do'taça-o orçamentária própria.
Art. 5,0 Este Decreto entrará em
vigor na data doe sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as c:.íspo-sições
em contrárro .
Rio de Jan-eiro. 6 d, junho de
1958; 137.° da Independência e 'i().o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

José Maria Alkmin.

DECRETO N.O 43.846

DE

9

DE JUNHO DE 1958

Inclui [unções gmt:ificadas no Ministério da Fazenda, e dá ou.tras
providências,

o Presidente da República, usand.,
da atrib~içã.o que lhe confere a artIgo 87, Item I, da Constituiçâc, decreta:
.A.1:t., 1." Ficam incluídas, no Mínísrerí., da Fazenda, as funções gratificadas abaixo relacionadas, com
os respectivos símbolos, que íntegrarã.o a lotação da Seção de Organização da Dlretorta Geral da Fazenda Nacional.

Símbolo FG-S
Encarregado da Turma de 01'ganlzaçã-, (T. O,).
1 Encarregad-, da 'I'urma de
Métodos de Trabalho (T. M.),
Art. 2.° A despesa com a execução dêste Decreto correrá à ~onta
da dotaçã{) orçamentárla próprra .
Art. 3. o ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçãc..
Art. 4, o Revogam-se as dlspoaições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho
de 1958; 137. ° da Independência e
70. o da República,

1 -

JUSCEl.INO

KU3ITSCHEK

José Maria Alkmi1n.

DE

9

DE

extintos

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87. alínea I, da Const.:.t.lliqã0 e
nos têrmos do art. 1. ° alínea n, do
Decreto-lei n.c 3.195, de 14 de abril
de 1941. decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos no QU~o\,
dro suplementar do Ministério da
Fazenda, os seguintes cargos extintos:
a)

2

(dois)

cargos da classe K.

da carreira de Arquúvista, vagos em

virtude das promoções de Jaime de
Carvalho e Valdemar serejo:
b) 3 (três) cargos da classe G da
carreira de Arquivista. vagos um virtude das promoções de Aloísio Rossi
e Juhta de Araújo Jorge e da posse
de Argemiro Pereira da Roea em outro cargo:
c) 3 (três) cargos da classe D da
carreira de Capataz, vagos em virtude das promoções de Anisio Freitas Costa. Lúcio Dommgues de Carvalho e Pelágio Nerício Pessoa:
d) ( dois) cargos da classe M da
c3.rreir~ Contador, vagos em virtude d-as promoções de Maria AdeIaide Fortuna e Rubens Rodrigues
de Oliveira;
e) 2 (doísj cargos da classe E da
carreira de Datilógrafo. vagos em
virtude das promoções de Luiza Cuiabano Calmon e Maria Odete de Melo Marinho;
f) 2 (dois) cargos da classe 1\1 da
carreira de Estatístico. vagos em virtude das aposentadorias de Olímpio
Sales da Graça Castelões e Maria
Franci-sca Martins Santos;
o: 43 - (quarenta e três) cargos da
classe H da carreira de F;scal Aduaneiro, vagos em virtude das !Jromocõcs de Antônio canoa de vasooncelos. Antônio Pinto Campos, Benedito Augusto da Silva. Carlos Dórta
da Costa, Orísóhto Campos Oliveira, Edmundo Ferreira, Fausto Bezerra de Medeiros. Francisco de Medeires Correia, Heitor Veiga de Faria, Heráclito da Costa Melo, Herminio Berto da Silveira, .tanuan., da
Cruz Delgado. João Corrêa de Freitas. João Ribeiro, .Iustimano Goncalvas Soares. Luiz do canto Maciel,
Luiz Marzola, Luiz da Purificação

ATOS DO PODER

Ferreira, Manuel Fonseca da ounna.

Manoel 'I'Iago de Araújo, Marciliano

Acastro Roberge, Marcos Matias de
Medeiros, Maximiano Moreira do
Nascimento, Orozímbo da Silva ~ar
ques Neto, Oscar Carlos da snva,
Osvaldo Rochefor de .Menezes, Peri Pires de Castro e Waldemar
Espíndola 'I'ravassos: das aposentadarias de Aníbal da Rocha Nunes
Pires, riorvet Pereira, Francisco de
Oliv-eira Furtado, Isaías Ramos, João
Oliveira d-e Souza, José Gomes de
Lucena, Lauro da Cruz Silva, Manuel
Gom-es da Silva, Manoel Martins do
Espírito Santo Sobrinho, Miguel Laranjeiras e Sátiro José dos Santos e
do falecimento de Carlos Luiz Frecheti Júnior, Djalma Rio Branco,
Otávio Pires e Pedro José de SOuza
Melo;

h) 1 (um) cargo da classe J da
carreira de Fiscal de Papel, vago em
virtude dá aposen tedoria de Tasso
Azevedo da Silveira;
i) 2 (dois) cargos da classe F da
carreira d-e Foguista, vago em vírtude da aposentadoria de Sátiro Manuel da Silveira e do falecimento de
José Lucas da Oosta:
1) 2 (dois) cargos da classe F da
carreira de Maquinista Marítimo, vagos em virtude das promoções de
Eduardo Bessa Pereira e Francisco
Luis Campos;
k) 21 (vinte e um) cargos da classe E da carreira de Marinheiro, vagos em virtude das promoções de
Anésio Santos, Carlos Ferreira Campos' Dinarte da Silva Ramos, Eufl~
nor Teixeira dos Santos, João Corrêa
Paes, Sebastião Madureíra e das aposentadorias de Alcino dos santos,
Amantino Aristides Pachecó, Antônio
Cícero dos gantos. Antônio Sobral do
Rosário, Dorval Rodrigues, Francisco
Alves da Silva, Henrique Elias Junior, João Antônio Pinheiro, João
Dantas de campos, José Domingos
Alves, Juvêncío Simões da Silva. Luis
Leitão de Souza Pessoa, Manoel Argola da Silva, Manuel S0aJ.'€S da Paixào e Quirino Gonçalves Pinto;
l) 1 (um) cargo da classe G da
carreira de Oficial Admmístrativo.
vago em 'virtude da aposentadoria de

Cipriano Arteche:
m) 2 (dois) cargos da classe G da
carreira de operário de Artes Grá-

ficas. vagos em virtude das promo-

407
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ções de Moacir Luiz Gonçalves e
Romeu Vieira da Cunha Filho;
n) 5 (cinco) cargos da classe E da
carreira de patrão, vagos em virtude
das promoções de Artur Oerqueíra
Pinto, Carlos Martins, Florência MaIaqtnas düSacramento. .Jacob Medeiros e João Rodrigues de Sousa;
O) 6 (seís) cargos da classe C da
carreira de 'prabalhador, vagos em
virtude das promoções de Antônio
Augusto vnane. Antônio Leal de Macedo, Malaquías Alonso, Silvestre Alves de Moura, da aposentadoria de
Luiz Roque .da Silva e da posse de
Maria Beatriz Marques em outro
cargo;
p) 2 (dois) cargos isolados de Chefe de Portaria padrão K, vagos : em
virtude das aposentadorisa de Adolfo
Chenaud e Iildgard Perdigão;
q) 1 (um) cargo isolado de Cobrador padrão J, vago em virtude da
aposentadoria de Acácio Pereira Ferreira;
.
r) 2 (dois) cargos isolados de Conferente de Valores, símbolo CC-5, vagos em virtude da aposentadoria de
João da cruz Nunes e do falecimento
de Francisco ValerianD da Câmara.
Coelho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2,0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 9 de junho de
1958, 137.° da Independência e 70·°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JOSé Maria Alkmim.

DECRETO N.Q 43.848
JUNHO

DE

DE 9 DE

1~58.

Aprova a reforma de estatutos do
Banco do Rio Grande do Sul S.A.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere a Constituição e de acôrdo com o Decreto
n.c 14.728, de 16 d-e março de 1921, decreta:
ArL l. Q Fica aprovada a reforma
de estatutos do Banco do Rio Grande
do Sul S. A.. com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande, do Sul.
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jamim dos Santos, Epaminondas da
Costa Negro. Rodolfo Franco de
Queiroz. Mateus Noguetra de Sá Fl" lho, Hamilton Rezende, palmlra- DiRio de Janeiro, em 9 doe junho de
vino Lima, Mário Celso da Silva Do1958; 137.° da Independência e 70.0
mingues. JoSé da Silva Loureiroda República.
.roão Ladeia, Francisco de Freitas
Uchôa. José Martinho Serra, pranJUSCELINO KUBITSCI-fEk
cisco segundo da Rocha. Oswaldo
José M mia Al7cmim
Araujo Borges de Barres. Anterior
Gosta, SoUdônio de Souza Leite, Flávio A velar David. Trajano de Abreu
DEORETO N.o 43.849 DE 9 DE
Marques. Manuel Damião da SilveiJUNHO DE 1958
ra. Aníbal Oesar dos. Reis, Aníbal
de Araujo Melo, Eugênio Gonçalves
Suprtme cargos extintos
mas. Onília Galrão. Renato Cid VaTeI9" Jcaqufm Sérgio Díníz. Ade~ino
o Presidente da República, usando
.Iosé da Silva. Anterior da Silva
da atrlbuíção que lhe confere o arBrandão. Benedito Olementíno de
tigo 87, alínea I, da oonstttutca., e
Carvalho. Teobaldc Pereira de Melo.
nos têrmos do art. 1. o alínea n. do
José Olegário Lafetá, . Gilberto de
Decreto-lei n . ~ 3.195. de 14 de a-bril
Morais MOfa, Juvelína "vírgulina de
de 1941. decreta:
Menezes, ormno de Melo Sampaio.
Art. 1. c Ficam suprimidos no ouaAntônio Estevam do Couto Júnior.
dro Suplementar do Mínístérlo da
José Waldemar Rêgo, José de Abreu
Fazenda, Os seguintes cargos extin-. Viana e René Vigneron Filho; do fatos.
lecimento de Alfredo Ferreira Machado: da posse em outro C3J.'gO de
a) 84 (oitenta e quatro) cargos da
.rosephat de Carvalho Filgueira e da
elasse J da carreira de Coletor, vagos
aposentadoria de Arnaldo Lima dos
em virtude das promoções de Lou~
santos;
rival cruz Diníz. Júlio Salazar Marb) 2 (dois) cargos da classe I pa
tini. Antônio rrranctsc., dos Santos.
carreira de Escr-ivão de Ooletoría,
Carlos Eduardo Ehret Lobo, Edson
vagos em virtude das promoções de
Pires de Cerqueira, zercnno RoLuiz Eugênio Fernandes e Jose Rasnualdo Vlanà.
Gullardo
Macedo
Marques.
wockton Silveira Ledo.
mos Filho;
c) 87 (oitenta e sete) cargos da
Osmárfo Guedes Vasconcelos. Anclasse J da carreira de Escrivão detônioFerreira Lopes, Moacir Machado de Mendonça. José Inácio FerColetoria, vagos em virtude das promocôes de Sebastião Belfort, f::rico
nandes, TeófUo Matos, Af-rodisio BaBarreto gantos. José Ribeiro Santista dos Anjos, José Gonçalves Leitana, Fraterno Bahia, José Ferreira
te Júnior, Antônio Borges de Pi
Souza.
JOáD
Antônio
Guimarães.
gueiredo. Raimundo de Góis e OasAcurcío Batista de Souza. Benedito
tro. Damásio Moreh-a dos Santos
Urbano de Menezes. Ardulnc RogéNeves. Ulisses do Lago Durâes, José
Augusto de Sá, Raimundo Silva Ma- rio Ervas, Luiz carvalho Fllh0 Antônio Maciel Pontes. Agoncilo Pereichado. Êci-o Lucartm Barreiros. Berra Baeta. Edgal'd Moncorvn, Antônardo 'I'ôrres Coelho, Mário 'I'ravassos
Ismertm. Augusto 'I'enórío de Me-- nio Conde Dias. Danemberg de 011deiros, Joaqu'en _de Oliveira Brando,
veu'a, Emílio Rodrigues Moreira e
José Leonel da Silva Filho, Orsine
Bernardo Otávio mspíndola; da deBrandão d'e -Aguiar Silva, Ciro Pedro
missão de Geraldo Aurélio Machado
da Silva, Artur Nemésio Barbosa, DaBastos; da aposentadoria d8 Franniel Marcondes. Alvaro Fragosc de
cisco Rocha LeS.'5a; 2 vagas constanAlbuquerque, Jairo Pimentel. Benetes 0.9, relação no-minal organizada
dito Coelho Lima, Alencar Freitas.
de acôrdo com o art. 63 da Lei núJaime Barbosa Soares. Dorvelín., Jomero 1. 293· de 27 de dezembro de
sé Rabelo Costa. Antônio Pereira Ma195-0; do falecimento de valdonter
riz, Anibal Faria. Raul Martins DalNascimento e Zeferino Miranda e da
tro de Castro, .rosarã Jaguar de Sá,
posse em outro cargo de Carlos SaBrastlío Vilela da Veiga, José Flotumino Rocha, Oswaldo Monteiro
riano de Almeida. Bernardino Pereira
Pordeus.
Américo Pessoa Ca))J'nJ.
Filho, J(láo Arruda de Alencar, Ben·
João' de Palma R'osa, Antônio de OH-

Art. 2.9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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veh'a Lopes, Artur Ehalt. Alvaro dos
Santos. José Benedito de Aureu e
Silva,
Waldemar
Ferreira
Gaín,
Osvaldo Alves Beraldo, Alan Ferraz
Santos.
Washington de
Andrade
Barros. Oartos Lopes de Olivetra,
Antônio da, Costa. Barros. Ja1ro Elias
de Araujo, Antônio Elias Pilho. José
Airton Nóbrega, Rubem Silvio Prado. Carlos Alberto de Paula paixãoRoberto Teles. Heráclito Mendes da
Silva, Wilson Domingues da Silva,
Luiz Mozart Guimarães Valdencr
Alves pereira, Ivan da Cunha Vieira.
Lilo Vieira Santos, Laerto Hermógenes Couto da Silva, Armando Beousem. Jorge de Melo. José TurraJosé Alves de Souza, Mário Negueira, Nelson Rodrigues. José da Gos~a
e Oliveira. Faustino Barbosa Almeída, Eduardo 'Magrini, Lázaro Guimarães Alves- Júlio dos Santos, .joel
Machado Homem. Geraldo de c-eie
Silveira. Bueno. Washington de Meura Cesta, Nicola Colela, Antônio Lu~z
da costa, Hamilton de Bastos Frelre. Felix Aragão Neto, José da Costa e Almeida Neto, Antomno da Silva
Rezende. J..oâo de Almeida Guimarães. Espertdiâo Pereira de Oliveira,
Angelo Raimundo Dá.toli. Plávío Cordeiro, Afonso Mauricio Adami. camerlno clalrefont de Souza, Silv),,-)
Braga de Araújo. Paulo Rezende.
Aldo. Goncalves Viana. João da Silva Meneies. Oltvan Abraím. João
TeUes de Carvalho. Paulo de Lima.
Manoel Gíri(), Jucelino Antônio Laranjeiras, Alfredo Olímpio Graças
"Bena e Héli-o Cabral Teive. devendo
a dotação col'l'efipondente ser levada. a critério da Conta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Mimstério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de janeiro. em 9 de junh-, de
1958. 137. o da Independência e 7'8. o
da República,
J'USCELINO

KUIlITSdREiK,

José Maria Allcmi1n.

DECRETO N.o 43.850
DE JUNHO DE 1958

DE

9

Altera

dispositivo
do
Regimento
aprovado pelo Decreto n. o 14 .168,
de 3 de dezembro de 1943.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o al'-

EXECUTIVO

tígo 87, item I, da Ccnstítuiçâo, decreta:
Art. 1.0 O art. 9.0 do Regimento
do Laboratórío Nacíonal de Análisesdo Mímstérro da Fazenda, aprovado
pelo Decreto n.v 14.163, de 3 de dezembro de 1943 passa a vigorar coma seguinte redação:
"Art. 9." A Seçã., de Administração compete promover as
medidas preliminares ·necessárias
à, administração do pessoal, material, orçamento, biblioteca
e
arquivo, observando as normas e
métodos de trabalho prescrrtos
pelos órgã-os correspondentes d:)
Mmistérr-, da Fazenda.
Parágraf-, único. A Seçã., de
Administração terá também uma
Oficina Mecânica e uma 1'1.1~ma
de Portaria, as quais serã-o chefiadas por encarregados, designados pelo Diretor",
Art. 2. 0 :f;ste decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçáo, revogadas as disposições em CDntrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho
de 1958; 137. 0 da Independência e70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria, Alkmim.

DECRETO N.o 43.851
DE JUNHO DE 1958

DE 9

Suprime carcos provisórios

o Presidente da. República, usando
da atribuiçã{) que lhe confere o artigO 87, n . o I, da Constituiçã., Federal, e ·nos termos do artigo 1. o,
alínea "n", do Decreto-Iet n.o 3.195"
de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1."
Picam suprimidos 10
cargos da classe K da carreira de
Engenheiro do Quadro Permanente
elo Ministério da Fazenda, vago;'; eH1
virtude das promoções de Alberico
JO$'ê Galvãr, de Siqueira, Carloc Alberta Padilha de Figueiredo, Henrique Bevilácqua Fracnkel, João Ignácio Feu Rosa, José Floriano ,Mota'
Vasconcellos, Manoel Armand-, Xavier Carneiro de Albuquerque," Maurici a Kogan, Nelson Nascimento
Santos, Newton da Silva PC1'é!1'R,
Salles e Ruy Grave, devendo a 00tação cún-espondente ser levada a:
crédiL::J da Conta Corrente dos mas-o
mos Quaeb'o e Ministério.

Al'OS
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Art. 2. o Rev.jgam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de junho
de 1953; 137. (> da Independência e
--'-10. o da República.

Juscat.rrso

KUBITSCHES

José Maria Alksnini

DECRETO N.o 43.852
DE JUNHO DE 1958

DE

9

"Transfere, -sern aumento de despesa, junção de Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista do Ministério da Agricultura,
que menciona, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
-ôa atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da ConstituiÇão, de-

creta:
Arb.

1. o

Fica transferida, com o

respectávo ocupante, Pedro José da
rSüva, uma função de Trabalhador',
referência 20, da Tabela Numérica

.Espeetal de

Extranumerário-mensa-

lista do Instituto Agronômico do
Oeste, do Serviço Nacional de Pes-quisas Agronômicas, do Centr., Na,cional de Eru;;ino e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela dos
trabalhos de Fomentos à Silvicultura
·e. Reflorestamento do País, dr, Ser'VIÇO Flor-estal, ambos dn Ministério

da Agrtcultura ,
Al't. 2. o Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
-em contrário.
Ri;') de Janeiro, em 9 de junho
.de 1933: 137. o da Independêneáa e
'70. o da República.
JUSCEL!NO

Mário

KUBITSCHEK

Iâeneçnetti

DECR-ETO N. o 43.353 DE ,JUNHO DE 1958

DE

9

.Dispõe sôb-e a u7Jlicaçâ o da LJi mí..
mero 3.205, de 15 de julho de
1957, ao
Instituto Nacional
de
Imigração e Colonização, e dei ou-

tras prooiâénciae,
o Presidente da República, usando
.da atríbutçá., que lhe confere:) ar,ljgo 87, item I, da Comtituiçac, e

EXECUTIVO

tendo em vista o disposto na Lei
n." 1.095, de 3 de maio de 1950, combinado com
que preceitua o artigo
19, § 1.0, da Lei TI.o 1.765, de 13 de
dezembro de 1952, decreta:
Art. 1. o Para efeito de fixaçã.o
dos vencimentos dos carges de Tesoureir.; e Tesoureiro..auxiliar, na
forma do disposto no artigo L o. da
Lei n. ° 3. 2Q5, de 15 de julho de
1957, fica classificada na 5. o categoria a Tesouraria do Instituto Nacional de Imigração e Coloniz8.ção

°

--: (L N, L

C,),

Art.. 2.
Ficam reclassificados, na
forma do anexo, OS atuais cargos de
'I'esoureiro Geral e 'I'esoureiro-auxíJíar do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do I. N. I. C., aprovado pelo Decreto n. o 39.142, de 12
de maio de 1956. '
.
Art. 3. o O cargo de Tesoureiro
será exercido em comissão pel Tesoureiro-auxiliar da mesma 'I'esouQ

rena.
Art. 4:.o O exercício dos cargos de

Tesoureiro e Tesoureiro-auxiliar dependerá de prestação de fiança, na
conformidade da legislaçáp em vigor,
Art. 5. o E' devido aos oCupânt<:s
dos cargos de TeSolU'eiro e Tesotn-eiro-auxtliar o auxílio para diferença
de Caixa, de que trata a Lei número
1. 711, de 28 de outubro de 1952, respeitadas as disposições regulamentares que disciplinam a matéria.
Art. 6. 0 Aplica-se à Tesouraria
do r. N. L C., Do que couber, o
Regimento das Tesourarias do Serviço Público Federal.
Art.
7. o
Fica assegurado aos
atuais ocupantes dos cargos de Te.soureil'o-auxiliar o pagamento .âa diferença resultante da reclassiflcaçêo
constante da tabela anexa, no período compreendido· entre a vígêu..e la
da Lei n. o 3.205, de 15 de julb., de
1957, e a data da publicação dêste
decreto.
ArL 8. o este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .
Art. 9. o Revogam-se as disposições
em c.ontrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho
de 1958; 137'.o da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEl\

Mário taeneçtieui
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EXECUTIVO

Inclui junções gratificadas no Ministério da Agricultura, e dá outras
providências.

1'0, Campo Grande (D. P'.), Paranáguà, União de Vitõria, São Fra.nC1S~
Co do Sul, Rio Grande, Pelotas, Ul'Uguaíana, Santana do Lívramanto,
Barbacena, Ubá, Caratmga e Corumbá) .

o Presidente do, República, usando
da atríbuíçâ-, que lhe confere o artigo 87, n.v l, da Constituição, de-

Chefe
nístraçâo .

DECRETO N.» 43.854 -

DE

9

DE JUNHO DE: 1958

creta:

Art. 4.° A despesa resultante da
execução dêste decreto correrá à
conta da dotação orçamentaria própria prevista 110 corrente exercício .
Art , 5.° nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as dísposíções
em contrario.
Rio de Janeiro, em 9 de junho
de 1958; 137, o da Independência e
70. ° da República.

DIVISÃO DE FOl\f&'JTO DA
PRODUÇÃO VEGETAL
(D. F. P. V.)

Símboló .fG-2

Assistente do Diretor da 01-

1 VISã,o ,

l-Chefe do Centro de Ensine e
'I'retnament-, da Fazenda Ipanema

JUSCELINO

.3írnbolo FG-4

1 -- Chefe da

nlstraçã-,

seção de

Admi-

JUNHO DE 1958

Autoriza o Govêrno ao Estado do
Rio ele Janeiro a construir -por intermédio da respectiva Comissã/:
Estaàua'lde Energia Elétrica duas
'linhas de transmissão -zo municipi0
(~e Itagua;l, Estado do Rio we Janeiro J e dá outras providências.

Símqolo FG-2

1 .......:. Assistente do Diretor da Di-

vísâo

Chefe da Seção de Deferi-

SlVOS

1 - Ohefe oa . Seção de Aert-.
diologia
32 - Chefe de Inspetoria Regional
(Estados: Amazonas, Pará, IvI;:'X[tnhâo, Piauí, Ceará, Rio Grande de
Norte, Paraíba, Pernambuco,' Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo. Eio
de ,Janeil'o, Distrlto Pedei-al, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás
e Mato Gr{)S-50;
e Território do

.emacer .

Sünbol o FG-'J
Chefe da Estação de Expurga
de Produtos Vegetais
16 - Chefe de Pôsto de Defesa Sanitária Vegetal (Em Itabuna. Nova
Iguaçu, São Gonçalo, Rio de .Ianet-

1 -

DE 9 D1!:

DECRIETO N.o 43.855

DIVISA0 DE DESPESA SANITÁRIA VEGETAL
m.D. S. V.)

1 -

KUBITSCHEK

Mát"io Meneghetti

1 ....,.... Chefe da Biblioteca
~A

de Admi-

FG-3.

N. P. V.):

NA

FG~4

da Seção

Art . 2.° A atual função gratificada, símbolo FG-5, de Chefe da Estação Fttossenitárra em S~ Bento da.
D. D. S. V., é atribuído o símbolo

Art. 1
Ficam incluídas, no MiniStério da Agricultura, as funções
gratificadas
abaiXo
discriminadas,
Com as respectivos símbolos, que Integrarâ-, a lotação .do Departamento
Nacional da Produção Vegetal

cn.

Símbolo

1 -

"O Presidente da República, usando
da atrbbulção que lhe confere. o artigo 37, inciso I. da Constituição. e
nos têrmos de artág'o 5.° do Decretolei n.v 852. de 11 de novembro de
1938, combinado com
artigo 4.° do
Decrete-lei n.v 2.059. de 5 de março
de 1940;

°

.

Considerando que pela Resolução
1.433 a medida f-oi julgada conveninnte pele Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Pica autcrázado o Govêrnc
do Estado do Rio de Janeiro a construir per intermédio da respectiva

n.c

Comissão

Estadual

de

Energia Elé-

ATOS

DO

PODER

trica 110 munícipíc de Itaguaí, Estado
do Rio de .Ianeíro, o seguintoe:
a)

Uma linha de transmissão

da

sede do município até ao distrito de
Coroa Grande;

Uma linha de transmissão da
sede do município até a localidade de,
b)

Mazornba..
c) As necessárias cabines dotadas
<ir- transformadores e equipamento de

~13

EXE(]UTIVO

DECRETO N.o 43.856 DE JUNHO DE

DE

9

1958

outorga à Eletro Jv.[undaú S. A., com

sede no Estado de Alagoas, ccncessão para distribuir energia elétrica
no município de Rio Largo, do referido Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que: lhe confere o arproteção e medição.
tigo 87, inciso I, da oonstítuícão.. e
§ 1.° Por ocastâo tda aprovação d-os .nos têrmos do artigo 10 do Decretoprojetos serão fixadas as caract-eríslei n.v 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinado com o artigo 3.° do Decreticas técnicas das instalações ora auto-lei n.v -3,763,. de 25 de outubro de
torizadas.
1941, decreta.:
§ 2.° As linhas de transmissão. de
que fala. - este artigo, dcstinaml·se a
Art. 1.0 E' outorgada à Soci-edade
transportar, da sede do município de
"Eletr., Mundaú S. A.", com . sede no
'Itaguaí para o distrito
de
Coroa
Estado de Alagoas, concessão. cara,
Grande e para a localidade de Madistribuir energia elétrica na sede do
'Zomba, o suprtmento de energia elémunicípio de Rio Largo, Estado de
trica a ser feito, em jtaguaí. pela
Alagoas, excluídos os distritos de CoCompanhia de Carris, Luz e Fôrça do
queiro Sêco e Santa Luzia do Norte.
Rio 'de Janeh-o Limitada, à Oomíssâo
Art. 2.° A presente concessão fiEstadual de Energia Elétrica do Rio
cara sujeita às disposições do Dede Janeiro.
creto n." 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
Art. 2.° O oovsmo do Estado da
de energia elétrica.
Rio de Janeiro deverá satisfazer as
asguintes condições:
Art. 3.° Caducará o presente título,
índependentemente de ato declaratóI, - Apresentar à Divisão de Águas,
do Denaa-tamento Nacícnal da Produ- rio, se a concessionária não satisfizer
as seguintes condições:
ção Nfin::ra1. do Ministério da' AgriI _ Submeter à aprovação do Micultura. dentro de noventa (90) dlas,
nistro da Agricultura, em três (3)
a contar da data da publicação dêste
vias,
dentro do prazo de cento e
decreto. os estudos, projetos e orçaoitenta (180) dias, a contar da data
mentes das o-bras.
da publicação dêste Deoretg, OS estuIr Iniciar e concluir as obras dos, projetos e orçamentos relativos
nos prazos que forem fixados pelo
à usina e ao sistema de distribuição
IVIinistério da Agricultura.
II - Assinar o contrato díscipllnar
Parágr-afr, único. Os prazos a que
da concessão dentro do prazo de trin83 Tefer-e êste artigo poderão ser prorta (30) dias, contados da publicação
rogadas por ato do Ministro da Agrbdo despacho da aprovação, da respectiva minuta, pelo MLl1ist'l'o da
cultura:
Agricultura.
Art. 3.° A presente autorização fica
subordinada às demais normas do DeIII - Requerer à Dívisãe de Aguas,
creto u.o 41. 019· de 26 de, fevereiro
do Departamento Nacional da Prode 1957, ·q1J~3 regulamenta os aervíços
dução Mineral do Minist~rio da Agride energia elétrica.
cultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
A.rt. 4,° O presente decreto entra
do registro do referido contrato no
em vígcr na data da sua publicação.
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (6{)) dias do registro.
Art. 5.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrárro.
IV Iniciar e concluir as obras
nos prazos que torcen marcados pelo
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
Ministro da Agricultura.
137.° da Independência e 70.0 da República.
'
Parágraf-o único., Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorroJUSCELmo KUBITSCHEK.
gados por ato do Ministro da AgriMário Meneghetti.
cultura.

414

no

ATOS

PODER

AYv. 4.0 As tarifas do rornecnnento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida

Divisão de Águas.

Art. 5.° Findo o prazo da concessão, deverá a concessionária requerer
ao Govêrn., Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6.° Apresente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos,

contados. a partir da data do registro, do respectivo contrato, pelo 'I'r.iburra! de COntas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958,
137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Iv.lári o Meneghetti

EXECUTIVO

DEC'RiETO N. ° 43.858 -

DE 9

DE JUNHO DE 1958

Retifica o art. 1.0 do decreto número
42.581, de 7 de novembro de 1957.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artLgo 87, TI.o r, da Ccnstítuiçâ-. e
nos têrmos do Decr-eto-lei n.? 1.985,
de 29 de janeiro de 194() (Código de
Minas), decreta:
Art. L° Fica retificado o art. 1.0
do Decreto n." quarenta e dois mil
quinhentos e . oitenta e um (42.581),
de 7 de novembro de 1957, que passa
a ter a seguinte redação: Fica autorizada a Companhia de Cimento
Portland Maringá a pesquisar calcárie e- associados, em terrenos de
SUa. propr-iedade, e outros, no imóvel
denominado Fundão. distrito e municpio de 'Itapeva. Estado de São paulo
.numa área de cinqüenta e nove hectares e sessenta e cinco ares e S'2Ssenta e seis centlares (59,65% ha.)
delímitada por um polígono irregular

DECRETO N.o 43.857 -

DE

9

DE

JUNHO DE 1958

Concede ao Instituto Radium Emanotercpico Limitada autorização para
funciona-r co-ao emprêsa de mineração.

o preSidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' ooncedída ao Instituto Radium Emanoterápieo Limitada, sociedade em que Se transformou
o Instituto Radlum Emancterápíco
S.A. pela ata da ass-embléia geral extraordínáría de 30 de novembro de
195·6, arquivada sob n.o 209.972 na
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, c·am sede na cidade de Serra
Negra, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
le:s e regulamentas em vigor oU que
venham U vigorar GÓbr'8 o Objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1~58;
137. 0 da Independência e 70. 0 da R,€pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

MáriQ Iâeneçhetti

que tem um vértice a quatrocentos e
vinte metros (420 m) no rumo cerdadeíro vinte e oito graus, vinte minutos sudoeste (28° 20' SW) da con-

fluência dos córregos Pedreira e Fundão e as lados, a partir dêsse vértice.
os seguintes , comprimentos e rumos
verdadeiros: trezentos c quarenta e
oito metros (348m). oit-enta graus vinte minutos nordeste (800 20' NE);
cento e noventa e um metros (l91m),
trinta graus três minutos nordeste
(3(}0 03' NE); quatrocentos e sessenta e sete metros (467 m) , sessenta e
nove graus sudeste (69° SE); trezentos e seis metros (3G6 m) , trinta e
cinco graus trinta minutos nordeste
(350 30' NE); mil seiscentos e sessenta e doiS metros (1.662 m), sessenta
e nove graus noroeste (69° NW); mil
e trinta metros (l.()30 m) , vinte e
nove graus sudeste (29° SE).
art.. 2.° A presente retificação ele
decreto será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçã-o Mineral do Ministério doa. Agrí ~
cultura e não -fica sujeita ao pagamenta da taxa prevista 'pelo Art. 17
di) Código de Minas.
Avt , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1953,
137,° da Independência e 70.0 da
Hepública.
JUSCELrNO

KUBITSeHEK

Mário Meneghetti

ATOS
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EXECUTIVO

415'

fluência do córrego do Est.reito ooen.
e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
Anula o decreto n.o 39.710, de ~ de
setecentos e trinta e dois metros.
agôsto de 1956
(925 m) , setenta e cinco graus dois
minutos nordeste <75° 02'
NE) ;
o PreSidente da República, usando
quinhentos e quarenta e oito metros
da atribuição que lhe confere o artigo
(548m), vinte e oito gTaUG quarenta
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
e sete minutos nordeste (28° 47' NE);
do Decreto-lei. n.? 1.985, de 29 de
setecentos e trinta e dois metrosjaneu-o de 1940 (Código de Minas),
(732 m) , deis graus treze minutos
decreta:
noroeste (2° 13' NW); trezentos e noArtigo único . Fica anulado o deventa metros (390 m) , oitenta e 01tDcreto n.v trtnta e nove mil setecentos
graus dois minutos sudoeste
e dez (39.710), de 8 de agôstc de 1956,
(88° 02' SW); setecentos e trinta e·
que autor.zou o cidadão brasileiro
dois metros (732 m) , dois graus treze
Leopoldo Oampolina Diniz a pesquisar
mínutos sudeste (2° 13' SE); 11O\'equartzo e associados numa área de
centos e vinte e cinco metros (925 '.11) ,
setenta e cinco graus vinte e cinco
quatrocentos e quarenta e sete hectaminutos sudoeste (75° 25' SW); quarcs e quarenta e oito ares (447,48ha),
situada no lugar denonunado Pequítrocentos e setenta e cinco metros.
zeíro, dístc-ito doe Conceição do Bar(475 m) , quatorze graus quarenta e
reiro, munícipio de Bocaíuva, Estado
três minutos sudeste (14° 43' SE).
E.sta autorização é outorgada mede Minas Gerais.
diante as condições constantes do
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
parágrafo único do 'art. 28 do Código
13'7 ~ da Independência e 78,0 da
de Minas e dos artigos 3:2, 33 34 e
República,
suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo CóJ USCE:LINO KUBITSCHEK
digo, não expressamente mencionaMário Meneghetti
das neste Decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aoS
DEORETO Nv 43.8-60 - D:'S 9 DE JV:W.d:O
cofres públicos, na forma da lei, os
DE 1958
trfbutos que forem devidos à União,
Autoriza o cidadão brasileiro JOse
ao Estado e ao Município, em cumErn/.Í1'io de Moraes a laoror diaprimento do disposto no art. 68 do
mantes e associados no municípiO
Código de Minas,
de tncmomuna, Estado de Minas
Art. 3.° S,e o ooncessíonário da auGerais.
to~'ização não
cumprír qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auO Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o torização de lavra será declarada.
caduca ou nula, na forma dos artigos
artigo 87, TI. I, da Constituição, e
nos tê:mos do Decreto-lei n.c 1.985-, 37 e 38 do Código de Minas.
de 29 de janeiro de lS4{J (Código de
Art. 4.° As propriedades vizinhas
Minas), decreta:
estlâo sujeitas às servidõ-es de solo
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão e subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Códig-o de
brasíleirn José Ermírio de Moraes a
lavrar diamantes e associados, em Minas.
Al't. 5.° O ooncessionário da 'lutoterrenos de propriedade de Francisco
rizacão será fiscalizado pelo DeRíbeíro de Andrade nos imóveis
partamento Nacional da Produção
Ponto das :Eguas e santa Clara, dísMineral e gozará dos favores discritríto de Inhai, município de Dia-minados no art. 71 do mesmo Cómantina, Estado de Minas Gerais,
numa área de oitenta e três hectares digo.
e quarenta ares (83, 40 ha) delimiArt. 6.° A autorização de lavra
tada por um polígono irregular que
terá por título êste Decreto, que será
tem um vértice a quinhentos e nove
transcrito no livro próprio da Dimetros (509 m) no rumo verdadeiro visão de Fomento da Produção Mid-e oitenta e três graus dezessete míneral do Ministério da Agrtcnltura,
nutos nordeste (83° 17' NE) da conapós o pagamento da taxa de mil
DECRETO N.« 4,3.859 ~
JUNHO DE 1958

O

DE

9

DE

o rio Jequitinhonha

-4'16
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. seiscentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ . 1 680,00) .
Art. 7.° Revogam-se as disposições

-em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958,
137,° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSGP.:EK

Mário Ideneçhetti

DEORETO N ,0

43~ 861

-

DE

9

DE

JUNHO DE 1958

Autoriz{t o cidadão brasileiro
João
Spada a lavrar calcário no município de Piracicaba, Estado de São
paulo.

o Presidente da República, usando
'<la. atribuição que lhe confere o art. 87,
n.e 1, da Constdtuícâo e nos têrrnos
do Decreto-lei n- {.985, de 29 de janeiro de 1941} (Códig.Q de Minas), de..
ereta:
Art. 1.0 Fica aut-orizado o cidadão
brasileiro João Spada a lavrar calcário no lugar denominado Bairro
do Baírrtnho,
distrito de Saltinho,
município de Piracicaba, Estado de
São Paulo, numa área de cinco hectares trinta e dois ares e setenta e
seis centiares ·(5,3276 ha) . delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quarenta e quatro
metros (44m) , no rumo verdadeiro
sessenta graus .ímnta e cinco minutos
sudoeste (6{)<' 35' SW) da sede do Sítio Sã{> Francisco e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: noventa e dois metros e vinte e três centímetros (92,23m), seis graus vinte
e sete minutos noroeste (6~ 27' NW)';
duzentos metros (2·0Dm). oitenta
e
quatro gT3.US seis minutos noroeste
0
(84 06' NW); cento e quatorze me-trcs (114 m) , quatro graus trinta e
dois minut-os sudoeste (4° 32' S\V);
trezentos e vinte e três .metros (323
- In). setenta graus cinqüenta e três
mlnutos. sudeste (7{)0 53' SE); cento
e oitenta e cinco metros (lSS m) ,
setenta e cinco graus cincr, minutas
nordeste (75° (Já' NE) ; noventa e quatro metros (94 m) , trinta e seis graus
'um minuto noroeste (3S0 OI' NW).;
duzentos e onze metros (211 m) , 01tenta e cinco graus trinta e dois menutcs sudoeste (85° 32' SW). Esta
eutcrizacão é outorgada mediante as
.condíçôes constantes' do parágrafo

único do art. 28 do Código de M(mas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneaa,
além das seguintes e de outras conetantes do mesr:no Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O ccncessíonárjn da autorização fica obrigado a r-ecolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
.tributos que forem devidos à União,
&0 Est.adD e ao Muntcípío, em cum.
prímento do disposto no art . 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário d,.~ autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrtgaçôes que lhe incumbem, a autorzacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
, 37 e 33 do Código de Minas.
ATt, 4.° A.15 propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e sub-sob para fins de lavra, na forma dos arts , 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5,° O concessionárn, da autorização será fiscalizado Dela Departamento Naci-onal da Pl'OdUC9.0 Mineral e gozará das favores d'serhmnados TIo art. 71 do mesmo Código.
Art. 6,° A autorizacâo de ).9.~IL1 terá
por titulo êst.e Decreto. que será transcrito no livro próprio da Divisão de
jromento da Producâo Mineral do Mlntstérto da Agricultura. após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

rc-s

6(10,00) .
Art., 7.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio d-e .ts ne'ro. 9 de junh') de 1957;
136.° da Independência e 69." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 43,862
JUNHO DE 1958

DE

9

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Boorísto
Baggio a pesquisar caulim- argila e
areta quartzosa, no .mumicipio
de
Camp-o Largo, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuicâo oue lhe confere a art. 87,
I, da . ConstitUição, e nos têrmos
do 'Decreto-Ieí n.v 1.985, de 29 de janeiro de 194(} (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
jcasnetro Evaristo Baggro a pesquisar
canlím, argila e areia quartzosa em

rl. o

Aros DO PODER ExECUTIVO

terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado Ilha do Meio,
distrito de São Luís do Purunâ, municípi o de Campo Largo. Estado do
Paraná, em duas áreas distintas perfazendo um total de doze hectares
noventa e seis ares e setenta e nove
centiares 02,9679 haj , assim definidas: A primeira com seis hectares
trinta e três ares e sessenta e quatro
centíares (6,3364 ha) . deltmttada por
um polígono que tem um vértice no
final da poligonal que partindo de
um marco cravado à margem direita
da queda de vinte e cinco metros
(25 m) do arrô!c da Ronda seus lados têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: setecentos e
v'nte . sete metros e clncüenta centímetros (727,5D m) , nove graus nor.,
deste (90 NE). quatrocentos e setenta e seis metros (476 rm . oito graus
cínoüenta e nove minutos 'nordeste
(8" 59' NE): cinqüenta e dois metros
(52 m) , cinqüenta e sete graus cínqüenta e dois minutos noroeste (570
52' NW) e os lados do polígono a
partir do vértice considerado têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oitenta e sete me'tros (187 m) , quatorze zraus trinta
m'nutos nordeste (14 0 30' NE) oitenta e três metros (83 rm , trinta e dois
graus dois minutos nordeste (3202',
l\TE); duzentos e quarenta e oito metros (248 m) , cinqüenta e sete graus
cinqüenta e dois minutos sudeste
(570 52' SE); duzentos e oitenta metros (28() n» . onze graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (110 4!)' SW) ;
duzentos e treze metros (213m). cinqüenta e sete graus cinqüenta e dois
minutos noroeste (5'7 0 52' NW). A
segunda área com seis hectares sessenta e três ares e quinze centdas-ee
6.6~15 ha)
delimitada por um quadrilátero que tem um vértice no tinal
da poligonal que partdndo de
um
marco cravado à margem direita da
queda de vinte e cinco metros (25 m) ,
do arrôir, da Ronda seus lados têm
(1S
seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setecentos e vinte e sete
metros e
cinqüenta
centímetros
{727,50 m) , nove graus nordeste (90
NE); quatrocentos e setenta e seis
metros (476 m) . oito graus cinqüenta
e nove minutos nordeste (80 59' NE);
cento e sessenta e um metros (l61m).
cinqüenta e sete graus cinqüenta e
dois minutos sudeste (570 52' SE) duzentos e sessenta metros (260 rm ,
oitenta e sete graus vinte minutos
sudeste (870 2(}' SE) e os lados do
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quadrilátero a partir do vértice considerado têm OS seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros:
cento
e três metros (l03 m) oitenta E' sete
graus vinte minutos sudeste (870 20·
SE); quatrocentos e vinte e um metros (421 m) . v'nte e um graus emqüente minutos nordeste (21" 50' NE);
duzentos e quarenta e seis metros
~246 rm
oitenta e seis graus Quarenta minutos noroeste (86 40' NW);
quatrocentos e quatro metros (404
m) , dols gnaus vinte minutos sudoeste
(2. 0 20' SWl.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa que será uma Via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.(0) e será
válido por dois (2) anos a contar d\a
data da transcrição no livro próprio
da D'vísâo de Fomento da produção
Mineral do Ministério da Agr-icultura.
Art. 3.0 Revogam-se as 'disposições
em contrárlo.
Rio de Janeiro, 9 de junho de "1958;
137 o da Independência -e 70.0 da República.
0

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N.o 43. 863 ~ DE 9 Dl: JUNHO DE 1958

Autoriza a Emprêsa de caolim Limitada a lavrar argila e associados, 11:0
município de Magé, Estado do R~O
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7 n." r. da oonetítuícão. e n08
têrmos' do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada 3J Bmprêsa
de caolim Limitada a lavrar argila e
associados, no imóvel denominado Sitio Caju, .gi&tríto de Inhomírtm, município de Magé, EStado do Rio de
.Ianeíro, numa área doe quatro hectares trinta e cinco ar-es e sessenta
e sete centiares (4,3567 ha) . delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a cento e doze metros: e
noventa centímetros 01,90m) no rumo verdadeiro setenta e cinco graus
trinta minutos sudeste ('75° 30' SE)
do marco quilométrico TI. lQ (Km 10)
da estrada contôrno da Guanabara

418

ATOS

DO' PODER

_ B. R. 5 - e os lados. a partir
dêsse vértice, OS seguintes comprímentes e rumos ver-dad-eiros: noventa
e oito metros e setenta e .ctnco centímetros (98,'15 m) , oitenta e oito
graus sudeste (880 SE); cinqüenta e
quatro metros e cinco c-entímetros
(54,05 m) . quarenta e oito graus quarenta e cinco minutos sudeste (48" 45'
SE); cinqüenta e seis metros sete centímetros (56,07 m) , trinta e sete graus
trinta minutos sudoeste (370 30' SW) ;
cruzeiros e sessenta metros (2ÜO m) ,
cinqüenta e três graus sudeste (530
SE): trinta e seis metros (36 m) ,
trinta graus sudoeste (300 S'W); cinqüenta e quatro metros (54 m) , cinqüenta e sete g-raus quinze minutos
noroeste. (570 15' NW); trinta e cito
metros (38 m) , trinta graus sudoeste
(3(}O SW); trezentos e cinqüenta e
quatro metros e setenta e sete centímetros (354,77 m) , sessenta e um
graus trinta minutos noroeste .... ,.
<t31° 30' NW) cento e trinta e três
metros e trinta e quatro centímetros
(133,34 rrn , trinta e sete graus trinta
minutos nordeste (37° 30' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas nêste decreto.
Art. 2.0 O concessionál'io da autorização fica obrigado· a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumpr-ir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização da lavra será declarada caduca ou nula, na formados arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fina de lavra, na forma
dos ?rOO. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo :Departamente, Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorizaçâoide lavra terá
por título êste decreto, que será tramecrtto no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pa-

EXECUTIVO

gemente da taxa de seiscentos cruzeíros (Cr$ 6()0,OO) '.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958.
137° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghe.tti

DECRETO N." 43.8'64 - DE 9
NHO DE 1958

DE

JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Umbelimo Joaquim de Santana a pesqui;.
sar cromo no município de Queimadas, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 2gde janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Umbellno Joaquim de Santama a pesquisar cromo em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Pau-Fe1'1'O, distrito
e município de Queimadas, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hectares (50() ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice aJ oito mil trezentos e vinte metros (8.320 n» . no rumo magnéticode cinqüenta e cinco graus nordeste
(55 NE), da extremidade noroeste
(NW) da ponte sôbre o rio Itapícurá,
e os lados a partir dêase vértice, 05seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) ,
setenta e sete graus trinta minutos
sudeste (77° 3()' SE); quinhentos metros (500 m) " setenta e oit-o graus
trmte minutos nordeste <78° 30' NE);
mil metros (1.000 fi), Leste (E);
dois mil e quinhentos metros (2.500
m) , Sul (8); mil metros (1.000 m) ,
Oeste (VI); quinhentos metros (500
m) , setenta e oito graus sudoeste
(78° 8W); quinhentos metros (500
m) , setenta e sete graus trinta minutos noroeste (77° 30' NW); dois
mil e quinhentos metros (2.500 m) ,
Norte (N).
0

p~~;"o q~e tí;~~ d~~ut~~~zac~~ê~:
tica dêste decreto. pagará a taxa de
cinco mil- eruzeírós <Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois anos ai contar da
data da transcrição no livro próprio,
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da Dívísâo de Fomento da produção

M:neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-Soe as dlsposiçôes
em contrário.
Rio de j anerrc, 9 de junho de 1958,
137.° da Independência e 7().Y da República.
. JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário MeneqheUi

DECRETO

N.O 43.865 DE
NHO DE 1958

9

DE

JU-

Autoriza a Eletro Quimica Brasileira
S. A. a pesquisar quartzo e associados, no município de Ouro Préic,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° a.rtigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Eletro
Química Brasileira:' S. A.' a pesquisar
quartzo e associados, em terrenos de
sua propriedade. no lugar denominado Fazenda Rancharta. distrito e
município de Ouro Prêto, Estado de
Minas Gerais, numa área de trinta
hectares e setenta ares (30,70 ha) ,
delimitada por um polígono trregulair
que tem um vértice a duzentos e noventa e dois metros e oitenta centímetros (292,80 m) , no rumo magnética trinta e cinco graus dezenove mdnutos nordeste (35° 19' NE) da confluência dos córregos Estiva e Rancharia e os .Iados, a partir dêsse vertive, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e brtnüa e
nove metros e cinqüenta centímetros
(239,50 m) , setenta e seis graus sudeste (76 SE); trezentos e noventa
e quatro metros e cinqüenta centímetros (394,50 rm , quarenta e nove graus
doze minutos sudeste (49° 12' SE);
quatrocentos e trinta e dois metros e
cinqüenta centímetros (432,50 m) , setenta e um graus dez minutos nordeste (71° 10' NE); seiscentos e trinta
e nove metros e cinqüenta centímetros (639,50 m) , trinta e um graus
quatro minutos noroeste (31° 04'
NW); setecentos e onze metros e cinqüenta centímetros (711,50 m) , ctnquente e oito graus cinqüenta e seis
minutos sudoeste (58° 56' SW).
Ad. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
0

dêste decreto. pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,(}{)) e
será valido por dois (2) anos a contar da data 'da transcrrçâ-, no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura
Art. 3.°, gevogarn-se as disposições
em contrário .
Rio de .janelro, 9 de junho de 195~,
137Y da Independência e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghe.tti

DECRETO N." 43.8'Ô6 - DE 9
NHO DE 1958

DE

JU-

Autoriza o cidadão brasileiro João
'Gobbo Sobrinho a\ pesquisar calcário e associados no município de
Fartura, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, doe 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .João Gobbc Sobrinho e pesquisar calcário e associado6 em terrenos de sua propriedade e de outros no
imóvel denominado Fazenda São ~Vi
cente. Distrito de 'I'aguaí. mumcípío
d-e Fartura, Estado de São Paulo, numa área de duzentos e setenta e quatro hectares trin-ta e nove ares (27439
ha) delimitada por um polígono 11'regular, que tem um vértice na confluência dos córregos Grande e caieiTa e as lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil duzentos quarentar
e um metros e sessenta centímetros
(1.241,60 m) , quarenta graus cinqüenta e nove minutos sudeste (40°
59' SE); seiscentos metros (60'Ü"m)
trinta graus cinqüenta e um minutos sudeste (30 51' SE); mil metros
1.{)OOm). cinqüenta e nove graus nove
minutos nordeste u59° 09' NE); quatrocentos e quarenta metros (440m) ~
trinta graus cinqüenta e um minutos
noroeste (300 51 NW) dois mil oitocentos e .quárenta metros (2.84Qm},
quarenta e dois graus e vinte e um
minutos nor-oeste (420 21' NW); oitocentos e trinta e cinCo metros (835m).
Vinte e oito graus e trinta minutos
sudoeste (280 30' SW); novecentos e
I

0
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oitenta e cinco metros (985m), trinta
e cinco graus sudeste (350 SE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquise que será uma via autêntica!

dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil setecentos e cinqüenta cruzeiros
(Crg 2 _75(),QO) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcriçâo no livro próprio da Divisão de
Fomento da' produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3:° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958,
137.° da Independência e 70-.° da República.
JUSCELINO

KUBrrSCHEK

Mário tâeneçnetti

DECRETO N ,0 43.867 JUNHO DE 1958

DE

9

DE

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere oartigo 87, n." I, da Constituição,;; nos
termos do Decreto-lei n.o 1 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
MInas), decreta:
Artigo único E' concedida :i So,
ctedade de Mineração Triângulo Limitada, constituída por instrumento
particula-r de 23 de dezembro de ,1957,
com s-ede na. cidade de Uberaba. F'.,Stado de Minas
Gerais, autortzaçâo
para funcionar
como
emprêsa de
mineração, ficando obrtgada a CU!lL
prir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958
137,° da Ind-ependência e 70.° da Re~

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DE

9 DE

Declara sem efeito o decreto número 42.596, de 7 de novembro de

19&7.

o PreSident.e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
•

87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1. 985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
e atendendo ao que requereu o ínteressado no corpo do processo DNPM~
4.778-57, do Ministério da Agricultura,

decreta:
Artigo único. Fica declarado Sem
efeito o Decreto quarenta e dois mil
quinhentos, e noventa e seis (42.596),
de 7 de novembro de 1957, que autorizou o cidadão brasileiro Jose Afonso
Teixei.ra a pesquisar níóbío e associados, no lugar denominado Barreiro,
distrito e município de Araxá, Estado
de Minas Gerais, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 195'8;
837.° da Independência
República.
JUSCELINO

Concede à Sociedade de Miner(wà()
Triângulo Limitada autorizaçã'O para funcionar como emprêsa ne mineração.

DECR.EI'O N,» 43.86-8 JUNHO DE 1958

EXECUTIVO

e

70." da

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEOREI'O N.' 43.869
JUNHO DE 1958

DI! 9 DB

Declara sem efeito o decreto número
42.598, de 7 de novembro de 1957

o PreSidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição e nos têrnÍoo
do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
e tendo .em vista o que consta do
DNPM-1.682-58, decretar
Artigo único. E' declarado sem efei-

to o Decreto número quarenta e dois

mil quinhentos e noventa e oito
(42.598) > de sete (7), de novembro de
mil novecentos e cínquentg e sete
(1957), que autorizou Tiburcio Afonso
'I'eíxeíra a pesquisar nlóbío e associados, numa área de cento' e vinte 0
três hectareS e quarenta ares <123,40
ha) , no lugar denominado Barreiro,
distrito e munícípíc de Araxá, Estado
de Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1953;
137.0 da Independência e 70,0 da
RePÚ'blica.
acscar.rsc

KUBITSCHEK

Mário Mel1eghettt

ATOS

DECRETO N.o 43.870 JUNHO DE 1958

00 PODER EXECLTIVO

DE 9 DE

Concede à Companhia de Mineração
Ferro Union (Ferusa) autorização
para funcionar como emprêsa de
mineração.

o

PreSidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, n.c 1, da Constltutçâo e nos têrmcs
do Decreto-lei n.? 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Ar-tigo único. E' concedida à COm~
panhia de Minera-ção Ferro Uníon
(Perusa) constituída por escritura pública de 31 de março de 1958. lavrada
às fls. 16 verso do livro denotas número 668, do cartório do 24.° Oficio
desta Capital, com sede nesta Capital,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
e. cumprir integralmente as leis e r~
gulamentos em vigor OU que venham
a vtsor ar sôbre o objeto desta autortsecâo.
Rio de Janeiro. 9 de junho de 1958;
137" da Independência e 70." da
R.epública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N." 43.871

DE 9

DE

JUNHO DE 1958

RenoVa o Decreto n.- 3,6.9'T7, de 4: de
março de 1955.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere ') artigo 87. n.s r. da Constit·uição.; nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Oódígo de
Minas), d-ecreta:
Art. I," Fica renovada pelo urazo
ímororrogável de um
(1) ano. nos
têrmos da letra b do art. 1.° d-, ne-'
ereto-Iel n.o 9. 6Q5. de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Heliodoro de Andrade Mcitlnho, pelo Decreto número
trinta e seis mil novecentos e setenta
e sete (36 977). de quatro 14' de
março de mil novecentos e cinqüen.,
ta e cinCo (1955), para pesquisar ga.,
Iene e associados no
município de
Santo Inácio, Estado da Bahia
Art. 2.° A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decre_

to, pagará a taxa de dois mil trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 2.31OQ.O)
e será transcrita no livro própria da
Divisão de Foment., da produção Mineral do Ministério da Agricultura..
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
llio de Janeiro, 9 de junho de 1'958,
137." da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N,o 43.872
JUNHO

DE

DE fl DE:

1958

Retifica o art. LOdo Decreto número 35.922, de 28 de julho de 1954.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.íêo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI,O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códlgo úe
Minas), decreta:
Art. L" Fica retificado o a.rtiso
primeiro (1.") do De~reto número
trinta e cinco mtl novecentos e vinte e dois (35.922), de vinte e oito
(28) de julho de mil novecentos e
cinqüenta e quatro (1954)., qüe passa
a ter a seguinte redação: Fica autorízado o cidadão brasile'ro José Narcizo da Silve. a lavrar areia quartzo;
sa no lugar denominado Maria JOana, distrito e muníctpi., de 'rtraacn,
tes. Estado de Minas Gerais, numa
área doe vinte e dois hectares dezessete ares e vinte e cinco centíares
(22.1'725 ha) . delimitada por u.n j}OM
lígono u-reguler que tem um võr--ee
a dois mil metros (2,(J:OOm) no -umo
verdadeiro oitenta e cinco graus de;
zenove
minutos
nordeste (85." 19'
NE) do canto nordeste (NE) do aan.,
var do campo de aviação do Aeroclube 'de SãD João dei Rei e os ladoS.
a partir dêsse vértice, as segurntcs
com-u-imentos e rumos verdadeiros:
noventa metros (gOm). euatorze e-cus
quarenta e um
minutos -io-oeate
(14° 41' NW); cento e sessenta e
cinco metros (165m1 oitenta e -tnco
2T8US
devenovs .minutos su-toeste
(85° 19' SW); trinta metros 3üm).
vinte graus Onze
minutos noroeste
(20" 11' NW); duzentos e setenta e
cinco metros (275m). cinCo graus dezenove m i n u tos nordeste (5° 19'
NE); seiscentos metros (600), ottenta

ATOS
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e quatro graus qúerenta e um mtnu,
tos sudeste (84 0 41' SE); quatrocentos metros (400m), cinco graus deze-

nove míríutos sudoeste <5<) 19' SW);

trezentos e setenta

e

cínc., metros

(,315m). oitenta e quatro graus qua;
renta e um minutos noroeste (84 41'
NW); quarenta metros

(40m) , quu,

torze graus quarenta e um minutos
noroeste (14 0 41' NW}.
Art. 2.° A presente retifíoaçâo de
decreto não fica sujeita QO pagamento da taxa prevista pelo art. 3"1, pa;
rágrar-, único, do Código de Minas e
será transcrita no
livro próprio da
Divisão de Fomento de Produção iVlIneral do Ministério da Agrioulturc..
Art . 3·° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de ju.nho de 1958,
13'7.° da Independência e 70.0 da Repüblíca..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO N.o 43.873 JUNHo DE 1958

DE

9

DE

R,etifica' O -decreto n.o 42.594, de ., de
novembro de 195,7

O PreSidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c-I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29/ de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Artigo único. Fica retificado o decreto n.c -42.594, de 7 de novembro de
1957,' que passa a ter a seguinte redação: 11: concedida à Mineração Uran di
S. A., sociedade em qUe se transformou a Emprêsa de Mineração Urandí
Ltda., autorizada a funcionar pelo
Decreto n.c 37.961. de 22 de setembro
de 1955, pela escritura pública de 18
de janeiro de 1957, lavrada às fls. 33
verso do üvro de notas n.v 737, do cartório do 9·° Ofício desta Capital, arquivada sob n-? 81.085, na Junta Comercial do EStado de Minas Gerais,
alterada Pela assembléia extraordinária de 7 de março de 1957, arquivada
sob n,c 81.866, na mesma .runta, com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
autorização para continuar a funclona- como empl'êsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regUlamentos em vigor

EXECUTIVO

ou que venham a vigorar sôbre o
objeto da presente autorização.
Río de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITscHEK

Mário Iâeneçtietti

DECRETO Nv 43.874 JUNHO DE

DE

9

DE

1958

Autoriza a Emprêsa de Caulim Ltda.
a pesquisar caulim e associados no
município de Bicas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o art.
87, n. v I, da Oonstdtuiçâo e nos termos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.'1 Fica autorizada a Emprêsa de Oauhm Ltda. a pesquisar cauhm e associados, em terrenos ue propriedade de- Manuel Martins Machado e outros, no imóvel denominado
_Fazenda dos Cristais, distrito e município de Bicas, Estado de Minas
Gerais, numa área de dezesseis hec-.
tares e cinqüenta e um ares (16,51
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento
e quarenta mertoa (14{lrm) no rumo
magnético cinqüenta e três graus
trinta minutos sudeste (530 30 S-E)
da conflu-ência dos córregos Lacrananl
e Orfstaís e os lados, a partir désse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e oítenta metros (280m), um grau sudeste
(lo SE): cento e cinqüenta m-etros
(150m), oitenta graus nordeste (8Go
NE); oitenta e seis metros (26m),
sul (5); seiscentos e quarenta metros
(640m), oitenta e cinco graus sudoeste (850 SW); cento e quarenta
metros (140m), vinte e seis graus
noroeste (2,6° NW); setenta e três
metros (73m), vinte graus noroeste
(20 0 NW); seiscentos e seis metros
(606ro), setenta e um graus nordeste (71" NE).
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3." Revogam -se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
1958, 13-7.'-' da Independência e 70,<>
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário lVIeneghetti.

DECRETO N·o 43.875 -

DE 9 DE

JUNHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro David
Paulo Dana a. pesquisar diamante,
mmérío de ouro e associados no
município de nuoírança, Estado do
Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da CO:J..;t.l~U1Ção e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 19·40 (Código de Minas), decreta:
Art. L~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro David Paulo Dana a pesquisar diamante, minério de ouro e
associados no leito e terrenos reservados nas margens do canal Santo
Antônio, na margem esquerda do rio
Tocantins, pertencentes ao Estado do
Pará, na. conformidade do disposto
no item 2." do art. 11 do Decreto n.s
24.61'3, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas) no trecho dêsse mesmo canal, distrito e município de
Ituplranga, Estado do Pará. numa
área de duzentos hectares (200 ha) ,
delimitada por uma faixa de quatro
,mil metros (4.0DDm) doe comprimento, contada para jusante a partir da
entrada do canal Santo Antônio 9
quinhentos metros (500m) de largura, sendo duzentos e clnquenta
metros (250m) para cada lado do
eixo médio do mesmo canal.
Art. 2." O título da autorização
de PBSCjlÜ.sa.. que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa
de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00)
e será válido por dois (2) anos a.
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de
1958, 137." da Independência e 70.9
de Repúbl'ca.
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DECRETO

N.O

43.876 -

DE 9 DIl

JUNHo DE 1958

Inclui funções gratificadas na Tabela.
de lVIensatístas do neiartamenta
Nacional de Estradas de Rodagem~
e dá outras providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam incluídas na Tabela
de Mensalistas do Departamento Nacional de, gstradas de Rodagem, as
funções gratificadas abaixo díscrtmínadas corn os respectivos símbolos,
que integrarão a lotação da Delegação
de Contrôle .

Departamento Naeíonal de Estradas
de Rodagem
Delegação de contrôle
FG-2
1 Assessor Técnico (D.C.-D.N.E.R.)
1 Chefe do Serviço de Fiscalização
Financeira (S.F.F-D.N.E.R.)
1 Chefe do Serviço de Expediente e
Comunicações (S.E.C. - D.N.E.R)
FG-3
1 Chefe da Seçâo de Verificação- de
Contas <S.V.C.-S.F.F.-D.N.E.R.)
1 Chefe da Seção de Registro de Contratos (S,R.C.-S.F.F,-D.N.E.R.)
FG-4
1 Secretário do Presidente

(D.C.

D.N.E.R)

Art. - 2.° A despesa resultante da.
execução dêste Decreto correrá à conta
da dotação própria do orçamento do
Departamento Nacional de Estradàa
de Rodagem,
Art. 3.° :ttste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposíções
em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137Q da Independência e 70" da
RePública,

JUSCELINO hUBITSCHEK

JUSCELINO

Má1'io Meneghetti

Lúcio Meira.

KUBITSCHEK

ATOS

424

DO PODER

DEaRETO N." 43.877 - DE 9 DE
JUNHO DE 1958
out'orga concessão à Rádio Aratiba
Limitada para instalar uma estação
radiodifusora.

Ainda .não foi publicado no Diário
Oficial por falta doe pagamento. .
DECR'ETrO N. o 43 .:878 -

DE

9

DE

JUNHo DE. 1958

outorga concessão à Rád'io Marajoa~
ia Limitada para irwtalg.r uma es-

tação radiodifusora.

.

Ainda não foi publicado no Diana
Oficial por faLta de pagamento.

EXECUTIVO

87 item I, da COnstituição, e nas têr-

mos do art. 1.0, alínea n, do Decreto
n.o3.195 de 14 de abril de 19'41, decreta:
Art. 1.0 Fica suprim:Ldo um (1) car~
go de 'I'esoureírc-auxillar (Botucatu) ,
padrão M, do Quadro TIl - Parte
Suplementar - do Ministério da Via_
çâc e Obras Públicas, vago em virtude
do falecimento de Justini,ano Mauriz
Neves, devendo a dotação correspondente atender a-o provimento de cargOB vagos, criados pe1<l Decreto-lei nu,
mero 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
Repúblíca..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO

N.O

43.879 -

DE

9

DE

JUNHO DE 1958

Dá nova redação ao art. 3.° do Decreto
n.o 43.338, de 11 de março de 1958

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

37, inciso I da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa ter a seguinte r-daeão o artigo 3.° do Decreto n.c 4~.3'38.

de 11 de março de 1958:,
'I Art. 3.0 Ao pessoal interessado diretamente na obra oonstdtuido de servidores do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem especialmente
Indicado pelo Diretor-Geral respeitados a r,elaçã-o numérica previamente
autorizada pelo mesmo Diretor-Gerale os nfveís de gratificações, vencímen.,

tos e remun-ração aprovadas pelo
Ministro da Viação e Obras Públicas,
será concedida gratificação especial".
Aot: 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação

revogadas as disposições em contrário.
Ríc de Janeiro, 9 de junho de 195$;
137 ° da Independência e 70.° da
Repll'blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N.« 43.880 - DE 9 DlI
JUNHO DE, 1958
Suprime cargo extinto
O Pr-sídenta da República, usando
da atribuição que lhe comere, o artigo

DECRETO N.o 43.881
JUNHO DE 1958

DE

9

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóxet
que mencioná, situado no Município
de Guapiara, no Estado de São
Paulo.

o PreSidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição, e de acôrdo
com os arts. 1.165 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. 1.° Fica o serviço do Pazrdmônia da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de Guapiara,
no Estado de São Paulo, quer fazer à
União Federal, de um terreno com a
área de 450m2 (quatrocentos e clnquenta metros quadrados). situado nas
RUM São paulo, JOsé de Almeida
Lima e São José. naquela Cidade, tudo
de acôrdo com as plantas e demais
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o Z:.O 362.773. C!€ 1957
Art. 2.0 Destina-se o terreIlo à cons,
truçâo da Agência Postal-Telegráfica

IDeal.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137.° da Independência -e
RePública.
JUSCELINO KUBITSCHEIt

José Maria Alkmim.

Lúcio Meira.

70.0

da

Aros
DEORETO N:o 43.882 JUNHO DE 1958

DE

DO

9

DE

Declara aceita a doação do terreno
que 1r1>3nciona. situado no Estado
de São Paulo.
o Presidente da República, usando
da atribulçâo que lhe confere o ar-

~;ô~d~7'c~n;

;3 ~:ts~Or~1~U~ç~\8~

Código Civil. decreta:

g~

Art. 1.0 Fica ac-tta, para todos os
efeitos, a doação que o Município de
São João da Boa Vista, no Estado de
São Paulo, fêz à União Federal, do
terreno com a área de 557.5Dm2 (quinhentos e cínquenta e sete metros
quadrados e cínquente decímetros
quadrados), situado na RUa Nova, esquina da Rua Carlos Ktellander, naquela Cidade, tudo de acõrdo com a
escritura e os elementos técnicos conetantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.c 16.234,
de 1958.
Art. 2. 0 No terreno a que Se refere
o artigü anterior foi construído pela
União Federal o prédio em que se- acha,

instalada a Agência postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI{

43. BB3
1958

1957, que regulamenta as serviços de
energia elétrica, decreta:
Art. 1. o E' outorgada à Cuffill:1w
nhia de Dletrícidade do Alto Rio
Grande, concessão para o aproveitament., da energia hidráulica da corredeira de São Miguel, existente DO
rio Grande .na divisa dos _ distritos
de Ibituruna e Itumírtm, muníctphjs
de Bom sucesso, Estado de Minas
Gerais.
§ 10 Em portaria do Mínistr., da.
Agricultura, DO ato da aprovação
dos projetes serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência
S 2. o O aproveitamento destina-se
produção, transformação, transmtssão e suprimento da energia elétrrca, em alta tensâo. às concessionárias
de serviços públicos, de energia elétrica, situadas na sua Zona econômíca .
à

Art. 2 o A concessíonária fica
obrigada a cumprir as disposíçôes... da
Decreto n. o 41. 019, de 26 de teverdro de 1957, que regulamentá os
serviços de energia elétrica.

Art. 3.'; Caducará o presente título, independentemente de ato declaratórto, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:

I - Submeter à aprovação do MilUstro da Agricultura, em três (3)
dias dentro do prazo de um (1) ano.
a

Lúcio Meira.

o
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contar

da

data

da

publícaçêo

dêste Decreto, o projeto do apr-iveítamento hidrelétrico. observadas as
normas técnicas relativas às ínsta laçôes Estabelecidas em Leis e Regu-

JOsé Maria Al:kmim.

DECRETO N.

EXECUTIVO

PoDER

DE

io

DE JtJliIHO DE

Outorga à Companhi.'J.,' de Iãietricidade do Alto Rio Grande, concessão para o arrroveitamento da energia elétrica da corredeira de São
Miguel, existente no rio Grande,
na divisa dos distritos de tíntunma e Ltumírím; municípios de
Bom Sucesso e Ltumitím, no Esta,:
do de Minas Gerais.

lamentos.
Il - Assinar o contrato disciplinar
da concessão, dentro do prazo) de
trmta ,(30) dias. contados da publicação do despacho da aprovação. pelo

da atribuição que lhe confere o ar-

Ministro da Agrtcultura. da respectivaminuta.
lI!
Requerer à Divisão de
.I.~,gua.s,
do Departamento Naci.mnl
da Produção MinBral do Ministérlo
da Agrtcultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatórra, a
averbação do registro do referido
contrat-, no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (60) dias, do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras

tigo 87, inciso I, da Constituição, de
acôrd-, com o artigo 15D, do Código
de Aguas (Decreto n . o 24.643, de 10
de julho de 1934) e o Decreto número 41. 019, de 26 de tevereir., doe

prazos que forem marcados velo
Ministro da A,,"1'icultura, executnnâoas de acórd-, com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorfzadas, se necessárias.

O Presidente da República, usando

110s
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Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. o As

tarifas

do

forneci-

mento de energia elétrica serao ttxadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas ,
Art. 5. o Findo o prazo da concessão, todos as bens e instalações
que. no momento. exlstíe-em em
funçã'Q exclusiva e- permanente da
produção. transformaçâo, transmissão
e suprnnent., de energia elétrrca, rete-entes ao aproveitamento concedido, reverterã., ao domínio da União.
§ 1. o A' concessionária poderá re~
querer ao Govêrne Federal que .a
concessâ., seja renovada, mediante
as Condições que vierem a ser estlpuladas, desde que faça a .prova de
que a União não se 'opõe à utíhzaçâo
dos bens objeto da reversão.
§ 2. o A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o'
parágraf., anterior, até seis (6) meses
antes de findar o praz., de vtgêncía
da concessão, entendendo-se, 3:' o
não fizer, que não pretende a renevação.
Art. 6. 0 A presente concessão vi~
gorará pelo praZo de trinta (30)
anos, contados a partir da data do
regístrn, pelo Tribunal de ConL.~5, do
respectivo contrato.
Art. 7. o Revogam-se as disposiçÕ3S.
em contrário.
Rio de Janeiro. em 10 de junho
de 1958; 137, o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHJ:."'K

M ária M eneqhetti

DECRETO N." 43.884 -

DE

10

DE JUNHO DE ~958

Out<wga à Prefeitura Municipjj,l de
Barbalha, Estado do Ceará. conce~sàa pa.ra distribuir energia elé-

trica.

.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciSo I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 10 do· Decretolei 11. o 2.281, de 5 de junho de 1940,
càmbinado com o artigo 3. o do Decreto-Iei n . o 3.763, de 26 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' outol~ga.da à Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado

EXECUTIVO

do Ceará, concessão para distribuir
energia elétrica na sede do mumcipio, "rtoann., autorizada a montai
uma usina geradora têrmo-elétrica
e a construir o sistema de diatribuíçâo .
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agrtculture, por oc.;sião
da aprovação dos projetos, sera., determinadas a potência e as caracterísucas técnícas da instalação.
Art. 2, o A presente concessaa ncará sujeita às disposições do Deereto n.e 41.CH9, de 26 de feveteírn
de 195'1, que regulamenta OS serviços
de energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente títufo, independentemente de ate declaratório, se a. concessionária não
satísfízer as seguintes condíçóes:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (~)
vias, dentro do praz.o de cento e
oitenta 1I80) dias. a contar da data
lia pubücaçâ-, dêste Decreto, oa estudos, projetos e orçamentoS relativos à usina e ao sistema de distribuição '
II - Assinar a contrato disciplinar
da concessão, dentro ao praz., de
trinta (30) dias, contados da publicaçar, Cio despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
III
Requerer à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacumal
da produção Mineral do Mírustertn
da Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatório, a
averbação do registro do l"€ferido
contrato no 'I'ríbunal de Contas,
dentro doe sessenta (60) dias, do regtstro .
IV - Iniciar e concluir as obra.s
nos prazos que forem marcados pelo
M:.tnistro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderào ser 01'01'rogados por ato do Ministro da Agrfcultura.
Art. 4. o As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida D1visão de Aguas.
Art. 5. 0 Findo o prazo da concessão, deverá a concessíonárra requerer ao Govêrno.' Federal que Q.
mesma seja renovada, na forma que,
no respectivo contrato, deverá estar
prevista.
Art. 6. 0 A presente concessão vigúrará pelo praZo de trinta (30)

ATOS DO PODEREXECUVVO

anos, contados a partir- da data do
zegístro do respectivo contrato. -pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de junho
de 1958; 137. o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO N.O

43.885 DE 10 DE
1958

JUNHO DE

Dispõe eóíne a criação da Delegação
Permanente do Brasil [unto à OTN

çamieacao das Nações Unidas para
a'

Educaçdo. Ciência e

Cultura

(UNESCO) .
O Presidente da República. _usando da atribuição que lhe confere o
art. 87 inciso 1, da Constituição.
e nos têrmos do art. 12, do Decretolei n.« 9.121. de 2 de abril de 1946,
decreta:
Art. 1.0 E' criada a Delegação
Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para
a
Educacâo
Ciência e
Cultura
(UNESCO)~ com sede em Paris.
Art 2.° A Delegação Permanente
ficará diretamente subordinada
à
Secretaria de Estado da-s Relações
Exteriores e será chefiada por
um
Delegado, designado pelo 'Presidente
da República e escolhido entre os
funcionários da classe "O" da carreira de D'piomata ou por brasileiro
de reconhecida competência
em
as s unto s pedagógicos. científicos e
culturais.
Art. ã.v O Delegado do Brasil será
creditado junto à UNESCO c m a
categoria de Embaixador e receccrá
a eratífícaçâo de representação
de
acordo com o padrão "O·, da tabela
anual do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 4.° O presente decreto entrará
.em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as d.spoeíções
em contrário,
Rio de Janeiro, em 10 de junho
de 1958. 1370 da Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Carlos de Macedv Soares
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DECRETO N. o 43.886 DE' JUNHO

DE

10

DE 1958

outorga à Prefeitura Municipal de
Santo Estevão, Estado da Bahia.
concessão para distribuir energia
elétrica na sede do município.
O Presidente õe República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstítuíção, de,
acôrd., com o art,igo 150, do Ocdigo
de Aguas (Decreto n.e 24.643, de 10
de julho de 1934) e nos têrmcs do
artigo 1. o do Decreto-lei n. o 1.345,
de 14 de junho de 1939, combinado
com o artigo 2. ", do Decreto-lei número 3.763, de 25 de outubro de 1941,
Considerando que, pela Resolução
n. o 1. 360, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o E' outorgada à Prefeitura Municipal de Santo mssevâo,
Estado da Ba-hia, concessã-, para
dístríbuír energia elétrica na sede
do município, mediante suprimento
de energia elétrica que receberá da
Companhia Energia Elétrica da
Bahia, ficando, para. tanto, autortzada a construir uma linha de trensmissão e rêde de díatribuiçào .
Parágrafo único. Mediante Portaria do Ministro da Agricultura; Por
ocasião da aprovação dos prújetos,
serão fixadas as características da
linha.
Art. 2. o A presente concessão
fica sujeita às disposições do Decreto
n . o 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta OS serviÇo.:;, de
energia elétrica.
Art. 3. c Caducará o presente título, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dntr., do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publícaçâo
dêste decreto. o projeto e orçaznento relativos às obras autorizadas, as
quais deverão· obedecer às normas
técnicas estabelecidas em Leis (. Regulamentos.
II - Assinar o eontrato disciplinar
da concessão, dentro do praZo de
trinta (3ú) dias, contados da puhlícação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
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III
Requerer à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional
da produção Mineral do Ministério

da Agricultura, mediante o arquivamenta' da certidão comprobatória, a
averbação

do

do referido

registro

contrato no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (60) dias, do regiatro .

IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
MinistTo da Agricultura, executandoas de acôrd., com as projetos aptovades e com as modificações QU'2' to':'
rem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos .ereridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agri~
cultura.
A.rt .. 4. o As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fíxadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguaa.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partdr da data do
registro do respectivo contrato, nela
Tribunal de Contas.
.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de junho
de 1958: 137. o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N. o 43.887
DE JUNHO DE

DE

10

1958

Autoriza a Companhia Bom Su,;c\sso
de Eletricidade a instalar um motor diesel elétrico, de emergéncia,
na cidade de Caçador, município
de igual nome, Estado de Sosüa
Catarina ..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciSo I, da Constdtuiçâo, e
nos têrmos do artigo 10 do Decretolei n. o 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinada com o artigo 3. o do Decreto-lei rr.o 3.763, de 26 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Companhia Bom Sucesso de Eletricidade
a instalar um motor diesel elétrico,
na cidade de Caçador, município de.

igual nome, EStado de Santa Catarina, para acionar um gerador, já
existente, e de propriedade da concessionária.
§ 1.° O motor diesel, acima referido, é de propriedade da Oentraís
Elétrlcasvde Santa Catarina S A.,
que o cederá por empréstimo à Oompanhia Bom sucesso de Bletrlcidade.
§ 2, o A instalação, ora autorizada, destina-se ao refórço do' sete,
ma da produção de energia da Companhia Bom Sucesso de Eletricidade,
em caráter de emergência, até que
~ essa éoncessionária' possa
pôr em
funcionamento a usina hidrelétrica' objeto da concessâe, out.or~Hda
pelo Decreto n .o 33.216, de 1 de inIho
de 1953.
§ 3. o Por ocasião da aprov'açâo
dos projetas serão fixadas as características técnicas das instalações
que forem necessárias.
Art. 2.° Caducará o presente tltulo, independente de ato declaratório, se a autorizada não satisfizer as
seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de águas.
do Departamento Nacional da produção Mineral, do Ministério da
Agricultura. dentro de noventa (90)
dias, a contar da publicação dêste
decreto. os estudos, projetos e orçamentos das obras a serem exe-

cutadas ,
TI - Iniciar

e concluir as obras
nos prazos que forem fíxadoa pelo
Ministério da Agrtcultura .
Pe..rágraf o único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
.
Art. 3,0 A presente
autorização
fica subordinada às demais determinações do Decreto n.v 41.019, de
25 de fevereiro de 1957, que regulamenta OS serviços de energia elétrica.
Art. 4. o O presente Decrete, entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de junho
úe 1958; 137.o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHE"6

Mário Meneghettt
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DECRETO N. o 43.888 '- DE 10
DE JUNHO DE 1958

Autoriza a Eletro Química Bresüeirá
S. A. a construir uma linha de
transmissão entre tatiuete, municipio do mesmo nome. e Sammcnha, Município de Ouro Préto Estado de Minas Gerais,

Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciSo I, da Onnstituíçâo, e
nos têrmos do artigo 8. o do Decretolei n.» 852, de 11 de novembro de
O

439

mtnações do Decreto n. o 41.019, de

26 de fevereiro de 1957.

Art. 4. o O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publíceçâo.
Art. 5. 0 Revogam-se as dlsposiçôee
em contrárín.

Rio de Janeiro, em

10

de

junho

de 1958; 137.° da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

M ár~o M eneçtietti

1938:

Considerando que, pela Resolução
n.c 1.451, a medida foi julgada conveniente pelo .Oonselh., Nacional de
.águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a EIHro
-Química Brasileira S. A. a -construir uma linha de transmissão entre a subestação de Centrais Blétrtcas de Minas Gerais S. A., lnatalada na cidade de Laraíete, mumcípín
de igual' nome, e as suas instalações
fabris em Saramenha, munícípt., de
Ouro Prêto, Estado de Minas Gerais.
§ 1. o A linha de transmissão" ora
autorizada, destina-se ao transporte
-do suprimento a ser feito, pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A"
à Eletro Quimica Brasileira S. A.,
suprimento êsse autorizado pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica pela Resolução número
1.274.
§ 2. o

A,!Il características técnicas
instalação serão determinadas
PoI' ocasião da aprovação dos respectivos projetos.
Art. 2. o Caducará o presente titulo, independente dé qualquer ato
declaratório, se a autorizada não
cumprir as seguintes condições:
I - Submeter à Divisão de Aguaa,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da publicaçâo dêste decreto. os estudos, projetos e órçamento da obra a executar.TI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogadoS pelo Ministério da AgriN
cultura.
Art. 3. o A presente autorização
fica subordinada às demais deterda

DEORETO N.' 43.889 DE JUNHO DE 1958

DE

1&

Dá nova redação ao item 17 do artigo 1. o do Decreto n. o 38.1ü5, de
18 de outubro de 1955.

O Presidente da República, tendo
em vista o parágrafo 16 do artigc, 141
da Constituição Federal e usando das
atribuições que lhe confere
item I
do artigo 87, da mesma Constituição,
decreta:
A.rt. 1. o Passa a ter a redação
seguinte, o item n. o 17 do artigo 1..
do Decreto n. o 38.105, de 18 de outubro de 1955:

°

.í-i'~. Gleba" .~~ '76Ô:S43:57 '~2 . (;e~
tecent-,s e sessenta mil, oitocentnl! •
quarenta e três metros quadrauos e
cinqüenta e sete decímetros quadrados), pertencentes a Isaae Palitj, no
valor de eis 707 .400,00 (setec-mtos
e sete mil e quatrocentos cruzerros) .

.

.

Art. 2, o Revogam-se as dispostçõee

em contrário.
Rio de Jan-eiro. em 10 de junho
de 1958; 137. o da Independência e
70. G da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique [,ott

DECiRIETO N. o 43.890 _. DE 10 DF
JUNHo DE 1958
Declara de utilidade pública a A"sociaçá o Brasileira Benefícenie ele
Rea.OüitaçéLo (ABBlR). com sede no

Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no Diário

Oficial 'Por !'alta de pagamento.
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DECRETO N,o 43.891 -

DE

10

DE

JUNHO DE' 1958

Declara õe utilidade Pública a Associação de São Vicente de rasuo,
com sede no Distrito Federal,

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Associação
de São Vicente

de

Paulo,

ExECUTIVO

de 1958, obrigando-se a mesmas sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôore O Objete
da presente autorização.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70,° da República.
JUSCELINO. KUBITSCHEK.

sediada

nesta Capital, a qual satisfaz as exigências do, art. 1.0 da Lei D.O 91, de

Parsitiü Barroso.

28 de agôsto de 1935, e usando da

atrtbtnçâo que lhe confere o art. 2.°
dessa lei. deoreta.:
Artigo único. lt declarada de utilidade pública, nos têrmos da men-

DEORETO N.' 43.893 - DE 12
DE JUNHO DE 1958

cente de Paulo, com sede no Distrito
Federal.

outorga concessão à RácHo Capiberibe
do Recife Sociedade Anônima pare!>
ins,talar uma estação rádiodifusora.

Rio de Janeiro, em 10 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.
República.

Aímda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

cionada lei, a Associação de São Vi-

JUSCELIlNO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar sauee.

DEORETO N.' 43.892 - DE 12 DE
JUNHO DE 1958
Concede à sociedade Navegação sasõnia S. A. autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 2.784, de
20 de novembro de 1940, decreta:

, Artigo único. E' concedida à sociedade ,Navegação Savônia S. A.,
com sede nesta capital, autorizada a
funcionar pelos Decretos TIS. 34.405,
de Z9 de outubro de 1953, e 40.986,
de 14 de fevereiro de 1957, autorização
para continuar a funcionar como 'emprêsa de navegação de cabotagem,
com o capital aumentado para .....
Cr$ 13.QOO.000,00 (treze milhões de
cruzeíros) , dividido em 1.300 ações,
sendo 650 ordinárias e 650 preferenciais, tôdas nominativas, do valor de
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma, distribuídas entre 7 (sete)
acionistas, sendo 6 (seis) brasileiros
natos e 1 (um) sueco, conforme deliberações tomadas nas assembléias
gerais extraordinárias realizadas em
23 de abril de 1957 e 24 de fevereiro

DECRETO N.o ,43.894
DE 1:3 DE
JUNHO DE 1958
Retifica a Relação Nominal a que se
refere o art. 2° do Decreto número 40 975, de 15 de fevereiro de'
195'7. que aprovou as Tabelas de
Pessoal do Conselho Naciona,l de
Pesquisas. do Instituto Brasileiro
de Bibliografia e Documentação e
do lnstituto Nucunuü de -Pesquisas
da Amazônia, e dá outras providências

o Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constltuíçâo Federal, decreta:
Art. 1·° Fica retificado. na relação nominal a que se refere o artigo 2.° do Decreto n.e 40 975, de 15 defevereiro de 1957, que aprovou as 'I'abelas de Pessoal da Conselho Nacional de Pesquisas. do Instituto Brasi-

leiro de Bibliografia e Documentação
e do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia o nome de Glória ~Lriy
Nunes Pontes, para Glória Ma.:rly·
Duarte Nunes de Carvalho Fontes.
Art. 2.°
A retificação a que se
refere o artigo anterior "vigorará a.
partir da publicação do Decreto número 40.975, de 15 de fevereiro de:
1957.
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Art. 3.° 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art 4." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J,ônell'o, em 13 de junho de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles.

DECRETO N.o 43.895
"JUNHo DE 1958

DE

13

DE

Autorizá a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação de um
terreno situado na localidade de
Montalvânia, Município de Manga,
no Estado de Minas Gerais, de
propriedade dJ Sr. Edmar Viana e
de sua eepôsa D. Sebastiana Lopes
Viana.
.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição Federal. decreta:

Art. 1." Fica autorizada a Comissão do Vale do São Francisco, cria'da pela Lei n.v 541, de 15 de dezembro de 1948, a aceitar, sem ônus para
o Governo Federal. do SI'. Ddmar
Viana e de sua eSPÔSa D." Sebastíana
Lopes Viana, a do-ação de Um terreno situad-o na Praça Orfsto-Reí no
povoado de Montalvâma, Município
de Manga, Estado de Minas Gerais,
com 435 metros quadrados de área
medindo 15 metros de frente po~
26 e 32 metros de lado por 16 metros
de fundo.

DECRETO N.? 43.896 JUNH-o DE 1958

DE

13

DE '

Auto;iza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar, em Iâ mtcüuã-nia. Município de Manga. Estadv de
Minas Gerais, a doação de uma bar~
ragem e de um canal de irrigação.
com a sua respectiva área, de' propriedade do Sr. Antônio Montalvão
e de sua espôsa D.a Adelice Rosa
Montalvão.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição, decreta:
Art. 1." Pica a Comissão do Vale
do São Francisco. criada pela Lei número 541, de 15 de dezembro de 1948,
a aceitar. sem ônus para o Govêrno
Federal, em Montalvânta, Município

de Manga Estado de Minas Gerais,
do Sr. Antônio Montalvão e de sua
espôsa, D." Adelice Rosa Montalvâo,
a dcaçâc de uma barragem, co-m a
sua respectiva área de inundação. que
é de 8. oor metros quadrados, e de
um canal de irrigação que parte dessa barragem à confluência do Rio
Ooché com o Poções e que mede
2.500 metr-os de comprimento por 6,
de largura.
Art. 2.° FiCa designado o Mestre,
referência 25, Olodomíro de Pontes
Cunha para, como representante da
União, assinar a escritura de doação.
Art. 3.° O presente Decreto entrar~ em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as dispcsíções em con-

trário.

.

Rio de Janeiro, em 13 de junho' de
1958; 137: da Independência' e 70.0da República.
Q

JUSCELINO KUZITSCHEK

Eurico de Aguiar Salles.

Art. 2.° Fica designado o Mestre,
referêncí a 25, Olodomíro de- Pontes
Cunha, para, como representante da
União, assinar a escritura de doação.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publíca .
çâo. revogadas as dísposíçôea em
contrár'io

Rio de Janeiro, em 13 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70·0 da
República

JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar

soues.

N.O 43.897 _
JUNHO DE 1958

DECRETO

DE

13

DE

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar, em MOntalvânia, Município de Manga, no Estado de lV'inas Gerais, a doação deum campo de Pouso. com 2.000 metros de comprimento por 60 de largura, de propriedade do Sr. Aveli.
no Francisco de Souza e de sua espôsa D.a Felismina Rosa de Sousa.

O Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe confere o ar-
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tígo 87, item I da Ocmstrtuíçâo, de-

creta:
Art. 1.0 F'103, aut.mzada a Cormssáo
do Vale do Sã . Francisc., cnad., ~,'-),
la Lei TI.O 541, de 15 c e dezembro de
1948, a aceitar. sem ônus para o 00-

vêrno e'ecerar, do Si P..V2;lDC Frar..
ClSC
-íe SoUSa e, de sua espõs.. J
Petsnuna Rosa de S _usa, a do
do c-mp . uc p.rus srtuad, em.vlc>l~·

.çac

talvânía Município de Manga, ~~~
do de Minas Gerais. com área «e

cotas do valor unitário de ........••
Orê 1.000 (hum mil crueeíresr. dístribuídas entre dois sócios. cidadãos
brasileiros natos, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de .Ianeíro, 13 de junho de
1958. 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

120.(JOO metros quadrados. medindo
2.000 metros de c- mprtmento por 60
de largura

Art. ã." Fica designsd ..., o Mestre,
referência 25, Olodcrmr
de Pontes
Cunha. para, Orno representante da
União, assín.ar a escritura de doação.

Art. 3.0 O presente decreto

entra~

rá em vigor na d.ita de, SU8. publicação, revogadas as disposições e'n ccrrtrárto.

Rio de Janeiro, em 13 de junho de
1958;

137 0

da

Independência e 70.fl

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Saltes,

DECRETO N.o 43.898

DE 13

DE JUNHO DE 1958
Concede à Socledade Comissária e
Marítima Modesto Roma Limitada,
autorização para funcionar '::Orno
emaresa de navegação de cabotagem.
-

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade Comissária e Marftíma Mo~
deste Roma Limitada, com sede em
Santos, Estado de São PaulO, autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem,
com o contrato de constituição
e alteração que apresentou por meio
de instrumento particular e escritura.
pública, firmados, respectivamente,
em 6 de junho de 1957 e 17 de março
de 1958, com o capital social de
Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros) , dividido em 1.000 (mil)

Parsijal Barroso

DECRETO N. o 43.899
13 DE JUNHO DE 1958

DE

Cria no Conselho do
Desennotoimento o Grupo Executivo da Indústria de Oonetruçâo Naval.

O Pres dente da República usando
das atribuições que lhe confere o
art 87. íncíso I· da Oonstítuíçâo,
d-ecreta:
Art. 1.0 Fica criado no Conselho
do Desenvolvimento,
Grupo "xecuüvo da mdústria de Construção
Naval (GElCONl constituído de:
a)
Ministro da Viação e Obras
Públicas - Presidente.
t» presidente da Comissão de Mar.nha Mercante.
c) Diretor de Portos e Costas do
Ministério da Marinha.

o

d) Diretor Geral do, Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais.
e)
Diretor Superintendente
do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Bconômíco.

/) Diretor da Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S.A.
g) Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
S.A.
h) Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Paráarafo único. Os membros do
GIDCON poderão delegar seus podê,
res a representantes
autorizados,
mediante notificação escrita ao Secretário Geral do Conselho do Desenvolvimento.
Art, 2.° Respeitadas 'as atribu'ções
legais específicas' dos órgãos gover-
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namentals. O GEICON terá por finalidade e atribuições:
a)
estudar propor e estabelecer aIS
normas e crttérios gerais a serem
observados pelos diversos órgãos governamentais. para execução das me.
tas da Construção Naval; e,
b) estudar, coordenar, aprovar
e
propor as medidas necessártas à realização dos projetos. de estaleiros de
Construção Naval. previstos nas metas estabelec'daa pelo Govêrno ,
Art. 3.° As reuniões do GEICON
serão convocadas. com no mínimo
48 horas de antecedência, por ,>e11
Presidente. de iniciativa própria ou
em atendimento a solicitação escrita
de. no mínimo, três (3) membros do
GEICON.
Art. 4.° Compete privativamente
ao Presidente do GEICON:
a)
superintender e dlr.glr os trabalhos do GEICON e representá-lo
oficialmente;
b)

promover a execução das medi-

doe aprovadas pelo GEICON; e

promover. quando necessário,
reuniões conjuntas com outros órgãos da administração pública.
c)

Art. 5.° As· decisões e resoluções
do GEICON serão tomadas por maioria de votos, presente 'o Presidente
ou seu representante. e no mínimo
mais quatro dos seus membros.
Art. 6.° Todos os órgãos da Administração Federal deverão prestar ao
GEICON a cooperação que lhes tôr
SOlicitada, inclusiva sob a forma de
trabalhos técnicos.
Art. 7.° O Secretário Geral
do
Conselho do Desenvolcímetno tomará as medidas necessárias para a
pronta instalação e funcionamento
do GEICON.
Art. 8.° O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de junho
doe 1058; 137.° da Independência e
7'Ü. o da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Antônio Alves Câmara.
JOsé Maria Alkmini,
Lúcio Meira,

DECRETO

433
N.? 43.9DO JUNHO DE 1958

DE

13 DE

Autoriza
o Tesouro
Nacional
a
afiançar o financiamento de quinhentos milhões de cruzeiros
(Cr$ 500.000.000,00), a ser ccscedia~ pelo Banco do Brasil S.
A.
à Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem 08
arts. 87, inciso I, da Constituição, e
15, da Lei n.e 1. 806, de 6 de janeiro
de 1953, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Tes-ouro
Nacional a prestar fiança ao Banco
do Brasil S. A., do financiamento de
quinhentos milhões de cruzeiros ...
(Cr$ 500.00'0.000,00) a -ser concedido
p01" este à Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia correndo a respectiva amortização por conta da receitá do Fundo
de varoríaacão nos exercícios futuros.
Art. 2.° zste decreto entrará ezn
vigor na data de sua publícaçâo. re..
..... -gucras as dísposíçôes em contrário

Rio de Janeiro, 13 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar sczes.
José Maria Alkmim .

DECRETO N.O 43.901
JUNHO tiE 1958

DE

13 DE

outorga concessão à Sociedade Rádio
Emissora do Recife Limitada - Rá~
dia Recife - para instalar uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Iheiccnfere o artrgo 87, n.O I da Constituição, atentíendo ao que requereu a sociedade Rádio
Emissora do Recife Limitada - Rádio
Re..:ife - e tendo em vista o disposto
no art 5.°, n c XII, rua mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão à
Sociedade Rádio Emissora do Recife
Limitada _ Rádio Recife - nos têrmos do art. 11 do Decreto n. o H. 655,
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de 11 de julho de 1934, para estabele-

cer. na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco. sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias.
destinada a executar serviço oe radíodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que OOil11 êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas. e

deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ser considerada nula
a concessão.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, '13 de .iuono de 19'58;
137. o da. Independência e 70. o da República.
JUSCELIN'O KUBITSCHEK

-Lúcio M-eira.

DEORETO N ,0 43.902 JUNHO DE 1958

DE

16

DE

Aprova o Regimento do Instituto de
Pesquisas Rodoviárias
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artágo 87, it-em I, da Constituição, de-

creta:

Art , 1.0 Fica aprovado o Regimento
do Instituto de pesquisas Rodovíárías,
que com éste baixa assinado pelo Ministro da Justiça e Negócios mtertores.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data Ie sua publicação r-vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Saltes

Projeto de Regimento do
Instituto de Pesquisas
Rodoviárias
CAP:tTULO I

Dos FINS
ATt. 1." o Instituto de Pesquísas
Rodoviárias, (IPR) , criado pelo De-
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ereto n.c 42,212, de 29 de agõsto de
1957, à vista do qUe dispõe a lei número 1.310, de 15 de janeiro de 1951.
com sede na cidade do Rio de Janeiro é diretamente subordinado ao
COnselho Nacional de pesquisas e tem
por finalidade:
a) promover a criação e o deSenvolvímento dos serviços especializados de
informações e atrvidadea sôbre pesquisas de estradas de rodagem;
b) promover e estimular a realiza-.
cão de trabalhos práticos, proporcionando meios para a sua execução e
divulgação dos resultados obtidos pelos
p-esquisadores;
c) estimular o intercâmbio entre os
diversos órgãos rodoviários, associações, firmas ou indivíduos, no âmbito
nacional ou internacional que se interessam _em pesquisas referentes à 'estrada de rodagem;
d) coordenar com a cooperação dos
Departamentos de Estradas de Rodagem Federal, Betaduaís, Mumctpeas e
dos Territórios, os reaubbados dos trabalhos e pesquisas realizados em catradas de rodagem;
c) incentivar a mais ampla aplicação dos r-esultados obtidos tendo em
vista ocaproveítamentc, dos materiais
nacionais e a SUa utilização na ínformação científica e tecnológica dos
pesquisadores.
Arb. 2.° O IRP executará o seu
programa de atdvídad-s de acôrdo com
os objetivos do conselho Nacional de
Pesquisas e do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, e outros órgãos rodoviárias tendo em vista, principalmente:
a) manter um corpo de pesquisadores;'
b) formar especialistas e auxiliares
técnicos para serviços de Iaboratórto
e de campo;
c) auxiliar financeiramente es crganizações já existentes que se dediquem a pesquisa - rodoviária;
d) pro,:er recursos para congressos,
conr-rênoías e seminários nacionais e
ínternacíonaís;
e) promover o intercâmbio de Pessoal técnico-científico por _ meio de
viagens de estudo e missões cíenun-

cas:

f)
conceder bôlsas de estudos visando ao aperfeiçoamento ou à espccíaltsação em estradas de rodagem;
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estimular, por todos os meios,

g)

o desenvolvimento da pesquisa rodo-

viária;
h) divulgar por todos os m-tcs, os
resultados obtidos em peequísas rodoviárias.
CAPITULO II
DA

ORGANIZAÇÃO

Art. ,3." O IPR constitui-se de:
1)
Conselho Técnico (CT);
II) Direção;
III
Serviç.o 'I'écmco-Cíeutiflco
(S.T.C.);
IV - serviço
(SAl.

de

Admímstraçâo

OAPíTULO ITI
DA OOMPC'SIÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃI,S

Seção I
Do Conselho Técnico

Art. 4.° O C.T. é o órgão superior
de orientação técnica e cíenttfica QO
IPR e é constituído dos segusntea
membros:
I dois membros Indicados pel<'l
Conselho Nacional de Pesquisas, um
dos quais será o Diretor do J.PR;
II - dois membros índícadce pelo
Departamento Nacional de Es-trndas
de Rodagem, um dos quais será o
Vice-Diretor do IPR;
lU - um membro representante da
Associação Rodovíárba do Brasil;

IV - um membro representante ce
Associação Brasileira de Normas Técnicas;
V - um membro representante da
Federação Brasileira de Engenheil'Ol>;
VI - um membro representante da
Diretoria de Vias de Transporte do
Ministério da ouerra.
§ 1.0 Os membros do C. T. serão
designados pelo presidente do 0011selho Nacional de pesquisas. In0diante indicação das entidades rem-esentadas.
§

2.° Exceção feita do Diretor e no

Více-Diretor do IPR. membros na-

tos do C:T., os demais membros do
C.T.

terão o mandato, normal de
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três anos, podendo ser renovado A
primeira composição do C·T. fica,
entretanto, sujeita aos prazos indica-dos no parágrafo seguInte.
§ 3.° O C.T; será renovado anualmente por terço, renovando-se, no
primeiro ano, o mandato dos reprcsentantes da Pederacão Bi-asileíra de
Engenheiros e da Associação Brastletra de Normas Técnicas, no segundo ano. os da Associação Rodoviária
'CIo Brasil e da Diretoria de vias da
Transporte do Ministério da Guerra.
e, no terceiro ano, o dos representantes do conselho Nacional de pes·
quisas e do Departamento Nacional
de Estradas de ROdagem e aastrn
sucessivamente,
§ 4.° Os representantes das díversas entidades poderão ser reconduzt...
dos e o preenchimento de vaga verí..
Itcada no decurso do mandat-o COT'~
responderá ao prazo restante ôe
mesmo.
§ 5.° Os membros do C.T. tornarão posse perante o Presidente dr;'
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 5,° Compete ao C.T· l de medo especial;
I - aprovar o Regimento Interne
do lPR;
TI - examinar e aprovar:
a) o orçamento anual d'o IPlt',
b) o programa anual de trabalho;
c) os planos de trabalho a longo
prazo;
d) Os relatórios anuais c as nres-

taçôes de contas:
e) orgamzaçâo do pesscal .
III - aprovar as instruções para
a concecsâ.y ce auxílios destinados à
investigação cíentítíca e tecnotógtca;
IV - aprovar as instruções nata a
concessão de bôlsas de estu.-do de
aperfeiçoamento e de pesquisas ;
V
aprovar os programas doa
cursos de formação e aperfeiçoamento de pesquisadores:
VI - deliberar sôbre as concessõea
de bôlsas e auxílios;
VII promover as providências
necessárias ao amparo dos pesqutaadores, visando permitir que os mesmos se consagrem inteiramente à
pesquisa, com razoável garantia <ia
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própria subsistência e das responsabilidades sociais inerentes aos rei>"
pectívos encargos de família;
VIII -. decidir aôbre as prcvidên-

cías necessárias Para facilitar .) intercâmbio de professôres e pesquisadores, entre os centros de estudo e
de investigação nacíonaís e estrarrgeíros;
IX - sugerir ao Conselho Nacional de Pesquisas a reunião prévia doe
representantes acreditados junto a
Congressos Científicos ou 'I'écrucos a
fim de estudarem, em conjunto, "assuntos de interesse nacional;
X - submeter a proposta do orça"
mente q-o IPR e o correspondente
plano de trabalho à aprovação to
Conselho Nacional de pesquisas;
XI -

deliberar sôbre a distribuição

dos recursos concedidos e exammar
as demonstrações .das despesas efetuadas, para a devida comprovação;
XII - propor ao COnselho Nacional de Pesquisas os níveis de representação, vencimentos, salários e eutras vantagens do pessoal;
XIII - aprovar as Instruções para
o estabelecimento do regime de dedicação exclusiva;
XIV aprovar acôrdoa para estabelecimento do regime de -íedícação exclusiva para 05 pesqutsadcres,
técnlccs e professores que reat.zarem
tarefas de Inícíativa de IPR;
XV) deliberar quando cabível sôbre a aplicação do regime de tempo
integral;
XVI) aprovar a criação de novos
setores do Servíçc 'I'éoníco-Cíentífíco;
XVII) propor ao Conselho Nacio,
nal de P-e6qUhõ'3.G. ajustes, acordos,
convênios e contratos;
XVIII) instituir comissões consultivas, mtegredas por homens de ciência pura e aplicada;
XIX) conceder o título de órgão
consultivo do IPR a entidade de caráter técníco oU científico. de reconhecido valor;
XX) solicitar o parecer dos órgãos
consultivos do IPR quando o JUlgue
útil ou necessáa-íc à consecução dos
objetivos dêstes;
XXI) convocar os demais órgãos
do IPR, outras instituições OU per-
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sonalidades, cujos esclarecimentos
julgUe necessários;
XXII) instituir prêmios para dte.
tribuiçâo anual a pesquisadores que
hajas realizado trabalhos ortguaaís
de valor, no campo da ciência pura
ou aplicada;
XXIII) aprovar as Instruções para
a concessão dos prêmios a que alude
o ítem anterior;
XXIV) sugerir aos órgãos competentes providências que julgar mais
[adequadas para promover o apro,
veitamento dos materte.ís nacionais
utilizados em estradas de rodagem
ou em serviços rodoviários, em geral bem como a sua UtiliZ8G~(J na
informação científica e teonológíca
dos pesquisadores;
XXV)
promover o íntercâmbío
entre os diversos órgãos rodoviários,
aesoclaçôes, corporações, firmas ou.
indivíduos. no âmbito nectona I e mternacíonal que se interessarem em
pesquisas referentes a estradas de
rcdogem;
XXVI) decidir sôbre a coordenação dos resultados dos trabalhos e
pesquisas realizados eun estradas de
rodagem;
XXVII) aprovar normas e providências tendentes a aperfeiçoar as
atividades do I'PR;
XXVII) aprovar a minuta dos
convênios OU acordos de cooperação
do IPR com organizações na.nonars
e estrangeiras, OU oar parecer sôbre
os mesmos quando sua aprovação de~
penda de autoridade superior;
XXIX) deliberar sôbre matéria.
em que seja omisso o Regimento do
IPR.
Al't. 6. 0 O C. T. realizará, ordinária ou extraordinàriamente até c
máximo de 60 <sessenta)
Sessões
anuais, reunindc.se, extraordtnàrramen'e. mediante convocação do Presidente ou requerimento subscrito,
pelo menos, pela maioria de seus
membros.
§ 1. o As sessões têm caráter ostensivo salvo nos casos em que fôr
deliberado de outra forma.
§ 2. o A duração de cai-a sessão,
normalmente, não excsderá de três
horas, podendo ser prorrogada em
CMOS excepcionais.
Art. 7. o As sessões do C. T. serão
presididas pelo Diretor do IPR e secretanadcs pelo Secretário do C. T.
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§ 1. ° Nas suas respectivas faltas
e impedimentos o Presidente será
substituído na seguinte ordem: viceDiretor e Conselheiro mais idoso.
§ 2. ° Nas suas faltas e impedimentos, o Secretário do C. T. será subatituido por um Secretário "ad.hoc'
designado pelo Presidente.
Art. 8.° O C. T. SÓ poderá reu'.nir-se e deliberar' com {) número mínimo de cinco membros, inclusive o
Presidente.
§ 1.° As decisões do C. T. serão
tomadas par maioria simples, cabendo ao Presidente também o voto d.e
desempate,
§ 2. ° Os conselheiros que comparecerem às sessões terão a ua presença anotada em livro próprio; a
cargo da Secretaria do C. T.
Art. 9.° As sessões do C. T. serão
divi~idas em duas partes, na ordem
seguinte:
I - Expediente
II - Ordem do dia
1. o O expediente constará de:

I - leitura, discussão e votação da
ata da sessão anterior;
II - leitura e distribuição do ex.
pedíente:
In - comunicações, índícaçõea e
propostas.
§ 2.° A ordem do dia constara de
discussão e votação da matéria em
pauta.
§ 3.0 Esta seqüênci-a poderá ser alterada pelo Plenário quando fôr couveníents à apNciação dos assuntos em
pauta.
.§ 4. o As indicações e propostas deverão ser apresentadas por escrito
depois de lidas, mandadas processar,
Se fôr o caso.
Art. 10 Os assuntos submetidos à
apreciação do C. T. deverão em princípío ser encaminhados com pareceres instrutiv-os, que Iacülbem o e:x~~
me da matéria.
Art. 11 O Conselheiro que não se

b~l~~~u~~~~d~l~~J~S e::;;a~~~;~, ;~â~:

rá pedir vista do processo ou adiamento da discussão.
Parágrafo únlco , O prazo éL 2 vista
estende-se até a data da sessão 08'[;-
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gulnte, podendo ~er prorrogado pelo
Plenário.
Art. 12 Após o encerramento da
discussão os pareceres, emendas ou
substdtutívcs serão submetidos a VJ)~
tação.
Parágrafo único. Qualquer Coneelheíro poderá requerer preferência nas
votações.
Art. 13 As indicações e propostas
qu.e envolvam matéria n§;o constante
da ordem do dia só poderão ser votadas, na mesma Sessão. com a presença de. no mínimo, 2/3 dos Membros
do C.T ..
Art , 14 Os debates das sessões do
C. T. serão dç preferência taquígrafados ou gravados e. depois de revlstos e datilografados serão encadernados periodicamente, formando os anais
qUe serão arquivados na Secr-etaria do

C. T ..

Parágrafo único. O Presidente do
C. T. resolverá sôbre a conveníênera
ou não da divulgação da matéria das
sessões.
Art. 15 Das sessões do C. T. serêo
lavradas atas sucintas, em que constarão:
I - dia, mês, ano, lo-cal e hora da
abertura e do encerramento da s€ssão;
II - nome dos Conselheiros e cemais pessoas presentes;
III _ nome do Presidente e do Secretário da sessão:
IV _ noticia sumária do expcdíente e demais assuntos tratados, o nú111€rO e assunto dos processos o nOIT.e
dos interessados e as deliberações tDmadas:

V - dita das convocações feitas,
quando fôr o caso.
§ 1, o Sempr'e qUe possível a ata da.
sessão anterior será distribuída ou lida
00 comêco da s'C6são e submetida à
discussão e aprovação.
.
§ 2. 0 Depois de aprovadas, as atas
serão datilografadas em fôlhas sôttas com as observações qUe tiverem
sido feitas e aprovadas, '8 receberão a
assínatu-a do Presidente e do Secretário da sessão em que roram aprovadas.
§ 3, o Encadernadas jiariódicarnente
as atas serão arquivadas na Secretaria do C.T..
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Art. 16 O C. T. terá uma gecretarta,
diretamente subordinada ao Presutente e chefiada por um -servidor, especialmente designado para as funções
de Secretárío do C. T . .
..
Art. 17 Compete à secretaria do

stetentes Técnicos e DOr um Secre-

tário,podendo a escolha dos primeirecair em pessoas estranhas ao
Instituto.
1'OS

Seção III

c.'r..
I

-

Do Serviço Técnico-Científico

preparar o expediente e a or-

d-em do dia das sessões do C. T . ;

II _ obter a assinatura em livro
próprio, dos conselheiros presentes à
reumáo;
UI _ distribui-r, prêvíamente, aos
Conselheiros a pauta da matéria a ser
tratada na órdem do dia;
IV _ secretariar as sessões do C. T .,
de acôrdo com a ordem constante do
presente regimento;
V - elaborar as atas e os anais das
reuniões à vista dos - elementos rornecídos 'pela taquigrafia ou pela máquina de gravar e dos demais dados coIígíôos nas sessões;
VI _ providenciar a impressão das
atas das s-essões, após a sua aprovação pelo Plenário;
VII _ organizar os anais. providenciando a SUa encadernação períó-

cuca:

VIII - executar os trabalhos de eX
pediente protocolo e arquivo da Secretaria mantendo-os rigorosamente
em dia;
IX - organizar a relaçâo de presença dos Conselheíros às sessões O~
dinárias e extraordinárias
do C. T:
para encaminhamento à Seção do
Pessoal do Serviço de Admímstração;
X - preparar e assinar as cerüdõee
das deliberações do C. T ..
N

Seção II
Da Direção

Art. 18. Cabe ao Diretor do IPR
a direção executiva dos seus trabalhos, competindo-lhe assegurar a
execução dos' planos,. programas e
orojetoe adotados. bem como superintender, coordenar e controlar tôdas as atividades do Instituto.
Parágrafo único. O Diretor será
substituído nos seus impedimentos,
pelo Vice-DIretor a quem cabe, ainda, auxiliar a administração na parte que lhe fôr atribuída 'Pelo Diretor.
MI. 19. o Diretor do IPR será
auxiliado diretamente por três As~

Art. 20. Ao S.T.C. incumbe elaborar os planos gerais de trabalho -e
de pesquisa relacionados com 05 ohjetdvos do IPR.
Art. 21. O S.T.C. compõe-se dos
seguintes setores de pesquisas:
I - Setor de Projetos (S. P.)
II - Setor de Mecânica dos Solos
e Obras de Terra (S.M.S.).
III
Setor de Pavimentação
(8.

Pv.)

IV - setor de Trânsito (S. T.)
V - Setor de Equipamento (S.E.)

VI VII -

Setor de Materiais (S. M.)
Setor de Economia e Fi-

nanças (S. E. F.)
VIII ....::. Setor de Legislação e Administração (S. L. A.).
Parágrafo único. Para atender ao
desenvolvimento de: suas atividades,
poderão ser criados novos setores,
por proposta fundamentada do Chefe
do Serviço Técnico Científico devidamente aprovada pelo C. T.
Art. 22. O S.T.C. será dingtdo
por um Chefe de Serviço que será
denominado Chefe Cientifico, e os
Setores de pesquisa por Chefes de
Setor que se denominarão em cada
Setor de Pesquisas Chefe de Pesquisa na respectiva especíalidacte.
§ 1.0 O Chefe Cientifico e os chefes de Pesquisas serão escolhidos dentre engenheiros rodoviários de comprovada comueténcía, pesquisadores
ou técnícos.. ou homens de ciência
pertencentes a laboratórios, untversjdades ou instituições técnico-cientificas, cujo "curriculum vitae' oS recomendem para o desempaoho das
funções de orientação e organização
da pesquisa na respectiva especialidade.
§ 2.° O Chefe Cientifico terá como
auxiliares diretos dois Assistentes e
Um Secretário, por êle indicados, podendo a escolha dos primeiros recair
em pessoas estranhas ao Instituto.
§ 3.° Os Chefes de Pesquisa poderão ser auxiliados, diretamente, por
.dois Assistentes por êles indicados, de
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acôrdo com a conveniência dos serviços,
Art. 23, Compete ainda, especificamente ao S ..,T, C,:
I' - orgamzar e propor, para dE'!liberação do C. T., o projeto das instruções para a concessão de auxílios
para pesquisas;
l i - organrzar e propor, para deliberação do C" T" o projeto das ínstruçôes para a concessão de prêmios
a pesquisadores e técnicos que hajam
realizado trabalhos originais de valor no campo da técnica rodovíárra
e a de outros prêmios visando a estimular a pesquisa e a técnica;
lU - colaborar na preparação dos
curses de formação e aperfeiccamento de- pesquisadores e técnicos;
IV - propor os têrmox dos convênios, acordos
ajustes e contratos
pertinentes aos assuntos técnicos e
científicos;
V - organizar e propor, para deltberação d o C. T " o projeto das instruções para a concessão de bôlsas de
estudo ou de pesquisa:
VI - propor as providências qu-e
julgar necessárias para facilitar o intercâmbio de técnicos, professores e
pesquisadores entre os centros' de es'tudo e de investigação, nacionais, e
estrangeiros;
VII - sugerir as providências necessárias ao ampar-o dos pesquisadores e técnicos. visando a permitir que
os mesmos se consagrem inteiramente à pesquisa, com razoável garantia
da própria subsistência e das responsabilídades sociais inerentes aos respectivos encargos de família;
VIII - opinar sôbre a anlicaçào do
regime de tempo integral. "ou de dedicação exclusiva;
IX - executar tôdas as tarefas da
competência do S. T. C, qUB não forem d-e atribuição dos setores de uesquisa especíahzadcs ;
.
Art. 24. Cada um dos Setons de
Pesquisas compreende o eonjunt., das
correspondentes atlvídades de nesquisae, em todo o país, e terá' como prfncípais objetivos estudar no
âmbito nacional problemas peculiares
a pesquisas rodoviárias na respaotíva
especialização propor ao Chefe Cient.ífi'co as providências mais 'ndlcadas para promover o desenvolvfmento de tais pesquisas, elaborar ')S aeus
planos de trabalho de acôrdo com as
'resoluções do C.T. e com a onentação de Chefe Cientifico e do Oi-
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reter do IPR e desempenhar as demais funções atribuídas aos Sete-

res,

Al't. 25. A cada Setor de pesqu':'sas compete particularmente, na
respectiva especialidade:
I - analisar as condições reais em
que se encontram as ínstdtu.çôes de
pesquisa e e-nsino no país;
TI - Estudar as providências para
seu aparefeíçoamento:
IH - planejar iniciativas novas;
IV - estudar e opina-r _sôbre os
pedidos de auxílios para a realização
de pesquisas ou estudos, bem como
de eonoessâo de bôlsas;
V - examinar .e opinar sôbre os
planos de trabalho das Instízuiçôes
ou dos investigadores que solicitarem auxílios para 11 realização de
pesquisas:
VI entrar períõdtcamenre em
contacto com as entidades e :Hg:1I1iaacóes rodovíárras, os laboratórios e
as "ínstctutções do ensino e pesquisa. do
Pais, a fim de auscujter-Ihes as necessidades e ac-ompanhar a realização das atividades a cargo das ínstdtuíçôes a que forem concedidos auxíli-os p-elo IPR;
VII _ apreciar, no que diz respeito às atribuições do setor, n prestação de contas dos benefíciárros de
auxilies do IPR;
VIII propor a organização de
cursos de formação e aperfeiçoamento de pesquisadores técnicos e esnecíahstas:
IX - propor investigações 'técnicocientificas:
X - elaborar a proposta do orçamento para as respectivas despesas,
corno base para a distribuição QOS recursos pelo C. T. ;
X I - examinar quanto ao mérito
das despesas, os processos de prestação de contas de auxílios optnando sôbre a regularidade da aplicação dos recursos c-oncedidos;
XII - propor a conceesão do título de órgão consultivo 10 IPR a
entidades de caráter técnicc-científico, de reconhecido valor;
XIII - sugerir a audiência do competente órgão consultivo quando [ulgar útil ou necessário ao estudo de
assuntos que interessam ao setor:
XIV - sugerir a reunião prévia dos
representantes acreditados junto a
congressos otentmoos ou técnicos, a
fim de estudarem em conjunto assuntes de tnterêsse nacional:
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xv - propor Q estágio de pecquísadores e técnicos em instttuíçõss técnicQ-científicas e em estabelecimentos industriais, no País ou no ex. tertor ;
2l.."VI - propor o estabelecimento de
relações com instituições nacionais e
estr-angeiras. para intercâmbio -Ie documentaçâo r.écnico-cíentífíca e partíoípaçâo Das reuniões e nos oongres60S, para estudo de temas de íntcrêsse comum.

EXECUTIVO

cicio e inscritos em "Restes a Pagar";
VIII organizar, por ocastãe : do
encerramento do exercício. a relação
nominal dos "Restos a pagar";
IX - escriturar as contas financeiras e as operações de compensação em face dos boletins diários ela
Pagadorta:

X - manter em dia os registros
analíticos que se tornarem necessát-ios dentro . dos sistemas fínancelros
e de compensação;
XI - levantar o balancete perióSeção IV
dico dos sistemas nnanceiros e de
compensação;
Do Serviço de Administração
XII - manter em dia o contrõ:c
das contas bancárias;
Art. 26, Ao S. A. compete a exeXIII - informar os processos relacução dos serviços de administração
tivos ao levantamento de depósitos;
geral orçamento, contabíüídade
e
XIV - escriturar as contas .iatrídocu~entação. necessários à execução
moníais, face aos elementos fornecidos trabalhes do IPR.
dos pelas responsáveis pela guarda
Art. 27. O S.A. compreende:
de bens;
XV - manter em dia os registros
I - Seção de Contabilidade e Oranalíticos que se tornarem, necessaçamento (s.e.o.);
ríos, dentro do sistema patrimonial;
II - seção de Pessoal (:s.pa,);
lI! - seção de Material (S.MtJ:
XVI - levantar os balancetes peIV - seção de Oomunícações e
rfódícos do sistema patrimonial;
Arquivo <S.C.A.);
XVII - manter em dia o contrôle
V - pagadorta (pag.);
sistemático dos bens patrimoniais;
VI - Seção de Documentação e
XVII - examinar a prestaçür, de
Estatística (S.D.E.); e
contas dos responsáveis pelos bens,
VII - Seçã-o de Divulgação (S.D.).
valores ou dinheiro do IPR;
XIX - examinar a prestação de
Art. 28. O S.A'. será dirigido por
contas- das pessoas ou instituições que
um Chefe que terá a denominação
interna de Chefe Adeninístratívo e receberem subvenções do Instituto para fins determinados:
será auxídtadc por um Secretário por
XX _ realizar tomadas de contas
êle indicado.
quando se tornarem necessáatas:
Art. 2.9. Compete
S.C.O. c reXXI - manter um registro índívígistro e o contrôle de todos GS atos . dual analítico de tôdas as pessoas
e fatos referentes à atividade orçaou instituições obrigadas à prestaçâc
mentária, econômica e financeira do
de contas perante o IPR;
lPR e especificamente;
XXII - elaborar até o dia 30 de
setembro de cada ano um .rejatóno
I - emitir as Notas de Empenho
global sõbre à prestação d-; contae
de despesas;
das pessoas ou Instituições que tiveII - informar, quando sohcitado,
rem recebido auxílios financeíroa do
os saldos de créditos orçamentaríos ;
IPR;
III -t- controlar tôdas as despesas
L""CIII - examinar a regularidade
empenhadas e respectivas anulações
da aplicação dos adiantamentos efeefetuadas DOS créditos das verbas ortuados pelo IPR;
çamentárias;
XXIV - realizar, pelo menos. uma
IV _ proc-eder a liquidação da des;~~.a~~>1'~~S' a tomada de contas da
pêsa:
V - manter o contrôle do registro
XXV - preparar os elementos para
de contas e faturas a pagar;
a global prestação de contas do IPR
VI - emitir ordens de pagamento;
ao Conselho Nacional de pesquisas.
VI! - manter o contrôle nominal
em tempo que posaíbilbts a sua apredos créditos referentes aos empe- sentação até o último dia útil de
nhos de despesas efetuadas no exerjaneiro;
à
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lia e demais vantagens atribuídas aos
membros do C. T. e servidores do instituto'
XII' - preparar as relações de descontos e os documentos complementar
r-és das tõlhas de pagamento;
XIII - anotar as e6f.;ala13 de rértas
do pessoal;
vsdades .
XIV _ prover assistência médica
Parágrafo único. Dos elementos reao pessoal do Instituto;
feridos nos itens XXIV e XXV dêsXV - providenciar vísrtas médtte artigo, deverão constar obrigatócas aos servidores ausentes ao serviço,
rtamente o balanço financeiro, o bapar motivo de moléstia;
lança econômico, O balanço patrimoXVI - tratar de todo e qualquer
nial. um quadro comparativo da. reoutro assunto relacionado com oesceita eatím.ada e da realizada e um
6Oa1 e tomar C.·5 providências deccrquadro comparativo da despesa Iíxarentes.. /'
da e da realizada.
Art. 32'~ 'A S. Mt. cabe:
r - providenciar a aquisição de
Axt. 30. A S.C.O. será chefiada
todo o material necessário às atíviJ}Or um contabilista, indicado pelo
dades do Instituto;
,
Che1'e do S.A.
II - realizar as concorrências adArt. 31. A s,Pa. cumpre:
ministrativas e coletas de preços de
material a ser adquirido, obedeoídas
I - registrar os atos relativos aos
as prescrições legais e as instruções
servidores, os contratos e as podavigentes;
rias de admissão do pessoal;
lIr - lavrar os atos referentes às
l i - registrar .os têrmoa de posse;
concorrências administrativas e coleTIl - organizar e manter atualizatas de preços;
das as fichas individuais dos uem-' ,IV
---.:.. preparar os "Pedidos" de mabros do C.T., do pessoal em exerterial tendo em vista o resultado da
cicio no IPR e dos seus servidores;
concorrência ou' coleta de preços;
IV - organizar e manter em dia
V receber o material adquirido
a ficha financeira individual dos
ou emprestado, opinando sôbre sua
Conselheiros, dos servidores e do pesaceitação OU rejeição em face das essoal admitido ou contratado Dela Inspecificações constantes dos respectitituto;
vos "pedidos";
V - controlar a freqüência de pesVI - fornecer, mediante carga, o
soai e preparar as necessárias ccmumaterial permanente necessárro
à
meações aos órgãos a que pertençam instalação dos serviços;
os servidores requisitados;
VII - opinar sôbre as questões reVI - executar e fiscalizar as melativas a material;
didas de caráter administrativo e
VIII - distribuir o material de exfínanceíro que fôrem adotadas para o pediente
solíoítado pelos diversos serpessoal em exercício no Jnstbtuto;
viços;
VII - providenciar a expedição de
IX - escriturar, em fichas aprodeclarações, atestados e certidões priadas, as quantidades de material
quando solicitadas pelos funcionários recebido e dístríbuído:
e rel atívas à sua vida Iuncícnal e
X - manter em estoque quantidade
financeira;
suficiente de material de uso mais
VIII - opinar sôbre a apítcação frequente;
de leis, regulamentos e ínstruçôes reXI - organizar os mapas mensais
ferentes a pessoal;
e anuais do material entrado e saído,
IX - providenciar a publicação dos com a discriminação do custo, proatos relativos ao pessoal que não tecedência, destino e saldo existente;
nham caráter reservado;
XI! - providenciar o reparo e a
X -:- estudar e epínar sôbre os pe<- conservaçã-o do material em uso;
dídos de concessão de salário-famíXIn - propor a tToca, cessão ou
lia'
venda de material considerado em
desuso
ou ínservível, bem como a
XI - preparar' as fôlhas do pagamento de vencimentos, representação, baixa de responsabilidade do mesmo;
salários, gratificações, substituições,
XIV - organizar e- manter em dia
ajudas de custo diárias, salário-famí- o cadastro dns bens do IPR;

XXVI - preparar cs elementos para o encaminhamento dos balanços
anuais do lJPR ao conselho Nacicr
naj de Pesquisas até o último dia
útil do mês de janeiro:
XXVII ~ratar dos
demais 3.Ssuntcs relacionados com as suas att-
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manter contrôle de todo o

material e equipamento em uso no
IPR e obtidos por compra, cessão
definitiva ou empréstimo;
XVI - onnfertr e certificar as COU"
tas e faturas de material, a fim de
ser providenciado o .respectivo pagamento e a consequente contabilização,
XVII - arquivar os pedidos, notas
fiscais do material adquirido;
XVIII - zelar pelo bom funcio-

namento e conservação dos veículos
de propriedade do Instituto OU a êle

cedidos por empréstimo e promover
Os consertos e reparos de que carecerem;
XIX _ solicitar vistoria do matertal, quando necessárto:
XX - orientar a utilização do materlal ;
XXI - promover as concorrêncíae
administrativas e COletas de preços
para construção e instalações;
XXII - tratar de todos 08 essuntos concernentes a material não enumerados e tomar as providências decorrentes;
XXIII - providenciar a aquísíçâo
de passagens.
Art. 33. A S.C.A., compete:
I - numerar, registrar, classificar,
fichar e distribuir todos 0-5 papéis
que lhe forem encaminhados e ergamzar os respectivos processos, de
acórdo com as normas estabelecidas;
II controlar o movimento dos
pr-CC8.-"SOs e papéis em trânsito peles
diversos órgãos do Hm.;
III fornecer aos interessados o
c~rtão de protocolo. dos papéis recebídos:

IV - prestar informações aos interessados sôbre andamento dos 1'espectívos processos e papéis:
V - numerar e expedir correspon-

°

dência'

VI .:-. aguardar os documentos e
processos a serem arquivados;
VII - dar vista, aos interessados,
em local reservado e sob vigilância,
de processos e documentos arquivados, mediante autorízaçâo prévia do
Chefe do S. A. ou de antorldade
superior;
VIII - controlar a retiradá de papers e processos do arquivo, quando
requisítados ;
IX - providenciar a publicação,
no Diário Oficial, das resoluções do
C. T. e dos atos e despachos do Presidente e Diretor quando determinada.
Parágrafo único. Só a S.e.A. pode
dar número ao expediente entrado ou

saído do IPR, expedir a sua correspondência, bem como prestar ínrormações sôbre o andamento e decisão
dos processos que nele transitem.
Art. 34. Compete à Pagadorla;
I receber, quando devidamente
autorizado pelo Diretor e pelo Chefe
do S. A., os créditos e importâncias
destina-dos ao IPR;
II - efetuar o pagamento de despesas do pessoal do material e de
prestação de serviços. bem como
quaisquer outros pagamentos devidamente autorizados pelo Diretor;
lU - arrecadar e recolher às entidades de previdência social os descontos obrlg'atórics e autorizadas. encaminhando à S. C. Q. uma via
dos respectivos comprovantes;
IV - depositar, nos prazos marcados, no Banco do Brasil ou no estabelecimento de crédito que fôr designado, as importâncias recebidas
pelo IPR e. o saldo que. resultar de,
sua movimentação, encaminhando à
S.C,O. co respectivos comprovantes;
V - organizar o balancete semanal da Caixa;
VI prestarcUàriamente contas
do movimento da -Pagadoria à S.

c.

O.;

VII - ter sob sua guarda todos os
valores do Instituto;
VIU - tomar tôdas as providências
concernentes às suas fínaltdadee, observadas a Iegtslaçâo e as instruções
em vigor;
Parágrafo único.
Os serviços da
Pagadorra serão chefiados Dor um
pagador.
Art. 35. A S. D. R. compete
documentar as atividades do IPR e
as de terceiros cuja documentação
interessem ao Instituto. e .especlflcamente:
I coligir. ordenar e classificar
a documentação referente :'\,3 IPR e
a necessária ao estudo e orientação dos problemas relacionados com
suas atividades;
II encaminhar aos setores do
IPR as notícias e legislação Que lhes
dizem respeito;
III - organizar e atualizar os fichários de legislação geral e os que
envolvem questões jurtdícae relacionadas com as atividades do IPR;
IV - organizar e atualizar o fichário de autoridades e repartições federais;
V - adquirir, registrar, classificar,
catalogar. guardar, conservar, €m-
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prestar e permutar obras nacionaía
ou estrangeiras de ínterêsse para o

IPR·

vi - guardar e apresentar aos ínteressados os trabalhos executados
pelos vários setores do IPR quando
postos à disposição do público;
VII _ proceder à_coleta, apuração,
crítica e ínterpretaçao dos dados es~
ta tístícos relativos àI3 atividades do
IPR ou a assuntos que a êle possam
interessar
.
VIII-' realizar ínquérítos, em colaboração com o sTC, entre membros
de instituições científicas ou tecno..
lógicas onctaís ou particulares;
IX :..-. organizar e atualizar os segumtes cadastros:
a) de instituições técnicas, cientificas e culturais de Interêsse rodoviário existentes na Pais;
r» de otentastas, pesquisadores e
técnicos nacionais;
c) de pesquisas realizadas. no exterior e QUe apresentarem mterêsse
para o IPR;,
.
d) de cientistas,
pesquisadores e
técnicos estrangeiros;
X ~ tratar dos demais assuntos
relacionados com as suas atividades.
Art, 36, A S, D., compete:
I _ preparar para publicação os
originais recebidos e promover a sua
ímpressgn e revisão;
lI· ~ promover a impressão das
publicações oficiais do IPR;
IH ~ manter sob sua guarda e
contrôle tôdas as publicações do IPH.,
assim como proceder à sua distrí-

buíção:

IV - preparar e providenciar a
impressão e distribuição, mensalmente do Boletim do IPR;
V .....:.. redigir informações, COmunicados e notícias destinadas à dívulgaçâo na imnrensa. no rádio, no cinema e na talevlsâo ;
VI - traduzir. em colaboração com
o STC. obras estrangeiras cuja divulgação possa Interessar .ao IPR;
. VII ~ tratar dos demais assuntos
retacronados com as suas atividades,
CAPíTULO IX
DAS ATRIBUIÇÕ'ES DO PESSOAL

Art. 37 Compete
ao Diretor do
IPR exercer a
direção suprema de
tôda a. organização, executando as
atribuições oue lhe são conferidas
pela legislação em vigor, e especialmente;
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submeter o Regimento Interno
pelo C. T. a
aprovação do Conselho Nacional" de
Pesquisas
II - presidir as sessões ordinárias
e extraordinárias do C, T. bem como designar a ordem do dia, o-s relatores e comissões de consaljieíros;
III ~ convocar as S€5SÕecS extra~
ordinárias do C. T., por iniciativa
própria ou em virtude de requeri.
menta subscrito,
pelo menos, pela
maioria .de seus membros;
IV - parbícípar dos debates no
Plenário, cabendo-lha o voto de desempate:
V ~ cumprir e fazer cumprir aS
deliberações do C, T.;
VI - propor ao C, T. a instituição
de comissões consultivas, integradas
por técnicos e homens de cíêneia;
VII ~ solicitar o parecer dos órgãos consultivos do IPR quando o
julgar útil ou necessário;
VIII - propor a celebração de
ajustes, acôrdos, convênios e contra,
tos, para efeito de aprovação pelo
I -

do IPR, elaborado

C. T.
IX -

entrar em entendimento dí,
reto com autoridades federais, es.taduais 'e municipais, bem como com
entidades públicas ou subveneíonadas;
X despachar com o presi-dente
do Conselho Nacional de pesquisas;
XI - representar o IPR, em juizo
e fora déle, ativa ou passivamente:
XII ~ suspender bôlsas e auxílios,
ad referendum do C.T,;
.
Xln ~ autorizar o estágiO de '<:.6~
tudantes e de técnicos nos diferentes
serviços do IPR, quando assim jul.,
gar convenient-e
XIV - submeter à aprovação do
C. T. a proposta do orçamento do
IPR e o correspondente plano de tl'ilbalho:
XV -

proceder à movlmentacâc
dos recursos financeiros postos .\ disposição do Instituto em instituição
ofíc!al de crédito:
XVI - conceder adiantamento a
servidores do Instituto, para a realização de despesas, na forma da legtslacâ-, em vigor;
XVII - autorizar
despesas com
investigações, pesquisas, per-ícias. stn,
dicânclas, coletas e dados. ínforma.,
ções por conta de verba própria do
orcament-, do IPR;
XVIII - prestar contas ao Oonselho Nacional de pesquisas e às entidades colaboradoras. anualmente. até
o último dia útil de janeiro, dos re-
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cursos financeiros, auxílios, subven.,
ÇÕe6, contrrbuíçêee e dotações atribuídas ao IPR.
XIX - Apresentar ao (' Presidente
do Conselho Nacional de pesquisas, e
ao Diretor-Geral do
jjepartar..n ento
Nacional de Estradas de ROdagem,
anualmente e até o último dia ,.1€ janeiro, relatório circunstanciado óas
atividades do IPR no exercício anterior, presbando.Ine contes de sua ges,
tão na forma estabelecida na lei;
XX ...:- subm-eter à aprovação do
Presidente do Conselho Nacional de
Pesquísas propostas de alienação úe
bens patrimoniais do IPR, de acôrdo
com a lei;
XXI - designar e dispensar os
Chefes de serviço e de Setor, os Assistentes os Secretários e os demais
servidores com função de chefia, assim somo OS respectivos substitutos
eventuais;
XXII - admitir servidores tecntC05, científicos e administrativos, (;0_
mo contratados, na forma da l-ei ou
como pessoal não caracterizado ('Omo permanente OU
extranumerário,
nos têrmos do Art. 24, letra "c", da
Lei n.s 1.310, de 15 de janéro à.e
1951;

XXIII -

propor ao Conselho

N~

cional de Pesquisas a r.equisiçã o doe

servidores públicos técntcos, ctecttücos e admmstratdvos de acôrdo com
a lei:
, XXIV - movimentar o pessoal lotado no IPR, de acõrdo com a con.,
veniêncla do serviço;
XXV - designar servidores "lo lPR
para trabalho, missão ou estudo em
qualquer parte do território nacional,
e, mediante autorização do Presi,
dente da República, no exterior;
XXVI - dar posse aOG Chefes, aos
Assistentes, aos Secretários e aos demais servidores do Instituto;
XXVII - dispensar, a seu [ulao, a
colaboração dos servidores admitidos
ou requisitados;
XXVIII - fixar o horái'Í o normal
de trabalho do IPR, antecipar p prorrogar o penado normal de trabalho
e autorizar turnos de trabalbo cem
horário especial;
XXIX - aprovar as escalas de férias do pessoal do IPR;
XXX - abonar faltas ao serviço,
não justificadas perante o S. A.;
XXXI - propor o quantum de
vencimentos, salário, gratificações de
representaçâ., e outras vantag-ens do
>
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pessoal, para efeitos de aprovação pelo C. T.;
XXXII - propor ao C. T. a instalação dos servi-ços previstos neste
Regimento e outros não prevletog à
medida que se fizerem necessários;
XXXIII - propor ao C. T. o es~
tabelecimento do regime de temno integral ou de dedicação exclusiva. pa.,
ra cargos .ou funções;
XXXIV - conceder licenças para.
tratamento de Interêsses particulares:
XXXV - ex·p·edir boletins de merecimento dos servidores que lhe estiverem diretamente subordinados;
XXXVI - elogiar e impor penas
dfsctplínares, inclusiVe de suspensão
até 90 dias e de destituição de run.
ções bem como propor às entidades
e órgãos a que pertencerem, penas de
demissão para os servidores r equlsitadoa;
XXXVII - determinar a instauração de processo adminlstratívo;
XXXVIII - expedir portarias, Instruções e ordens de serviços;
XXXIX - determinar ou autorizar a divulgação de qualquer documento ou ato do IPR;
XL - sugerir ruas podêres competentes quaisquer provídêncías que
consíderar necessárias à reahzacâo
dos objetivos do IPR;
XLI - exercer as demais atribuições inerentes à sua função, previstas no Decreto 42.212, de 29 de agôsto de 19"57 ou no regimento do IPR;
Parágrafo Único. Para atender aos
reclamos do serviço, o Diretor do
IPR poderá delegar atribuições, obsee-vados os limites da lei.
Art. 38. Ao Vice-Diretor cabe secundar o Diretor na direção dos trabalhos administrativos, pesqutsas e
em empreendimentos técnicos e otentificos do IPR e especialmente:
I - substdtuír e exercer as atribuições conferidas ao Diretor do
IPR, nos seus impedimentos eventuais, ou quando lhe forem pelo mesmo delegadas:
n ~ indicar os seus auxllãares diretos;
lU - expedir boletms de moreeimente e organizar a escala de férias
dos servidores que lhe estiver-em diretamente subordinados.
Art. 39. Compete aos Conselheiros exercer as atribuições previstas
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no Decreto n.v 42.212, de 29 de agôsto de 1957, e no Regimento do IPR,
e especfalmente :
I - .estudee e relatar os processos
que lhes for-em distribuídas, emàtãndo parecer;
II - tomar parte nas discussões e
votações, apresentar
emendas ou
substitutivo às conclusões dos pareceres e r,edlr vasta de processos ou
adiamento ne discussão;
III - requerer urgência para discussão e votação de processos não
íncluídos em ordem do dia, bem como preferência nas votações, ou para
discussão de determinado assunto;
IV - apresentar Indícacões e levantar questões de .ordem:
V ~ propor retificações às atas
das sessões, quando fôr o caso;
VI - solicitar ao Presidente medidas que considerarem necessárias
ao cabal desempenho de suas atribuições.
Art. 40. São atribuições dos Chefes
de Serviço, além das que lhes forem.
cometidas especialmente pelo Diretor
do IPR;
I - orientar, coordenar e necanzar os trabalhos do Serviço:
n - distribuir o trabalho pelos
órgãos competentes de Serviço;
In - propor a organ ízacão de
.turmas de trabalhos com horário especial;
IV - baixar ordens de serviço e
instruções. para a execução dos serviços internos do serviço:
V - determinar a execução de serviço externo e propor a antecipação
ou a prorrogação do período normal
de trabalho:
VI - propor as diligências e viagens necessás-ías à execução das atrtbuícões do Serviço, bem como as
ajudas de custe e diárias que couberem;
VII - organizar a escala de férias
do pessoal lotado no Servíco e encamtnhâ-Ia à Seção de Pessoal;
VTn - expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes estiverem diretamente subordinados;
IX .- elogiar os servidores lotados
no Serviço e aplicar-lhes penalidades
até a d-e suspensão per 30 dias;
X - assinar ou visar o expediente
inte-rno relativo ao Serviço;
XI - emitir ou visar pareceres e
informações ;
XII - fornecer dados para a elaboração da proposta do orçamento
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do IPR e correspondente plano de
trabalho;
XIII - fornecer dados para a elaboração do relatóno anual do 'Direter do IPR;
XIV - indicar um d-os Chefes de
Setor ou de Seção conforme o caso,
para seu substituto eventual;
XV - indicar e propor a -díspensa
de seu Secretário e dos seus Assistentes;
XVI despachar com o Diretor
do IPR;
XVII - propor ao Diretor as medtdas que julgarem úteis ao exercício das atribuições do Serviço e
que escaparem à sua alçada;
XVIII - exercer as demais atribuições iner-entes à sua função espe-

crríc- ;

Parágrafo único. Ao Chefe do S.
A. compete ainda especialmente:
I - despachar os pedidos de concessão de salário família;
II - autortzar a averbação de descontos obrigatórios e autorizados;
III - decidir na forma c'a legislação em vigor, sôbre falta: e licenças dos servideres do IPR, exceto as
destinadas a tratamento de ínterêsses
par. ículares:
IV
visar as fôlhas de pagamento do pessoal e as contas de fornecimento de material;
V
visar atestados e certidões
sôbre assuntos de pessoal e material;
VI assinar, juntamente cem o
Diretor, os atos necessários à movimentação dos fundos do i"'PH. depositados em instituição oficial de oredit., do País;
VII - orientar oS serviços de portaria;
VIII - indicar os Chefes das Seções integrantes do Servíço.
Art. ·41. Cabe aos Chefes de Setor e de Seção:
I - distribuir os trabalhos do Setor ou Seção orlentâ-los e fiscalizar
a sua execução;
TI
promover a realízacâo dos
trabalhos que lhes forem cometidos,
dentro das atribuições do Setor ou
S-eção;
IH - examinar os trabalhos realizados no Serviço sob sua direção
c quando fôr o caso, submetê-los,
com. o seu parecex.. à apreciação do
Chefe do Serviço;
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IV - organizar e encaminhar ao
Chefe do Serviço a escala de rénes
do pessoal lotado no Setor ou SeR
ÇM;

V - expedir boletins de merecimento dos Servidores que lhes este-.
jam diretamente subordinados;
VI
indicar o seu Substituto
eventual;
VII -

velar pela discipâma nos

jocaíe de trabalho;
VIU propor ao Chef-e de Serviço as medidas que julgarem úteis
ao exercício das atribuições do Set- ou Seção.
Parágrafo único.

Aos

oneres

de

Setor cabe, ainda, indicar os respectivos Assistentes e promover a sua
dispensa.
Art. 42. Compete aos Assistentes
Técnicos:
I - coordenar Os dados fornecidos
pelos diversos órgãos do Instituto pa~
a organização, de acôrdo com as
instruções 0'0 Diretor, do programa
anual de rtrabalhos ,
11 - colaborar com o 'S.A. para
a organização da proposta orçamentária;
IH - .vísitar, quando designados,
as Instituições .públicas ou privadas
que tenham recebido auxílios do Instituto para verificação in loco, da
aplicação dada aos mesmos benefícios;
IV - estudar e dar parecer nos
processos que lhes forem distribuídos pelo Diretor, auxiliando-a quando necessário no exame dos assuntos
pencentes de SU<l, decisão;
V - elaborar o relatório anual do
IPR, com bG.5€ nos elementos f 01'necídos pelos diversos órgãos do Instituto;
VI - entender-se COm os dema.s
órgãos do Instituto no estudo de ;18suntos que lhes tenhar.i sido cometidos pelo Diretor;
VII - representar o Diretor em
a toe ou solenida.des, quando para isso forem designados;
VIII - executar as demais atrllnnç-;es que lhes forem cometidas pelo
rxretor.
Art. 43. Compete ao secretário do
Diretor:
I _ transmitir q:uana'o autorizado,
as ordens e ínstruções do Direwr;

EXECUTIVO

II
redigir a correspondência
pessoal do Diretor e preparar o ex-.
pedíente de que fôr incumbido:
In - velar pela guar-da de tôdas as dep-endências e serviços da
Diretoria;
IV manter sob sua guarda a
correspondência e os documentos de
caráter Sigiloso;
V - receber e encamíhar as pessoas que c:esejarem falar com o Diretor·
VI' - abrir a c.creeoondencíe do
Diretor e levá-la a seu conhecimenta;
VI,I - providenciar a distribuição
da Correspondência e papéis despachados pelo' Diretor;
VIII - providenciar sôbre o contrõle da entrada e saída de papéis;
IX - manter rigorosamente em dia
o arquivo de cópias da correspondência expedida e de papéis e correspondência cujo arquivamento seta
determinado na própria Diretoria;
X - ' estudar, instruir o encarninhamento e mínutar o expediente dos
processos a serem enviados ao Conselho Técnico, ao Conselho Nacional
de Pesquisas, aos Ministros de Estado, Governadores e demais altas
autoridades da administração federal
€ estadual.
Art. 44. Cabe ao Secretário do
C. T.:
I - secretariar as sessões do C. T .
II - dirigir a secretaria do C, T .

In - ler ou mandar imprimir e
distribuir aos Conselheiros, com a
devida antecedência, as atas das
sessões do C, T ., objeto de exame e
discussão;
IV - dar a redação final e mandar
dactilografar as atas já aprovadas
pelo Plenário;
V - providenciar, por intermédio
da S. D., a. publicação das deliberações, quando autorizada;
VI - fornecer. ao S. A., mensalmente, a relação de presença dos
Conselheiros às sessões ordinárias e
extraordinárias do C.T.;
VII - entender-se com os Chefes
do Serviço sõbre o preparo do expediente, destinado às sessões do
C.T.;

VIII - certificar e dar andamento
aos despachos do Presidente, em Plenário, quando se tornar necessário;
IX - certificar nos processos as
deliberações tomadas pelo Plenário,

ATOS

quando fôr o caso e em ofício dirigido ao Presidente nos demais;
X certificar, quando autorizado, os assuntos registrados nas atas
e constantes do arquivc.e da Secretaria do C.T.;
XI .:....... manter e ter sob sua guarda
o arquivo de atas e anais das sessões
do C.T.;
XII - manter e ter sob sua guarda o arquivo e fichários da Secretaria do C.T.;
XIII - organizar, de acôrdo com
o Diretor do IPR, a pauta para as
sessões do C. T .
XIV _ tomar as demais provi"dências atinentes aos trabalhos da
Secretaria do C. T . ;
XV - organizar a escala de férias
dos servidores que lhe forem subordinados;
XVI - expedir os boletins de merecimento dos servidores que lhe
forem subordinados;
Art. 45. Aos Secretários dos Chefes cumpre, além das atribuições que
lhes forem conferidas:
I atender as pessoas que desejarem comunicar-se com as autcridades a que secretariam;
II auxiliar as mesmas autori ,
dades na elaboração da correspondência e fazer trabalhos dacttlográficas;
UI .- controlar a tramitação dos
processos e demais papéis distribuídos por seu intermédio, organizando
para êsse fim um protocolo;
IV - . realizar outros trabalhos que
lhes forem afetos e compatíveis com
as suas funções;
Art. 46. Aos demais Servidores
compete:
I .cumprir com zêlo, pontualidade e discreção os seus deveres e
as ordens que lhes forem transmitidas. observando os prazos marcados
para a execução das mesmas;
II - zelar pela conservação e bom .
aproveitamento do material" e das
máquinas e aparelhos de que se servirem.
CAPITULO V
DA
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LOTAÇÃO

Art. 47. A lotação do IPR será
aprovada pelo Diretor.
Art. 48; O Pessoal do IPR até
a constituição do seu quadro ou ta,
bela própria, será consãtutdo de ser-

vidoreá ou empregados cedidos pelo
Conselho Nacional de Pesquisas e
pelo Departamento Nacional de Estradas de -Rodagem e de servidores
públicos requisitados por íntermédío
do Conselho Nacional de Pesquisas
nos têrmos da legislação em vigor
aos quais poderão ser concedidas
gratificações ou representações pelo
C. T . e de valor não superior aos
limites estabelecidos em lei.
CAPITULO VI
00 HORÁRIO

Art. 49. O horário normal de trabalho será fixado pelo Presidente do
Conselho Nacional de Pesquisas de
acôrdo com as conveniências do serviço.
CAPITULO VII

Das substituições
Art. 50. Serão substituídos, automàticarnente, em BU86 fa'ltas ou impedimentos o-casionais, até 30 dias:
I - O Diretor pelo Vice-Diretor;
II _ O Vice-Diretor pelo Chefe
Científico;
IH - Os Chefes de serviço por
um Chefe de Setor ou Chefe de Seção, conforme o caso. designado pela
Diretor, mediante indicação do respectívo Chefe;
IV - Os Chefes de setor, por um
Assistente, designado para êsse fim;
V _ Os Chefes de seção, por um
auxiüar por êles indicado;
VI --'- O Pagador por um Ajudante
doe Pagador.
parágrafo único - No caso de Substituição por mais de 30 dias. o DL
retor do IPR baixará o respectivo ato
de designação, cabendo aOS substdtutos direito à percepção dos salários,
gratificações ou representações que
perceberem os substitutos na forma,
da Iegislação em vigor.
Art. 51. O I'PR será mantido trelas
dotações e contríbuíçôes que lhe destinarem o Conselho Nacional de Pesquisas. o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e demata en,
tídades colaboradoras.
Art. 52. Os bens e direitos vinculados ao IPR sôments, poderão ser utilizados para a realização dos objettvos especificas da entidade.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 59. Os cases omissos neste
Regimento serão resolvidos pelo C. T.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1958.

Art. 53. As decisões e atos rete.,
rentes aDS serviços do IPR serão encaminhados ao S. A. para os neeessários registros nos assentamentos e

DECRETO N.o 43.903
DE 16
DE JUNHO DE 1958

CAPíTULO

VIU

fichas financeiras índlvtduais d·). Seção de Pessoal do S. A.
Al't. 54.

O Diretor do IPR, proporá oportunamente ao C. T. as pro-

vidências condizentes à criação do
quadro do pessoal cíentífioo, técnicos
e administrativo do Instituto.
§ 10 Criado o quadro de que trata
o presente artigo o Diretor do IPR
determínará va imediata abertura JOG
concursos para o provimento, de acôrdo

com a legislação vigente.

Aos servidores ou empregados
já pertencentes a outros órgãos de
§ 2,0

administração pública que se acha-

rem em exercício no IPR, fica assegunado o direito de opção na forma.
da l·egislação em vigor.
Art. 55. Os serviços previstos neste Regimento serão instalados à medida que se fizerem. necessários, por
proposta fundamentada do Diretor do
IPR.
Art. 56. A efetivação da concessão de auxílios ou bôlsas se fará segundo escalas de prioridade ríetenmí,
nadas pelo C. T. por proposta do
S.T.C.
§ 1.0 Para a execução do disposto
neste artdgo oS. T .C. indicará as
que devem ser efetivadas de aoôrjo
com Q.S recUIS'ÜS dísponíveís no momento da reunião.
§ 2.° Na efetivação dos auxilies ou
bôlsas deverá sempre ser orev'st-, o
pagamento integral dos mesmos.
Art. 57. O IPR deverá cancelar
qualquer auxilio ou bôlsa concedida,
sempre que julgar inadequado o Seu
aproveitamento, sem que dai decorra
direito a reclamações ou indenizações,
além do fornecimento de passagens
de regresso M local de domicílio
quando dêle se tiver afastado .Q b.;;lsista em virtude d). bôlsa c.aicedída..
Art. 58. O IPR manterá estreita
coperação com o Dep art rmento Nacional . de Estradas de Rodagem os
Depart-amentos de Estradas de Rldagero Bstaduats e o do Distrito Federal.

-

Eurico de Aguiar Siúee,

Regula a formação e a cprcoeit-imento de _ O ticuae para o Quadro
de O jiciais de Administração do
Corpo de Oficiaíe da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando da atribuição que 111e confere o
art. 87, item I, da Constitu.çào Federal. e tendo em vista o disposto no
art. 15 da Lei n." 2.999, de 11 de
dezembro de 1956, decreta:
Art. 1." O Quadro de Onciats de
Administraçã-o do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica se destina a prover
a Aeronáutica da oficiais para ;J desempenho de serviços burocráticos e
de outros julgados necessários pela.
Administração.
Art. 2." Os oriciess de A·1lU~nist~Q.~
cão desempenharão as funções para
êles previstas nos Regulamentos e
Tabelas de Organização e Lotação
das Organizações do Mínistérto da
Aeronáutica.
Art. 3.° O recrutamento do pessoal
para o Quadro de Oficiais de Admtnistraçâo rar-se-á entre os euoottcíaís e Primeiros Sargentos ao QU(tM
dro de E};;crevent'e-Almox'ari~e, Subespecialidade de Escrevente, do Corpo do Pessoal Subalterno da Aerünáutica, após habilitação em Curso
de Formação feito na Escola de Oficiais Especíalístas e de Infantaria
de Guarda ou em Organização para
tal fim designada.
.
Art. 4.° A selecâo dos candídaroa
ao Cur50 de Formação. bem como o
funcionamento dêsse Curso, regerse-â., por instruções baixadas pelo
Ministro da Ae-onáutíca, por prcposta do Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 5,° O candidato ao Curso de
Pormaçâo deverá satisfazer os segutntes requísttos:
a) ter mais de 15 anos de efetivo
serviço militar, sendo. no mimmo, dez
após a promoção a 3.° Sargento;
b) ter,
no máximo,
quarenru e
cinco (45) anos de idade, refertdcs
à data da matrícula;
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estar classificado, no mínímo,
ótimo comportamento e não ter,
em seus
assentamentos militares,
nota que o desabone;
d) ter conceito favorável de seu
Comandante para ingresso no oücíalato ;
e)
demonstrar aptidão física necessária ao desempenho da função
a que se destina;
,1) ser aprovado no exame de seleção e, pela sua classificação Inteleetual, ser compreendido dentro do nú..
mero de vagas.
Parágrafo único. A aprovação no
exame de seleção só é válida para
o ano em que o mesmo Iôr realizado.
Art. 6.° Ao terminarem o Curso
de Formação com aproveitamento os
alunos serão declarados Aspirante a
Oficial, pelo Oomandante da Organização onde funcionar o curso, colocados por ordem decrescente
de
merecimento intelectual obtido no
c)

00
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Art. 10. O Quadro de Oficiais Q&'
Admintstração é um dos Quadros (i~
Serviços do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica. Os Oficiais perteneentes,a êste Quadro não poderão
exercer Ooenand., ou Chefia e concorrerão às demais substituições di
acôrdo cem a legislação em vigor.
Art. 11. Os casos omissos serão
regulados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 12. O presente decreto en ..
trará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as dispoSições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 -de junho d.
1958; 137.° da Independência e 'l_O.'
da República.
JUSCELmO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

curso.

Art. 7.° Os atuais Segundos Tenen~
tes Agregados ao Quadro de Infantaria de Guarda (IO) do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica e promovidos
a êsse pôsto por fôrça da Lei número 1.782, de 24 de dezembro de 19'52,
e que eram Suboficíais ou Sargentos
do Quadro de Escreventes-Almoxarifes, Subespecíalídade de Escreventes, será{) matriculados no Curso de
Formação, desde que sattsraçaeu o
estabelecido na letra- "e" "do art. 5.°
do presente decreto, e o requeiram
dentro de 30 (trinta) dias a contar
da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. Cada . . um dêssee
Oficiais ao terminar com aproveitamentO o' Curso de Formação, será
colocado na respectiva turma, com
os demais alunos, de acôrdo com a
ordem de merecimento intelectual
que obtiver, permanecendo na situaçã(l de agregado até a data em que
fôr promovido, ao pôsto de Segundo
Tenente, o aluno colocado imediatamente acima do mesmo, pela classificação final do Curso de n'ormacão..
Art. 8.0 A promoção doS Oficiais
do Quad,o de Oficiais de Administração far-se-á de acôrdo com o Regulamento de Promoções dos .Orícíats
da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 9.° Aplica-se aos Oficiais do
Q. O. A., no que lhes couber, a
legislação que rege Os demais Oficiais
do Corpo de Oficiais da Aercnáu-

tíca..

DECRETO N.' 43.904 - DE
DE ;JUNHO DE 1958

1~

Dá nOVa redação co art. 74 do RlS'gulament o da Escola de Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição Federal, decreta:
Art.!. o O art. 74, do Regulamento da Escola de Aeronáudca,
aprovado pelo Decreto n.» 30.698, de
1 de abril de 1952 e alterado pelo
Decr-eto n.c 38.815, de 5 de março
de 1956, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 74. O Assistente do oemandant-e é um Tenente-coronel-Avia-dor, com o Curso de ~
tado-'Maior. "
Art. 2. O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em con(I

trárín,

Rio de Janeiro, em 16 de junho de
::'9"58; 137.° da Independência "e 7-0.·
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo
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16

DE

Linee ãeree
soeieta per Azioni" au-

Concede à <, Alitália -

Italiane -

torização para continuar a funcionar na República.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
art. 87, inciso I. da Constdtuiçâo, e

nos têrmos do Decreto n,c 3~.514. de
18 de maio de 1954, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à

-

Linee Aeree Italíane -

Azioni", emprêsa de

..Alltália

Socíetá per

navegação aé-

Engenharia para o serviço de ê.dmlnístraçâo do Edifício da Aeronàutíce,
constituindo idêntica lotação desta
última repartição, dois cargos de AIttnce do Quadro Suplementar de Ministério da Aeronáutica, ocupadü~ Por
Salvador Turco e Francisco Clement-e
Costa.
Art. 2." O presente decreto entrare.
em vigor na data de SUa publlcaçâo,
revogadas as disposições em Contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de junho de
1958; 137, o da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBI'l'ScHEK

rea com sede em Roma, Itália, autorizada a funcionar na República pelos Decretos TIS. 25.603 de 28 de setembro de 1948; 29.010, de 20 de dezembro de 1950: 34.820; de 17 de
dezembro de 1953, e 41.206 de 23
de março de 1957, autortsaçâc para

continuar a funcionar no Pafs-, com
as alterações estatuártas que apresentou, consoante deliberação de sua
Assembléia Geral realizada em 29
de agôsto de 1957 e mediante as mesmas cláusulas que acompanham o
citado decreto n.c 25.602,. de 28 de
setembro de 1948; obrigando-se a
mesma sociedade a cumprh- integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou' que venham vigorar, sôbre
o objeto da autorização. A êste Decreto acompanha a tradução oficial
da ata da Assembléia Geral realizada em 29 de agôsto de ]957, que
contém as alterações estatutárias
apresentadas.
Rio de .Ianeíro, 16 de junho de
1958; 137. 0 da Jndependêncta e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mel,).

DECRETO N." 43.906 DE JUNHO DE 1958

DE 16

Altera a lotação numérica das repartições atendidas pelo
Quadro
Suplementar
elo Ministério da
Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstitutcã., Federal, decreta:
Art. 1~0 Ficam transferidos dá
lotação suplementar da Diretnrta de

Francisco de ,Melo

DECRETO N." 43.907 DE JUNHO DE 1958

DE

16

rranstere funções das Tabelas Numéricas Especiais de Bxtrtmumerário-mensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, decreta:
Art. 10 • Ficam transferidas as se,
guíntes funções .das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerárl.imensalista abaixo indicadas:
I '-

II -

uma

função de Auxiliar - de
Aeródromo. referência
<'22",
ocupada por Gastâo Neves da
Silva, da Tabela da Base Aérea
do Recife, para a da DíretnrIa de Aeronáutica Civil;
uma função de Servente, referência "19", ocupada Por José
zacarías, da Tabela do Serviço
Geral de Expediente e Arquivo
da Aeronáutica, para a do HcS"'"
pital
de
Aeronáutica
dos
Afonsas.

Art. 2. 0
:Ê:ste decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçâ.j,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 'em 16 de junho de
1958; 137. 0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELTIW KUBITSCHEK
Francisco de M el6

ATOS DO PODER EXECU':nvo

DECRETO N.o 43.90S DE JUNHO DE 1958

D" 16

Renova o Decreto n.» 30.089,àe 23
de outubro de 1951. que declarou
de utilidade pública p1ra fins de
desapropriação pelo Departamento
Nacional de -Obras Contra as oéccs,
área de terreno situada no Município de Ccmâeúoa,
E.staào da
Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941 modificado pela Lei n. o 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1. o Fica renovado o Decreta
n,v 30.089, de 23 de outubro de 1951.
que declarou de utilidade pública.
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
contra as Sêcas, a área de terreno
com 4.826.000 m2 (quatro milhões,
oitocentos e vinte e seis mil metros
quadradosc , situada DO Município de
Cond-eúba, Estado da Bahia, representada na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do
Ministério da Viação f Obras P(tblicas, necessária à construçã., do
açude público "Champrâo", cuj.o
projeto e orçamento foram aprovados vela. Portaria n.c 314, ae 26 dê
março de 1951, do referido Ministério.
Art. 2. o
zste decreto entrará
em vigor a partir da d:'\.,tad.e. 6Ua publicação. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de junho de

1958; 137. o da Independência e 70. c

da Repúbhca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúc!o Meira
DEOREI'O N," 43.909 _

DE

16

DE

JUNHO DE 1958
Aprova as "Normas Especiais pm·a a
construção da rodovia Belém_Bra..;
au«, e de regulamentação das atividades administrativas da "Rodo-

orás" •

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Ar·

tígo 87,' item T, da. ConstitUição."t'tendo em vista o disposto no Artigo
4.°, 'do Decreto n.c 43.710' de 19 d,e
maio de i958, decrete.:
.
. Art. l.0 j'ícam aprovadas as-"Normas Especiais para a Construção da Rodovia Belém.Brasílía, e de
Regulamentação das Atividades Administrativas da - "Rodcbrás" que
a êste acompanham.
Art , 2° ~te Decreto entrará em
vigor à data de sua, publicação, rezo,
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de junho de
1968; 137.0 da Independência 'f! 7ft. o
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico Aauiar .'ô)al:es

NORMAS ESPECIAIS PARA· A
CONSTRUÇAO DA ROD.:JVIA
BELJi;M-BRASíLIA E DE REGU~
LAMENTAÇAO DAS ATIVID"DES
ADM1N1STRATIVAS DA "RODOBRAS"
DA RODOBRÁS

1 - A Comissão Executiva da Rc;
dovía Belém-Brasílía, crteda pelo
Art. 1.0 do De-ereto n.s 43.710, de 19
de maio de 1958, diretamente, subordíne.ría ao superintendente do Plano
de vatonaacâo Econômi.. . a da Arcazô,
nia (8. P. V. E., A.) é daqui ror
diante, denominada simplesmente de
"Rcdobráe".

2 -.,;.. A Rodobrás funcícnará vjunto

àS. p. V. E. A. e terá uma agencia
em Brasüíe, podendo. a juizo no Supermtendente, criar outras na', reg'íâb
amazônica.
3 _A Rodobrás constituir-se-á de
três membros, livremente designados
pelo Superintendente, sendo. este e
seu Presidente, e terá como órgão
executivo uma Secretaria de Ad~L
nistração Geral (S. A. o.r..
4 - A Rodobrás íocumoc cspecíatmente executar, orientar, dirigir e finalizar 06 trabalhos de construção e'
de pavimentação da 'rodovia B-eléJ;l1Brasílía..
5 _ Respeitada a legislação .vígsnte
e em especial, a rodoviária,. a Rodo,
brás se regerá por estas "Normas Especiais". As atividades da R<:ldourás
serão. quando necessárias, entrozadas com as do Departamento Naclonal de Estradas de Rodagem:
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6 - O pessoal para o serviço da S.
A; G. será admitido de confortruda;
de com o disposto no Art. 19, suas
alíneas e parágrafos, do Decreto número 34.132. de 9 de outubro de
1953.
7 - Dentre os três membros da
Comissão Executiva da Rcdobrâa,
dois serão necessàriamente engenheíros. O Presidente designará o membro qU'8 será o Diretor Aõmmístraüvo, ao qual incumbirá a chefia .:-la S
A. G. Os outros doís membros 00r~o as funções supervisaras que tôrem determinadas pelo Presidente.
8 - Afora as funções executivas ou
administrativas que couberem .0:1.08
m-embros da Comissão Executiva, cabe a atuação em Conselho, quando
reunidos sob a presidência do Superintendente para o Iím espectal de €6tudo e apreciação dos trabalhos afetos
à Rodobrás.
9 - Os membros do CO!1S€lho perceberão, por sessão a que comparecerem a gratificação de presença de
Cr$ 1.000.00 (um mil cruzeírosj , e
eté ao máximo de 12 (doze) sessões
mensais.
10 - Os membros que Iôrem deazgnados para o exercício de cargos de
dobrás e autorizada expressamente
pecfaís de valôr igual ao do padrão
CC-2,
no serviço público civil federal.

11 -

A admissã-, de pessoal na S.

A. G. será pOr proposta do Diretor

Administrativo, encaminhada à RO~
dobráse autorrzada expressamente
pelo presidente, nas formas de dia;
rista de obras. tareretro. contratado
e mensalista t-emporário. Os níveis
de ffilário observarão escalas constantas de tabela prêviamente aprovaôa pelo presidente.
12 - No caso doe requisição de servídcres públicos federais, estaduais.
muntcípais ou autárqulcos, para o de;
sernpenhn de funçõe-s, a Rodobrás
observará as prescrições da legislação Vigente.
13 - As admissões feitas pela Rodcbrás não assegurarão nenhum dir-eito ao, pessoal, após a conclusão das
obras. Durante o exercício das nmçôes o pessoal estará subordinado às
normas vigentes para as respectivas
categori-as funcionais no serviço .pú.,
blico civil federal.
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14 _ O serviço. extraordinário ~"'e
cutedo pelo pessoal será, conforme o
caso, regido pela legislação federal
aplicável ao pesoal civil ou ao ('OIl.Stante da COnsolidação das Leis do
Trabalho.
1& - As diárias e aíudas de custo
serão concedidas pela Rodobráa de
acõrdo com tabela prêviamente, aprovada pelo Preeídente,
16 - Aocs s.crvidores púbrícos requisitados conforme o caso, serão atribuídas' gratificações de acôrdo com
as funções exercidas. ESGas gratdücecões constarão de tabela previamente aprova.da pelo Presidente,
sendo que na composição dessa tabela serão levadas em conta as condições locais e o custo da vida na
região, pois LsGO corresponderá a uma
indenização forçada pelo custa de
vide local .
. 17 - A S. A. G. para executar
s-eus serviços será dirigida pelo Dfre,
ter Administrativo e COntará com seções especlalizadas, cujas atribuições
constam destas Normas Especíata.
18 - Os chefes de seção, quando
servidores públicos, perceberão 1-""-&tifit.'ftçã o dt! 1.'.1101' c ')~TespOndent,eao
almbole :PG_2, co seríveo oúb11CO f.cderal, podendo lhes ser atribuí-Ia
uma. ajuda de custo permanente, a
título de indenização devida. pele
custo de vida local.
19 - Os chefes de Seção, não servidores públicos, serão contratadas,_
nesses têrmoa serão fixados os :r€6pectivos salários.
20 A designação para O exeretcio da função de chef-e de seção exigirá a comprovação da oapacídade
especifica, cabendo à S. PS. examinaras provas oferecidas e, com seu
parecer. envlá.Jas ao Diretor Admtnístratãvo que as encaminhará, entes
da designação, ao presidente.
21 - Os servidores da Rodobrás
serão contribuintes do Instituto de
Previdência e Asslstêncía dos Servidores do Estado e o pessoal doe obras
contríbuírá para o Instituto de Aposentadcrta e Pensões dos Industr.â.,
rios. OS servidores requisitados que
já contribuam para algum tnstítuto
de previdência. coertínuarâo a contribUir para o mesmo, efetuandoa
Rodobrás o desconto em favor aeesa
instituição previdencíáríe..
22 - O tempo de serviço prestado
à Rodobrás poderá ser contado na.
forma da legislação vígente.
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DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPET.Ê:NCI:\
DA S. A. G.

23 - A S. A.
G. compreenderá
as seguintes seções:
a) Seção Técnica e de Planejamen.,
to - (8. T. P.)
bj Seção de Execução C)

(8. EX.)

Seção de comunicações _

(S.

OM.)
d> Seção de Assistência - (8. AS.)
e) Seção de Oontabâlidade (S.
OT.)
f) Seção de Material (8. MT.)
g) Seção de pessoal (8. PS.)
h) Seção de Contrôle Admínísvra-

tivo - (S. e. A.)
24 - ÀS seções acima. Indicadas.
cabe o que nestas Instruçóes Especiais está determinado e mais o que
fôr estabelecido pelo President-e em
"Instruções Complementares", "NOTm3J5 de Serviço". "Ordens de Execução" ou "Portarias".
25 - As seções S. T. P. e S. EX.
deverão observar na parte técnica, a
supervísã-, dos membros técnicos da
Comissão Executiva da Rodobrás.
2$ - Cabe à S. T. P.:
a) Estudar,
propor e dar pareceona. parte técnica da construcã-, da
rodovia e, bem assim, em todos os
serviços e encargos, de natureza téc,
nica, segundo as determinações da
direção da Rodobrás .
b) Acompanhar a execução de serviços e os fiscalizar; executar o contrôle técnico da execução de contra,

tos.

e) Planejar a execução de serviços
e as bases de contratos, na parte técnica.
d) Prestar a assistência. técnica que
fôr necessária aos diversos órgãos da
Rortobrás,
colaborando com- a dire.,
ção da Rodobrás no que tôr de Sua
capacidade.
e) Visar as contas executar medições e emitir parecesôbre as
mesmas, s-empre que fôr necessário.
27 - Cabe a S. EX.:
a) Executar OS trabalhos que lhe
fôrem afetos e auxiliar a 8. T. P' J
no qU-8 se faça necessário.
b) Executar OS trabalhos auxiliares
e a cargo da Rodobrás, a fim de que
Os empreiteiros possam cumprir seus
contratos.
c) Ter a seu cargo as oficinas e
núcleos de trabalho necessários à exe_
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cução das finalidades da RodoOl'á.6,
íneumbíndo.Ihe especialmente a conservação e a recuperação do material.
28 - Cabe à S. eM.:
a) Receber, redigir e expedir todo
o expediente e ter a seu cargo o arquivo.
b) Executar os trabalhos de secre~
tarte, de expediente e de mecanografia, necessários ao funcionamento do
órgão.
c) Fazer as corrzunícações entre OS
órgãos da Rodobrás e as desta com
órgãos externos, assim como executar
as relações públicas da crganisacão .
d) Encarregar-se da divulgação dOE
atos da Redobras que se façam necessários.
.
29 - Cabe à S. AS.:
a) Executar os serviços de assístência ao pessoal da Rodobrás sz,
quando for o caso, ao pessoal dos
empreiteiros, em face das condições
peculiares do trabalho na região. Neste último CâSO, o Presidente batxarâ
as normas reguladoras.
b) Manter serviço médico e ndontclógtco assistencial que se faça necessáno.
c) Encarregar-se dos serviços de
relações públicas; na. parte retàttva à
assistência.
30 - cabe à S. eT.:
a) Fazer a contabilidade da Ro<íobrás.

b) Extrair empenhos prévios de <'leJJ"
pesa, à conta das dotações orçamentárias ou adicionais.
c) PrOC€€6ar as contas e providenciar OS pagamentos, assím como, preench-er os cheques e executar o contrôle das contas bancárias.
d) Efetuar os pagamentos autorazados, excetos 06 qUe devam ser reitos por intermédio de servidores que
sejam pnrtadores de adíantamentoe
ou de suprimentos.
e) preparar os balancetes, demonstrações e a documentação neeessértos
à prestação de contas mensais crú
Rodobrás à S.P.V.E.A. nrestando
tôdas as informações que' forem neccssártas ao perfeíto contrôle co»-

tábil.

.

Observar as normas contábele
expedidas pelo órgão próprio e }'ti';!
especíe.is que o Presidente baíxar ,
g) Reglatrar e controlar os adtan
tamentns e os suprimentos feitos; aef)
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.stm como praticar OS atos necessários
:I-.o. registro ele "restos a pagar".

h) Elaborar, segundo as 'diretrizes
traçadas pela direção, o orçamento
analítico, tendo em vista as previ:s6BS de receita e de despesa.
t) Cumprir as ordens do Diretor
Administrativo e as do presidente.
31 - Cabe àS. MT.:
et) Processar as concorrências e as
coletas de preços.
tH Adquirir drretamentetmatenat,
quando lhe fôr determinado, quer
pelo regime de adiantamento, que!
pelo de suprimento.
c) Elaborar especificações de material para fins de licitação, podenuc
para isso, valer-se do concurso da

S.T.P.

d) Controlar a recepção do material fisicamente, podendo solicitar a
ouoperaçâç técnica da S. T .P ., quando necessária, e praticando os atos
admínístratívns índíspensáveia.
e) Manter estoques de material e
providenciar o abastecimento neceesãiiQ aos vários setores de trabalho.
j) Cuidar da guarda e da conservação do material a seu cargo, executenuo. para ísso, os serviços que se
tornem necessários.
g) Fazer a, instrução inicial ao prooessarnento das contas de fornecimento de material, visando-as e atestendo-as, a fim de serem remetidas
àS. CT .• para a efetivação do pa-

gamento.
'
h) Examinar e cotejar preços, com
« objetivo de orientar as compras em
díversos locais, observando os custos
conseqüentes da localização ou realização do serviço ao ser atendido.
1) Examinar e emitir parecer sõbre as prestações de contas de adian-tamentos e de suprimentos a servidores, no que se refira à aquisição
de material.
'/) Proceder a avaliação de material
oU de bens, se fôr julgada conveniente. a aquisição. de materiais Ou bens
usados.

L) Emitir. parecer sôbre o aluguel
ou arrendamento de bens.
:i2 - Cabe à S. PS.:
(/,) praticar os atos da administra .
~ de pessoal, inclusive quanto. à.
a:qmissão. regime de trabalho, direi00s .e vantagens, deveres e obríguçôes
e outros específíooa.
b) Controlar as despesas com peso
.sQ3.1; elaborar as Iôlhas de pagamento e praticar os demais atos ligados

àS despesas com pessoal, íncluslvg 08
descontos a favor das ínstítuíçôes de
previdência, Impôsto sôbre a Renda
e outros legalmente autorizados.
C)
Manter cadastro do pessoal e
observar as normas legais vigente:"
inclusiva ao que €e refere a tempo de
s~r\>iy(o, certidões e outros atos que
Importam na vida funcional.
d) Preparar e remeter a o. C'I. ee
fôlhea de pagamento de pessoal e
outros documentos de despesa para.
serem pagos.
e) l"az€l' as estimativas de despesa,
enviando-as à S. CT. para extração
dos empenhos globais e por estimaüva do que se relacione com pessoal,
e tendo em vista a norma duodecímal das despesas dessa natureza.
f) Propor ao Diretor Administrativo as medidas necessárias à boa
administração de pessoal que as CQD·
dtçôes locais exijam.
33 - Cabe à S.C.A.:
a) Acompanhar Q desenvolvimento
dos trabalhos a cargo da Rodobrás,
dos pontos de vista técnico, econômico e administrativo, a fim de informar constantemente à direção sôbre o andamento dos trabalhas, sue
eficiência e fatos que se apresentem
e exijam imediata solução.
b) verificar os custos dos trabalhos, cotejando-os com oS obtidos pelo
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem e informar à direção os
resultados qUE: conseguir ,
c) Emitir parecer prévio, se ounsultada, sôbre a .convenlêncía e oportunidade da prática de algum ato,
como sugerir sua melhor torrraa, caso
discorde da solução proposta, visando a economia do empreendimento.
d) Informar ao Diretor Admdnístratívo ou, em caso de extrema urgência e necessidade, diretamente ao
Presadente sôbre alguma írregulartdade ou inconveniência, sugerindo as
medidas qUe julgar .convenieutee.
e) Supervisionar, de um modo geral, todo o desenvolViment~ dos trabalhos a cal'go da Rodobrás, elaborando relatórios e fazendo apreciações, sempre com o objetivo de 'oríentar e melhorar a eficiência dos trabalhos e do órgâo .
34 ~ Ao Diretor Administrativo incumbe:
a) A direção administrativa, e a orgarnzacão dos serviços contábeis.
b) Auxiliado pela S. CT., o preparo da documentação e das demonstra-
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trações necessárias a serem apresentadas pela Rodobrás à S.P.V.E.A .•
em forma hábil para que esta possa
prestar suas contas eo Tribunal' de
Contas, segundo o preceíto na Lei
10. 1.806, de 6 de janeir(J de 19'53.
c) O que se relacione com a economía interna da Rodobrás com seu
pessoal e as relações administrativas
externas do órgão.
d) Emitir e assinar cheques bancáríos, movimentando
as respectivas
contas de acôrdo C(Jm a- delegação
expressa que lh.e fôr outorgada pelo
Presidente.
e) Conceder adiantamentos ou suprimentos a órgãos ou servidores,
quando para isto,' estiver autorizada
pelo Presidente.
f) Assinar contratos, ajustes e aeôrdos. assim como. aprovar concorrên ~
elas e coletas de preços, dentro dos
limites da expressa delegação de competência que lhe fôr dada pelo Presidente.
g) Praticar os a tos de direção inerentes ao cargo e corno dirigente da

S.A.G.

h) Propõr ao Presidente as normas
discíplmadoras dos serviços e a éistrtbuíção de competência de servido-

de ôrgãos .
Colaborar com os demais memda Comtssâo El{""('uti'lâ na parte técnica, não lhe incumbindo esta.
As nr -m ÇJ,~ e regras técnicas são da.
competência da Comissão Executiva,
COlY· a »révia aprovação do Presidente, ao qual assiste o direito de aceitá -Ias tnodifícá-Ias ou reteltá-las,
1) Oferecer OS meios indispensáveis
para que .os órgãos ou servidores POSsam realizar suas tarefas providenciando o que se faca mister para
êsse fim.
O
Participar das sessões tia Comissão
Executiva da Rodobrás e
prestar seu concurso na realização àln
empreendimento, assim como auxiliar
o Presidente no que se torne precise.
res

p

l)
b~'06

DA ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS

35 - Como preceito de ordem geral, os serviços e obras devem ser
adjudicados a terceiros mediante
concorrência. De acôrdo com a. urgência ou outros fatôres que exijam
a dispensa daquela formalidade. poderá a Comissão Executiva Solicitar
a dispensa da concorrência eo Presídente, e para isso será necessária a
apresentação de exposição
círcuns-
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tancíada onde se encontre o motivo
do pedido e a sua conveniência. O
Presidente em ato expresso, poderá
dispensar a concorrência e; se julgar
conveniente, indicará as normas .e.5pecíais para o caso.
36 As obras e serviços, de Dequono vulto, nâo excedentes de uma
previsão de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão oe cruz-eiros), que não interfiram na execução de outros serviços
ou obras. adjucícadas a empreiteiros,
pcderân ser diretamente executados
pela Rodobrás ou adjudicados a ter';'
ceifas.
independentemente de ccncorrêncla, sendo êsse ato previamente aprovado pelo Presidente.
37 - A adjudicação de servíçoa ou
de obras pelos regimes de empreitada ou de tarefa, deverá" observar :03
preços atualizados de custo cotejados com os fornecidos pelo Departamenta Nacional de Estradas de Rodagem. No caso de ulta-apassarern
êsses p1"2ÇOS em mais de 10% (dez por
cento) sôbre os cotejados, a adjudicação dos serviços ou das obras, dependerá de expressa autorização do
Presidente incumbindo a êste fundamentar sua decisão.
38 - A adjudicação de serviços será precedida de instrumento formal
de contrato, correndo as despesas de
legalização dêste por conta da Rodebrâs.
39 Os contratos serão firmados
pelo Presidente, podendo êste delegar
competência ao Diretor Administrativo para o fim especial.
40 - Nos contratos constará obrígatõríamente, cláusula estabelecendo
o direito da Rodobrâs de cassar sumàriamente a tarefa ou rescindira
contrato, independentemente da interpelação judicial ou extra-judicial.
Em tal caso não será assegurado °
direito a qualquer índentzação eo
contratante, decorrente da cassação
operada. Observar-se-á aquêle díreíto quando o andamento da obra ou
do Serviço deixar de corresponder ao
programa -de produção debermínado
pela Rodobrás, o qual será estabelecido de acôrdo com a capacidade de
produção previamente declarada pela
contratante ou tarefeíro.
.
41 - Realizada a adjudicação e rtrmado o contrato caberá ao contratante dar imediato início às suas obrigações, a partir da data estabeleci-
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da contratualmente'. De acôrdo com
os têrmos expressos em cláusula contratual, serão efetuados os pagamentos aos contratantes diretamente pela Rodobrás, desde 'que tenham sírto
satisfeitas tôdas as condições constantes do contrato firmado.
DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL

42 -

As concorrências para aqui-

sição de material obedecerão ao ritmo prescrito i10 Regulamento Geral
de Contabilidade pública, no que fôr

aplicável podendo, no caso de concorrência pública, ser ôispansada a
publicação no Diário Oficial quer seja 'dos editais coroo das propostas.
Os editais poderão ser divulgados em
jornais de grande circulação e nos
locais de mais ínterêsse.
43 - As coletas de preços observerâo o prescrito no art , 33, do Decreto n. 5.873, de 26 de junho de 1940.
44 "'- Em face da autonomia administrativa concedsda à S.P.V.E.A.,
conforme o disposto no art. 22 da
Lei e , 1.806,. de 6 de janeiro de 19'33,
cabe à Rodobrás como órgão integrante daquela Superintendência, o
direito de dispensar as concorrências,
em face da urgência na realização
das obras de construção da rodovia
l. seu cargo. :..\ dispensa dependerá
ule ato 'expresso do Presidente.
45 - Os processos de compra de
material são OS seguintes:
0;) Coleta de preços,
b) Concorrência administrativa, e
c) Concorrência pública.
46) - Para a aplicação dos precessoa legais de compra serão observados os s-eguintes limites:
a) Coleta de preços, para as compras até Cr$ 100.000,00 (cem mil crueeíros) .
b)
Concorrência
administrativa,
para as compras até Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros).
c) Concorrência pública, para as
compras superiores a crs
,
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiTOS) •

47 - Os valores limites entendemse por ítem. Considera-se como ítem,
para efeito de aplicação - do processo
legal de compra, os materiais da
mesma. espécie e adquiridos no mesmo
ato die licitação. Para o fim de ob-

servância dos limites não serão obrlgatoríamente somados os valores dos
ítens.
48 - As Coletas de Preços e as
Concorrências organizadas e realizadas pela S.A.G. serão submetidas
ao Diretor Administrativo que poderá aprová-las, se, para isso. tiver delegação do Presidente; caso contrário caberá a êste a aprovação.
49 Conforme o caso .poderá o
Diretor Adminístratívo
solicitar ao
Presidente qUe a própria S.P.V.E.A.
realíze a aquíaíçâo de material ou o
forneça de seu estoque, justrüeapdo
seu pedido.
50 Os materiais fornecidos pc ..
las S.P.V.E.A. à Rodobrás serão
creditados aquela e debitados -à esta,
para posterior encontro de contas.
51 - Decorrendo das concorrências
públicas os contratos de fornecimento,
poderá a Rodobrás aceitar cauções
reais ou ffdetjussórías. As cauções
assecuratórias da execução contratual
deverão corresponder a 10% (dez por
cento) do valor do contrato.
52 O inadimplemento d>2 qualquer obrigação de fornecimento, inclusive as contratuais. fica sujeito às
penali-dades encontradas no art. 34,
suas alíneas e parágrafos do Decreto n . 5.873, de 26 de junho de 1940.
A aplicação da penalidade ou sua
relevacâo dependerá de ato do Presidente.
DO REGIME CONTABIL

53 - A S.P.V.E.:..\. destacará do
Fundo de Valorização Econômica da
Amazônia 08 quantltatívcs previstos
para ocorrer às despesas com aconstrução da rodovia Belém-Brasília e as
transferirá para crédito da Rodobrás.
As parcelas transferidas serão consideradas .como suprimentos de fundos.
nos têrmos do art. 19 das Normas
CONtábeis e de Prestação de Contas,
baixadas pela Contadbrta Geral da
República, para a S.P.V.E.A. a 31
de outubro de 1957. em face do disposto no Decreto n." 40.400, de 21 de
novembro de 1956.
54 - Os créditos movimentados pela Rodobrás estão sujeitos ao regime
de prestação de contas mensal à
S.P.V.E.A. 'observando, para isso e
no que fôr aplicável sem ferir a autonomia administrativa, o preceitua-
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do no Regulamento Geral de Contabilidade 'Pública e na Lei n.s 830, de
23 de setembro de 1949.
55 - Abertos os créditos e feitos

os depósitos bancários especiais a
Rbdobrás os movimentará livremente de acôrdo com suas necessidades.
A' movimentação dêsses depósitos poderá ser por meio de cheques nominativos ou para suprimento em espécie a ser entregue a servidor, para
fins específicos.
56 - A Rodobrás elaborará orçamento analítico para atender às diversas despesas. o qual será submetido prêvíamemte
à aprovação
da
S.P.V.E.A.. A medida que os trabalhos se rôrem
realizando e, em
conseqüência, apresentando-se a neceestdade
de alteração orçamentária. esta Gerá possível,
mediante
prévia aprovação por parte da S. P .
VEA.
.
57 _ 'I'ôdas as despesas
deverão
ser precedidas Ô~ empenho e estes
jamais poderão ser extraídos, ultrapassando os saldos nas contas. Nos
contratos, ajustes ou aoôrdos figurará cláusula
mencionando expressamente o empenho assecuratório da
sua execução.
58 Os empenhos poderão ser
específicos, por estimativa ou globais, constituindo, tão somente, reservas de crédito para ocorrer ao
pagamento das despesas efetuadas.
59 AJ:, despesas empenhadas e
não liquidadas no exercício. serão escrituradas segundo o prescrito. e no
que fôr aplicável. na Lei n.o 869. de
16 de outubro de 1949.
60 AB dotações orçamentárias
que, a 31 de dezembro deixem saldo,
6erãoencerradas nessa data, sendo
os saldos escriturados para utilização
no exercício seguinte.
61 A escrtturacão contábil da,
RODüBRAS observará as '10r~11a!s gerais de contabilidade púbüca e, no
que fôr aplicável, as instruções especiais paro. aS. P .V .E. A. baixades
pela Contadoria Geral da República.
DAS DESAPROPRIAÇÕES

B2 - As oesaproprtacões qU'3 se tornarem necessárias serão realizadas
pela S.P.V.E.A .. cabendo à RODOBRAS apenas· a execução material,
quando fôr o caso.
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63 - Ocorrendo a necessidade da
contratação de serviços para execuçã ú da desapropriação. poderá a
RODOBRAS contratá-los mas. para
isso, deverá ser feita solicitação e
dada autorização por parte da S.P.
V.E.A.
64 O pagamento da desapropriação poderá ser feito pela RODOBRAS, caso conste de seu orçamento
ou pela S.P.V.E.A. Se assim convier ao andamento dos trabalhos:
65 - A RODOBRAS ou a S.P.V.
E.A. para a execução de deaaoroprfaçâo para construção de estrada,
poderá entrosar-se com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a fim de. em face da IegísIação vigente, usar o meio mais eneíente e mais econômico para atingir o fim em vista.
DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DE MATERIAIS

66 A locação de imóveis para
serviços da RODOBRAS será sempre
feita pela S.P.V.E.A., cabendo à
RODOBRAS. apenas. o pagamento
de alugueres.
67 - A locação de materiais, quando ocorra impossibilidade de SUa acutsíçâo ou quando fôr mais econômica
essa forma, poderá ser feita pela
RODOBRAS, desde que autorizada
pelo Presidente.
68 Será sempre feita mediante
contrato a locação de materiais, obedecida minuta elaborada pelo corpo
jurídico na S.P.V.E.A.
DAS DISPOSIÇõ'ES GERAIS

69 A direção geral dos trabalhos é da competência do Presidente
que terá para auxiliá-lo a COmissão
Executiva e contará com os serviços'
da S.A.a.
70 O Presidente pode delegar
atribuições a membros da Comissão
Executiva para a prática de atos de
sua competência e aquela delegação
poderá ser limitada, constando de
ato expresso.
71 Servidores, diretores e' chefes serão responsáveis pelos atos que
praticarem, segundo o grau de autoridade e de responsabilidade que lhes
fôr atribuída.
72 - Nenhuma autorização de pagamento será processada sem que os
responsáveis diretos as aprovem, po-
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dando o presidente, em eMOS espe-

cíars. determinar que seja o ato suprido por outra autoridade. A instrução dos processos de pagamento
deve ser feita. observados os setores
que tiverem imediata responsabilidade no caso, de modo a não ocorrer
o' pagamento de qualquer despesa
sem que o setor interessado tenha
tido ciência prévia.
73 - As medições devem ser ret-

nas com rigor;

pelo falecimento do ex- Presidente da
República Nereu de Oliveira Ramos.
Art. 2. 0 Fica determinado que os
funerais se realizem as expensas da
Nação, sendo prestadas hoerraa de
Chefe de Estado.
Rio de Janeiro, em 17 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

entretanto, sempre

que o Presidente quiser. poderá mandar repeti-las,. designando para tsso
outros servidores ou proríssionats.
'1~ Os pagamentos qus tenham
de ser efetuados ao longo da construção da rodovia, distante da agênera da RDDOBRAS. tendo em vista

as dificuldades de comunícação, poderão ser feitos pelo
processo de
suprimento, prescrito no art. 20 das
Normas Contábeis e de Prestação de
Contas, expedidas pela Contadoria
Geral da República, para a S.P. V.
E.A., já rerenrtas. O prazo de prestação de contas dêsses suprimentos
s-erá fixado pelo Presidente.
Eurico de Aguiar salles.

DECR'ETO.N.O 43.910 -

DE 17 DE

JUNHO DE 1958
Decreta luto oficial
do ex-Presidente
Nereu de Oliveira
sôbre homenagens

pelo falecimento
daRepública,
Ramos e dispõe
de seus funerais.

o Presidente 'da República, usando
na. atribuição que lhe contere o artigo 87, n.« 1, da Oonatdtuiçao, e:
Considerando que 0 Senador Nereu
de Oliveira Ramos, ontem Iaiecído,
exerceu o cargo de Presidente da República, prestando assinalados serviços à Nação;
Considerando que, na longa continuidade de sua vida exemplar de homem público e no desempenho das
altas tunçôes políticas :lue exerceu,
revelou uma inquebrantável fé nos
destinos da Pátria, servindo com lealdade aos superiores tnterêsses do
povo brasileiro, decreta:
Art. 1.0 E' declarado luto oficial em
todo o país, por 5 ·(cinco) dias, a
partir desta data, em .Inal de pesar

KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Saltes.
DECI;,'ETO N.\> 43.911 JUNHO DE

DE

17 DE

1958.

Outorga' concessão d EmiSSora. Río
São Francisco Limitada para instatar uma estação radiodifusora de
ondas médias

o

Presidente da- República, usando

da atribuição que lhe confere -o artigo 87, n. 9 I , da Constituição, .atendendo ao que requereu a Enll.'3so~a

Rio São Francisco Limitada e tendo
em vista o disposto no ~rt~g.9, 5.'\1,
n,« XII, da mesma oonstttuícão, de-ereta:
-Art, 1.9 Fica outorgada concessão à
Emissora Rio São Francisco Limitada nos têrrnos do artigo 11, do Der:r~to n.v 24.655. de 11 de julho de
1934, e artigo 16, do Decreto número
21.111, de L\> de março de 1932, para
estabelecer. na cidade de Penedo, FA~
tado de Alagoas, sem direito. de. exclusividade, uma estação radiodifusora
de ondas médias, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
parágrafo único O contrato deccrrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubricadas pelo Ministro de Esta?o. dos
Negócios da Viação e Obras Publicas,
e deverá ser assinado dentro di'! 60
dias a contar da data da publicação
dêst~ decreto no Diário Oficial, sob
pena de ser considerada nula a concessão. .
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1958;
137 9 da Independência e 70.v da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHElt

Lúcio Meira
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DECRETO N." 43.912 JUNHO DE

DE

18

DE

1958

.Dd nova reclação coe Arts, 4. 0 _
14
- 15 _ 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 23 e 28 do Regulamento da
EscoZa Técnica do Exército, o.provado pelo Decreto n,o 14 947, de í3
de março de 1944, e cneroao pelos

Decretos us.

20. BG2,

de

21 d~

março

de 195-6 e n. o 27.887, de 17 de mar_

co de 195rO, e acrescenta ao oitsuío
Regulamento-os Artíços 4-A -

21-B 2LC 21-F _ 21-G
21-J - 2LL

21-A

2LD - 21-.15 2LH - 2L1 2LM - 21-N e

21-0.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, de;
ereta:
.
Art. V Os arts. 4.° - 14 - Ih -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 23 e 28 do Regulamento da Escola

Técnica do Exército (Decretos núrne.,
ros 14.947, de 6 de março de 1944;
"20.802, de 21 de março de 1946 e
27.887, de 17 de março de 1950) passam a ter nova redação, sendo acres-cidos ao citado Regulamento os artigos 4-A - 21-A - 21-B - 21-C -

21-D - 21-E ~ 21-F - 21-G - 21-H
- 21-1 - 21-J - 21-L - 21-M -·21-N e 21-0, conforme ,abalxo se especifica:
.!

"Art-. 4.°, O ensino da Escola desenvolvese em três (3) anos oaca 03

Cursos Técnicos e em um ano para
o Curso de Preparação.
"Art. 4,o_A. O ano escolar com-pre-ende:
1 ano letivo;
;t, exames;
:3 - férias;
4 - estágios e visitas.
~ 1.0 O ano letivo
começa com o
escolar. no primeiro dia útil da se~
gunôa quinzena de feverelro :e termina no últImo dia da primeira qum..
zelia de novembro: divide-se em dois
períodos letivos, separados por ferras.
exames, estágios e visitas qU'8 deve,
rã,} ser fixados de modo que «sseznrem Um relativo eqUilíbrio entre êles,
§ 2.° Os exames finais realizam-se
em duas épocas:
1. a primeira, uma semana após' o
término do segundo período letivo.
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não devendo ultrapassar, em pr.nctpio, a data de 15 de dezembro;
2. a segunda, entre 15 e, 31 de ja,
neIro. ,
Pare. as disciplinas Iecionadas apenas no primeiro período, os Exames
Finais, em primeira época, serão realizados com os' Exames Parciais dae
demais, disciplinas.
§ 3.0 • Os
Exames Parciais realízam.se uma semana após o termino
dos trabalhos letivos do primeiro perfodo .
§ 4.° Os exames de Admissão &0
Curso de Preparação e prImeira ano
dos Cursos Técnicos rearízam-se vna
segunda quinzena de novembro
§ 5.° Há dois períodos de tértas I':.!-colares:
1. um, com a duração de erma se,
mana, que poderá preceder imediatamente o inicio do segundo oertoco
letivo;
2, outro, entre o término dos El~·
mes Finais de primeira época e o
lnid o do ano escolar seguinte. e cntér!o do Comandoanteda Escola
§ 6.0 . Para o 3.°
ano dos Cursos
Técnicos deve ser estabelectdo Um
terceiro period., letivo. -om a dura,
çã o máxima de seis (6) semanas, qt e
não deverá ultrapassar, em ortnetpio
30 de dezembro.
~se período é destinado a conctusão do projeto de Fim de CurSJ.
§ 7.0 • Os cursos serão comnl-tauos
com estágios e visitas a. estabelecimentes, organizações e ínstatacõea
civis e militares, realizados pelos alunos.

"Art. 14. A verificação do rendí.,
mente da aprendizagem dos alunos
será feita através dos seguintes trabalhas para julgamento:
a)

Trabalhos correntes;

b) Exames parciais;
c) Exames Finais;
d). Projetos de Fim de Curso.
§ 1.° Normas especiais, balxedas
pela Direção do Ensino da gscola, regularão a preparação, execução e 'o
julgamento dos trabalhos,
§ 2.° Num mesm., dia nenhum aluno poderá realizar mais de um trab9!lho para julgamento, em sala, ao
qual deva ser atribuído grau,
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i 3.° O Boletim Interno da nscote
publicará, com antecedência mínima
de uma semana. a data inicial da
execução dos planos de trabaâhoe para
julgamento, excetuando-se os ta-abalhos correntes em domicílio.
"Art. 15. Trabalhos correntes são
,1'OVas realizadas na rcscoía.. em domicílio OU no campo, que abrangem
parte do assunto lecionado.
§ 1.° Haverá, no mínimo, dois trabalhos correntes. na Escola OU no
campo. para grau, e por período, em
calda disciplina.
§ 2.0 O tempo rilsponivel, dedicado
aos trabalhos correntes, na Escola ou
no campo, aos quais devam ser atrtbuídos graus, será de uma a duas
horas, exceto para os relativos as disciplinas em que a parte expertmental deva predominar sôbre a teórica,
e cuja duração máxima não ultrapassará quatro horas.
§ 3.° Nas disciplinas em que não fôr
possível realizar trabalhos correntes,
na forma do parágrafo anterior, serão atribuídos graus a trabalhos que
atendam às peculiaridades dessas disciplinas, e critério do Chefe do curia e aprovação da Dir-eção do Ensino
da Escola.
~ 4.° POderá haver, a critério do
professor e mediante aprovação dos
chefes de curso interessados, Trabalhos Correntes em domicilio.
§ 5.0 A 'cada trabalho corrente' em
domicilio será atribuído um grau. No
cômputo da Conta de Ano a média
aritmética dêsses trabalhos será -quivalente a um trabalho corrente rea-.
lizado na Escola.
§ 6.0 A Dir€çã o de l!~sino da Escola fixará épocas próprias para a
realização exclusiva dos trabalhos correntes, na Escola ou no campo.
"Art. 16, Exames Parciais eâo provas. escritas, práticas, -documentadas
por escrito e gráficas, que abrangem
todo o assunto lecionado no primeiro período,
§ 1.0 Haverá -nr- êrxame Parcial de
cada disciplina, exceto na-ruela jeckmada num único período, para a.
qual serão '~xl.'üdos somente Exames
Pinais ,

§ ~: t\lHü naverá provas
prâtdco-orats, nos Exames
§ 3.° O tempo disponível,
ao.s Exames Parcíaas, será

oreás, Ou
Parciais.
dedicado
de dUM

a quatro horas, exceto para oa rrelattvos às disciplinas, em que a parte
experimental deva predominar sôbre a teórica; neste caso, os Exames
Parcíaas poderão ser realizados em
duas sessões de quatro horas cada.
uma, no mesmo dia ou em dias consecutivos.
"Arb. 17, gxamas t<'inais, consoante
a disciplina, são orovas escrrtas. práticas documentada." :JOT escrito, gráfic:?13 e·' orais OU prático-orais :t;:les
abrangem, em cada disciplina, todos
os assuntos tecíonados num mesmo
ano letivo.
§ 1.0 Haverá um Exame Pínal de
cada disciplina, por ano letivo.
§ '2.0 O Exame Final de uma disciplina compreende duas provas: uma
escrita, ou oratica de laboratórro decumentsda por escr-ito e outr-i or-ai.
ou prático-oral. CNta,:" dísctpllnas
comportam apenas provas gráficas.
§ 3.0 Para o Exame Final de cada
disciplina, será nomeada ume Cl)mis~
são Examim~.clora oompcsta de três
membros du Quadro d" F·nsillo da
Escola, figurando entre êles o respoctlvo professor O presvíente da
coeníssão será designado pelo. Dírecão de Ensino.
§ 4.° O tempo disponível nara a
realização das provas dos Exames Finats será de duas a que.tro horas,
quando se tratar de provas escrttas,
práticas documentadas par escrito »u
gráficas, e no máximo de duas horas por aluno, quando rorem as provas oraís Ou prátíoo-oraas.
§ 5.0 Nas pr-ovas orais cu prático..
orais dêsses exames. cada aluno iserá
examinado, pelo ID€nOS, por 4016 examinadores, cada um dos quais I) argüirá. no máximo, durante quarenta
minutos.
§ 6.0 Nas disciplinas em que a oarte
experimental predomina sôbre a teórica, as provas práticas docum€;ota.-.
das por escrito, dos Exames Ptnars
poderão ser realizadas em duas sessões de Jua,tl'(J horas ead a uma, no
mesmo dia. ou em dias eonsecutivos .
§ 7.° Para a realização ow oravas
orais dos Exames FimJ.is, serão organizadas pejos nrotee..~n··Pf da rliF-d~
plína e a1provadas pela Direção de ,Ensino, listas de dez contos (\-0 mínimo,
os quaís deverâc abranger todos c
assuntos unmstracos durente o ano
letivo. Consts.rá, ainda, nas listas de
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pontos, uma parte vaga compreendendo os assuntos runcementsis da
discrpdna ,
§ 8.° para a realização das provas
escritas dos Exames Fínaas não haverá
listas de pontos
ê
9.0 AIS listas de pontos serão publicadas em aditamento a'(, Bdctml
Interno até dez dias ames do Início
das provas o-aís dos axamea Pmars.
§ iu. Os pontos serã() tirados, à
sorte, pelo aluno, duas horas antes co
inicio de sua argüição. Enquanto não
se Iniciarem as argüições, o sorteio
será efetuado na Subdíreçâo 1e En81110. A partir do momento e!I1 que
fôr aberta a sessão de exame, o sorteia passará a ser feito perante a
Comissão examinadora. I'odo ponto
sorteado retornará à urna.
§ 11. O aluno deverá ser argtUdo
sôbre os assuntos constantes do ponto sorteado bem como da parte vaga
ele que trat~ o § 7.° dêste artigo
§ 12. Terminada a argüição do último examinando, a Oomrssâo Bxamínadora procederá a apuração doa
graus, e, lavrará a respectiva ata.
"Art. 18. Projetos de Fim de Our50 são trabalhos compreendendo as
aplicações mais importantes das díversas especialidades, com o objetivo
de familiarizar o aluno com problemas de engenharia.
§ lo'" Os assuntos, que constituirão
DS temas dos citados projetos, serao
fixados pela Direção do Ensino e submetidos à aprovação do E~tac\o
Maior do Exército, de forma a consultar aos Interêsses do Ensino e do
Exército, OU das demais Fôrças Armadas, ou órgãos Civis.
§ 2.'" Os temas
dos mencionados
Projetos serão formulados por Comissões nomeadas em Boletim Interno e constituídas de protessôres de
curso interessado 60b a Pf€sl'de,ncía do respectivo Chefe. Essas corrns.sões deverão acompanhar a execucâo
dos trabalhos e os julgarão. Os àlunos deverão receber os temas dos
projetos até o fim da quarta semana
do primeiro período do ano letivo.
A
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§ 3.'" Os Projetos citados compreenderão textos justificativos e descritivos; gráficos, desenhos e outros elementos elucidativos da obra.
~ 4.° Os trabalhos relativos aos pro.
jetos terão início, em principio, no
comêco do ano letivo do 3.'" ano ào~
cursos técnicos, devendo estar concluídos no período de que trata oi
6.'" do Art. 4.9-A, dêste Regulamento.
"Art. 19. O julgamento dos trabalhos será expresso por um valor numérico variável de zero (O) a dez
(lO),
aproximando-se os resultados
até décimos, de acõrdo com as JSe~
guíntes normas:
a) quando o algarismo dos ccntestmos fôr inferior a cinco deverá ser
desprezado:
b) quando o algarismo dos centesímos fôr superior e. cinco, o algarismo dos décimos deverá ser acrescido de uma unidade;
c) quando o algarismo dos centésimos fôr igual a cinco, será desprezado se o dos décimos fôr par; se
este rôr ímpar, deverá o mesmo ser
acrescido de uma unidade.
"Art. 20. O aluno, que não realizar
qualquer trabalho para julgamento.
poderá fazê-lo em segunda chamada,
se a falta fôr considerada justificada
pelo Comandante da Escola; ern eaao
contráríc, terá grau zero. sem prejuízo das sanções disciplinares cab1veis.
Parágrafo único. Será constderade
reprovado o aluno que, devendo raser Exames Finais de segunda época,
em segunda chamada, não puder
realizá-los <integralmente), até o ÚI·
tímo dia do período destinado aos
m-esmos.
"Art.. 21. Para os efeitos dêste Regulamento, denomina-se Conta de
Ano (C. A.) de uma disciplina:
- a média aritmética dos graus
dos trabalhos correntes <TO). soe a.
disciplina fôr lecionada em um Só período;
- a média ponderada entre os
graus dos trabalhos correntes (pêsc
um) e do Exame Parcial (E. P .) (pêso
dois). 8Ç a disciplina fór lecionada
em dois períodos.

+ TC3 + ... + TCu +
n + 2

2 EP

462

Aros DO PODER EXECUTIVO

"Art. 21-A O grau de cada prova
de Exame Final será a média aritmética dos graus atribuidos pelos três
examinadores.
li 1.9 O grau de Exame Ftnal de
cada disciplina será a média ardtmética verificada entre o grau da
prova escrita, ou prática de laboratório, e o da prova oral, ou práticooral, exceto na disciplina que, apenas comportar provas gráficas, caso
em . que o grau de Exame Final Gerá
o grau da prova gráfica.
§ 2.0 O aluno que, numa 'disciplina,
em qualquer prova de Exame Final
em primeira época, tiver grau ínterlor a três (3), será inabilitado nessa
disciplina podendo
ser novamente
submetid~ a Exame Final em segunda época.
"Art. 21-B. O grau de cada disciplina é obtido pela. média aritmética
entre a COnta de Ano e o grau do
Exame Final em primeira época,
Parágrafo único. O grau da disciplina lecionada Em mais. de um ano
letivo será a média ponderada entre
os graus da disciplina em cada a:1O
letivo, atribuindo-Sé pêso um ao grau
do ano letivo em que ela foi lecionada em um só período, e pêso dois,
ao grau do ano em que ela foi Iecícnada em dois. períodos.
"Art. 21-0. Será considerado haoílitado numa disciplina e dispensa-do da prova oral, o aluno que obtiver média aritmética sete (7), verificada entre a Conta de Ano e o
grau da prova escrita do Exam-e Final, Em primeira gpoca . A prova oral,
nada obstante. será facultada. desde
que o interessado, com oportunidade,
solicite ao Comandante da Escola
permissão para realizá-la, nos têrmos
do Art. 21-A.
"Art. 21-D. Na disciplina em que
a média aritmética entre a Conta de.
Ano e o grau de Exame Final em
primeira época tôr igualou superior
a cinco o aluno será aprovado. Quando essa média .rôr inferior a cinco,
aluno será considerado reprovado
em primeira época, nessa disciplina,
podendo, todavia, prestar' Exame Final da mesma em segunda época.
"Art. 21-E. O aluno, em segunda
época, poderá ser submetido. no máximo. a Exames Finais de duas disciplinas,
Parágrafo único, Ó aluno que, em
qualquer prova de Exames Finais em

°

segunda época, tiver grau interior a
três, será inabilitado, não mais podendo fazer outras provas dêsses
Exames.
"Art. 21-F. O aluno, em um EXame Final de uma disciplina, realizado' em segunda época, sõmento será
considerado habilitado se obtiver
grau cinco (5) ou superior, no res..
pectivo Exame Final.
"Art. 21-G, A Direção do Ensino
fará publicar em. Boletim Interno,
com a devida oportunidade, .o plano
de realização das provas orais dos
Exames Finais, do qual constará. ei1"
tre outros esclarecimentos:
- Horários, locais das provas, re~
laçâo dos alunos em grupos de dez
nomes, no máximo e comissões examinadoras.
"Art. 21-H. O Projeto de Fim de
Curso, que é uma demonstração de
conhecimentos. técnicos variados, será, pa.ra juTgamento, _.apreeíado sob
os aspectos seguintes:
a) execução, compreendendo o planejamento do trabalho a realizar; 01'ganizaçã.o e apresentação dos cálculos, dos gráficos, dos desenhos e do!
orçamentos;
b) justificação oral da solução adotada, bem como dos processes e métodos de cálculo empregados.
§ 1.0 O aluno receberá um grau pela
execução do projeto e outro pela JUS_
tífícaçâo oral; ambos representam
médias aritméticas dos graus atnbuídcs pelos membros da Comissão
d'e Projeto.
§ 2,° O grau de Projeto de Fim de
Curso será a média aritmética dos
graus obtidos pela sua execução e
justificação oral correspondente,
§ 3°. O aluno somente será considerado habilitado se o grau de Projeto de Fim de Curso fôr igualou
superior a cinco (5),
§ 4°. O aluno, considerado inabilitado no primeiro julgamento <equivalente a Exame Final realizado em
primeira época) do· Projeto de Fim
de Curso, será submetido a um segundo julgamento (equivalente a
Exame Final realizado em segunda
épcca r.. sôbre o mesmo Projeto, na
primeira quinzena do ano letivo seguinte. segundo normas baixadas pela
Direção de E:1sino da Escola.
Art. 21-I. Os alunos, habilttados
em tôdas as disciplinas do' Curso de
Preparação, serão matriculados no
primeiro ano de um dos Cursos Técnicos, na forma estabelecida no Art.
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22 dêste Regulamento e de acôrdo
com o Art. 23, letra b.
"Art. 21-J. 06 alunos dos 1.0 e :a.C
anos dos. Cursos Técnicos, habilitados
em tôdas as disciplinas. serão promovidos ao a.."10 seguinte do respectivo
cursa.
"Art. 21-L. O aluno do último ano
dos Cursos Técnicos, habilitado em
rodas as disciplinas e na prova que
constituí o Projeto de Fim de Curso,
será considerado como tendo terminado o curso da Escola em determínada especialidade.
"Art. 21-M. Ao aluno não será
permitida a promoção de ano com
dependência de qualquer disciplina.
"Art. 21-N. O aluno será considerado sem aproveitamento e, ecmo
conseqüência, desligado da Escola
quando fôr :
a) ím oedídc de prestar exames de
segunda - época por fôrça do Art;
21-E;

b) inabilitado em qualquer disciplina em Exame jelnal de segunda
época, ou no segundo julgamento do
Projeto de Fim de Curso.
"Art. 21-0. O aluno desligado da
Escola Técnica do Exército, somente
em casos excepcionais apreciados pelo
Ministro da Guerra a ela poderá voltar, caso em que terá um ano de 00Ierãncla para conclusão do curso em
que estiver matrículado .
,§ L o Não terá direito ao ano de
tolerância o aluno do Curso Técnico
que já tenha gozado 'dessa concessão
no Curso de Preparação.
l§ 2. o O aluno que gozar do ano de
tolerância. para
prosseguimento- do
curso, repetirá tôdas as disciplinas
correspondentes ao ano do curso em

que fôr rematrículado .
,§ 3. 0 O reingresso na: Escola Téc-

mca pod,erá ser feito no :prazo máximo de três (3) anos a contar da
data do desligamento.
'
..... '\'
'
.
..... J
.
"'Art. 23. A classificação 1)'01' mereoímento intelectual dos alunos que
concluirem os r-espectivos 'cursos resultará:
a) nos CUTSOS Técnicos da média
arttmétíca simples calculada entre os
graus de tõdas as díscuoünas obtidos
rue acôrdo com o Art. 21-lS. e o grau
do primeiro julgamento do Projeto
de Fim de Curso;
b) no Curso de Preparação damédia .arttmétíca simples dos 12,TalLS das
disciplinas obtidos de àcôrdo com o
Art. 21.Jl.

1. 0 O,aluno do 3. 0 amo do Our'Décníco, ou do CUrso de Preparação 'aprovado em Exames Fitnais de
segunda época. terá a sua classíflcação assegurada de acórdo corri as leê

So

bras "a" é "h" dêste aa'tígo.
I,§ 2. o
O valor numérico da média
arftmética obtida na forma estabeleiCiida pela Ietra "a" do presente artigo, dará lugar às seguintes menÇÕ8S:
a)

"1~fUrnO BEM:"
ccmpreendído entre dez

inclusive;

(8)

b)

quando
(0) e oito

"BEM" -- quando compreendi-

do entre oito

(8)

exclusive e seis (6)

inclusive .
a) "REG'UIJAiR"

ríor a seis (6).

--

quando ínfe-

i§ 3. o A média aritmética de elassifícaçâc será apurada -com aprostmação de centésimos.
,§ 4. o
Nas cjessírícacões a que se
refere o. presente aztégo. caso ha'[a
empate. a precedência será estabelecida de acõrdo com os seguintes cntéríos:
a)
Num mesmo Curso Técn'co:
1 - maior soma dós graus de tôdais as disciplinas, obtidos de acôrdo
com o. Ar.t. 21-B. e do primeiro julgamento do Projeto de Fim de
Curso
2 - pôsto mais elevado:
'3 - maior amtdguídade de praça;
4 - Idade mais elevada.
b) No conjunto
dos Cursos Téc~
nicos:

1 __ pôstc mais elevado;

2 3 -

maior antiguidade de praça:
Idade mais elevada.

....... ; .'

~

......... J.
"'Art. 28.

'
.
O pedid'6 de ínscrtcão

.

será feito em requerimento dirigido
ao Comandante da Escola e entregue
na Secretaria até 30 de setembro.
Art. 2. o Aos alunos inalJJ.mtados
numa dísciplína em Exames Finais
de segunda época referentes ao ano
letivo de 195-7 ou anteriores. e que
já estejam cursando o ano leEvo de
1958 com dependên-cia daquela dís,
cíplina é. permitido o gôzo dessa con-,
cessão sõmenee no ano letivo de
1958.

Art. 3. o Os ~ alunos, promovidos
aos 2. o e 3. o anos dos 'Cursos 'récmccs antes da vigência dei presente Decreto. terão os graus de aprovação
das disciplinas. concluídas em 1957,
ou em .amos anteriores. calculadas
consoante os preceitos da legislação
vigente na épcca.

464

ATOS DO PODER

N'RS díscáplinas iniciadas naqueles
anos e que devam &er concluídas a
partir de 19"58, inclusive, o grau <1-3

aprovação das mesmas será a média

aritmética verificada entre a Conta
de Ano e o grau de, Exame Final. em
primeira época;' ou será unicamente
Q
grau do Exame Final, Obtido em
segunda época.
parágrafo único. Para fins dêste

artigo,

entende~€:

a) como Conta de Ano, a média
aritmética verificada entre as Provas
Parciais, ou Exames Parciais, e a média aritmética dos graus dos Trabalhos correntes. realizados nos períodos letivos cursados;
b) como grau de Exame Final, a
média aritmética verificada entre o
.grau da prova oral e o' da prova
escrita.
Art. 4.° Os alunos, promovidos
aos 2.° e 3.° anos dos Cursos Técnicos, antes da vigência do presente
Decreto, terão a sua classificação por
merecimento intelectual calculada de
acôrdo com a Iegíslaçâo vigente na
época.
Art. 5.° O Ministro da Guerra
resolverá os casos não previstos no
Regulamento da Escola Técnica do
Exército.
Art. 6.° O presente Decreto entrará em vigor a partir do início do
ano letivo de 1958, revogadas as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO NQ 43.913 NHO DE

DE

19

DE

JU-

1958

Aprova o Regulamento do Serviço de
Assistência e Seguro Social dós
Economiários (S.A.S.S.E.)
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nv I, da Constituição, e tendo
em vista o art. 14 da Lei n.c 3.149,
de 21 de maio de 1957, decreta:
Art. 1<;1 Fica aprovado o Regulamento do Servlco de Assistência e
Seguro Social dos Economíários (8.
A.S.S.E,), que com êste baixa, as-

EXECUTIVO

stnado pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda.
Art. 21' 1J::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1958; 137<;1 da Independência. e 70Q da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Marta Alkmim
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE
ASSISTIlli CIA E SEGURO SOCIAL
DOS ECONOMIARIOS (S.A.S.S.E.)
CAPíTULO I

Da Denominação. sede e Ftnalidade

Art. 1Q O serviço de Assistêncía e
Seguro Social dos Economlários, criado
pela. Lei nv 3.149, de 21 de maio de
1957, com personalidade jurídica, au ..
tonomía administrativa e patrimônio
próprio, físcalízado pelo Minis térl,i.o
da Fazenda, tem sua sede e fôro na
Capital da República e é regido
pelas disposições da referida Lei, na
forma do presente Regulamento.
Art. 2<;1 O S.A.S.S.E. tem 'por fi..
nalidade precípua, obedecendo os
principias da descentralização, conceder os seguintes beneficios obriga"
tónos:
a) aposentadoria;
b) pensão;
c) assistência médica especíaüzada, odontológica, cirúrgica, hospita..
lar e de laboratório;
d) auxilio-maternidade e creche;
e) medicamentos COID redução n03
preços;
f) auxílio-enfermidade, quando c
Conselho Superior e as Caixas Econômicas o deixem de prestar diretamente;
g) pensão para o beneficiário, em
caso de cumprimento de pena;
h) seguro em grupo; e
i) assistência judiciária.
Parágrafo único. Poderá,ainda, _
S. A. S. S. E. conceder benefícios fa ..
cultatívos relativos a seguros destinados a cobrir riscos sociais ou reforçar a concessão dos beneficios
obrigatórios, mediante contribuições
suplementares.

. ATOS
CAPÍTULO II

Dos Associados

Art. 30;> Nenhum servidor do Conselho Superior e de Caixas Econômí..
CM Federais poderá, a partir de 23
de maio de 1957, ser admitido no
S.A.S.S.E. sem provar ter menos de
36 (trinta e seis) anos de idade e
haja sido julgado apto em inspeção
de saúde por junta médica indicada
pela sua administração.
Parágrafo único
A inspeção de
saúde será dispensada se o candidato, ao ser admitido no Conselho Superior e nas Caixas Econômicas Federais houver sido inspecionado e
aprovado por junta médica daquelas
Instituições a serviço do S.A.S.S.E.
Art. 40;> Sâo vassocíados facultativos
do S.A.S.S.E. os Diretores do Conselho Superior e das Caixas Econômicas Federais, os funcionários das
Caixas Econômicas Estaduais, Independentemente dos. requisitos de idade e de saúde, desde que fiquem cujeitos a um período de carência de
5 (cinco) anos para os efeitos de beneficios de aposentadoria e pensão,
e requeiram suas inscrições dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias contados
da publicação do presente Regulamento.
Parágrafo único Findo o prazo
acima fixado, somente poderão ingressar no s.A.S.S.E., Domo associados facultativos, os Diretores do
Conselho Superior e das Caixas Econômicas Federais e os servidores das
Caixas Econômicas Estaduais que requererem as suas inscrições dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias a partir
da data em que forem admitidos nas
respectivas instituições.
Art. 50;> Aos Diretores dos Conselhos Superior e Admtnietratrvos das
Caixas Econômicas Federais que, na
data da Lei nv 3.149, de 21 de maio
de 1957, exerciam atividade nas mesmas instituições, uma vez verificadas
as condições da aposentadoria antes
de haverem sido pagas 60 (sessenta)
contribuições, das referidas no artigo
48, letras a e b, dêste Regulamento,
será concedida aposentadoria pelo
S.A.S.S.E., ficando as respectivas
instituições a que servirem obrigadas
a recolher, de uma só vez, as que ro,
rem necessárias para completar aquêle

total.
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Parágrafo
deverá ser
pensão aos
do, previsto
falecer sem

único Igual recolhimento
feito para çonpessão de
beneficiários do associaneste artigo, que vier a
que haja recolhido um
qülnqüenlo de contribuição.
Art. 60;> O associado obrigatório ou
facultativo que ficar desempregado,
poderá continuar a contribuir para o
S.A.S.S.E., com direito aos beneficios e vantagens pelo mesmo concedidos.
Parágrafo único. A faculdade prevista neste artigo é extensiva ao associado suspenso, ou licenciado sem
vencimentos.
Art. 70;> O pagamento das contribuições do associado que estiver nas
condições previstas no artigo anterior compreenderá sua cota e a que
seria devida pela Instituição a que
servia e será efetuada no S.A.S.S.E.
mensalmente, até o dia 10 (dez) do
mês subseqüente ao vencido.
Art. 80;> Perderá, para todos 0/3
efeitos, a qualidade de associado do
S.A.S,S.E. aquêle que interromper
o pagamento de suas contribuições,
por mais de 6 (seis) meses.
SEÇÃO I

Da Inscrição dos Associados
Art. 90;> A inscrição do associado
obrigatório dependerá do preenchi",
mento das seguintes condições:
a) certidão de
nascimento comprovando ter menos de 36 (trinta e
seis) anos de idade; e
b) exame médico.
Parágrafo único. O candidato que
fôr impugnado no exame médico a
que se refere êste artigo não poderá
ser inscrito, devendo essa impugnacão ser imediatamente comunicada
pelo S.A.S.S.E. à respectiva Insti..
tuiçâo .
Art. 10. A inscrição do associado
facultativo, de que trata o artigo 4'1,
far-se-á a seu requerimento, acompanhado de declaração favorável da.
Instituição a que serve, com indicação dos respectivos vencimentos.
Art. 11. A contribuição do associado facultativo corresponderá a uma
percentagem igual à que estiver em
vigor para os associados obrigatórios.
Art. 12. O recolhimento da contribuição dos associados facultativos
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será feito mensalmente pelas Instituições a que servirem, juntamente
com as cotas que a estas competem,
nos têrmos do art. 4'}, item b, da Lei
llQ3.149, de 21 de maio de 1957.
Art. 13. O S.A.S.S.E. fornecerá

ao associado inscrito uma caderneta
de ídentiflcaçãc que deverá ser. apre-

sentada para efeito de concessão de
qualquer benefício ou assistência

SEÇãO II
Dos Beneficiários

Art. 14. O associado fará sua íns-

cncêo juntamente com a dos seus
beneficiários.
Art. 15. São considerados beneficiários do associado, para os efeitos
de. assistência:
a) a mulher;
o marido inválido;
c) os filhos de qualquer condição,

b)

menores de 21 (vinte e um) anos; e
d) filho e pai inválidos e a mãe,
esses desde que dependam econõmí..
camente do associado.
Art. 16. A inscrição dos beneficiários será feita mediante a apresen..
tecão . de documentos comprovativos,
sendo fornecido aos mesmos «cartão
de inscrição".
Art. 17. A:5 alterações supervenientes relativas aQS beneficiários íns ..
critos, bem como a existência de novos beneficiários, serão requeridas,
por escrito, acompanhadas dos res ..
pectivos documentos comprovativos,
para as devidas averbações.
Art. 18.
Enquanto não estiver
feita a comprovação das declarações
relativas aos beneficiários, não poderão éstes receber qualquer beneficio
ou assistência.
CAPíTULO IH

Dos Benefícios

Seção I
Da Aposentadoria

'Art. is. O S"A".S.S.E. concederá
eos seus associados aposentadoria,
por invalidez, por tempo de serviço e
por limite de idade.
Al't. 20. O associado será ecosentado 1'01' invalidez, se após o gôzo

de 24 (vinte e quatro) meses de licença concedida. pelo Conselho Superior
ou pelas Caixas Econômicas, fôr considerado pelo S. A. S .. S. E. inválido para o serviço.
Parágrafo único. Será aposentado
antes de decorrido aquêle prazo, o
associado que fôr julgado incapaz detínltívamente.
Art. 21. O associado inválido será
aposentado com os vencimentos integrais, se contar mais de 31) (trinta)
anos de serviço.
Art. 22. O associado que não contar
mais de 30 (trinta) anos de serviço,
será aposentado com os vencimentos'
proporcionais ao tempo de Serviço, na
razão de um-trinta-avos por ano,
nunca inferiores, porém, a um terço
dos vencimentos.
Art. 23. O associado que contar
maís de 35 (trinta e cinco) anos de
serviço será aposentado, a seu pedido,
com as seguintes vantagens:
a) proventos
correspondentes ao
vencimento da classe ímedíatamente
superior;
\ b) proventos aumentados de
20%
(vinte por cento) quando ocupante
da última classe da respectiva carreira;
c) vantagem da alínea b quando
ocupante de cargo isolado, se tiver
permanecido no mesmo durante 3
(três) anos;
d) vantagens da comissão ou run..
çâo gratificada em cujo exercício se
achar, desde que abranja, sem interrupçâo, os 5 (cinco) anos anteriores;
e) vantagens da alínea d . no caso
de ter exercido cargo em comissão ou
função gratificada num periodo de 10
(dez) anos ccnsecutrvos OU não, mesmo que, ao aposentar-se, esteja fora
daquêle exercício.
Parágrafo único. A apllcaçâo do re~
glme estabelecido nas alíneas a, b e c
exclui o gôzo do direito conferido pelas alíneas ã e e, salvo o direito de
opção.
Art. 24. O associado será aposentado compulsoriamente quando atingir
70 (setenta) anos de idade.
Art. 25-. A concessão da aposentador1a por invalidez depende, obrigatoriamente, de ínspeçãc médica do
S. A. S. S. E. e aprovada pela sua
administração, devendo, -m seguida,
os Conselhos Superior e a-tmmístrativos baixarem o respectivo ato.
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.Art. 26. A aposentadoria por tempo de serviço dependerá vtos comprovantes encaminhados pelo Conselho
Superior e Caixas Econômicas, ao S.
A. S. S. E.
Art. 27. OS. A. S. S. E. manda-

rá submeter a exames médicos t, associado em gôzo de beneficio ou o
pensionista inválido para verrrtcaçãc
da persistência da íneapacidade, oaneelando Os beneficios daqueles que forem julgados capazes.
Parágrafo único. O .associaoo aposentado que não se submeter ao. exa;
me médico quando convocado, deixará
de receber, até o seu atenduuento, os
proventos de aposentadoria, sem prejuízo das penalidades prevista. na
Lei n.? 1.711, de 28 de, outubrc de
1952.
Art. 28. O associado será aposentado com vencimento ou -emuneração
Integral quando. acon;etido 1f' tuber-

culose ativa, alíenaçao mental, neoplasla maligna, cegueira, lepra. paralisia, eardtopatta grave e outras moléstias que a lei índtcar ,
Parágrafo único. Com. '1S mesmas
vantagens será aposentado 8 associado invalidado em conseqUçnr:(.':l {H aCIdente no exercício de suas atrfbtüçôes ou em virtude de doeuca profissional.
Art . 29. A revísão do provento' da
. inatividade será feíta de acôrdc com
u artigo 182 da Lei n.c 1. 711, .le 28
de outubro de 1952.
SEÇãO

n

Das Pensões
Art. 30. Por falecimento do associado, será, concedida aos srus beneficiários, devidamente inscritos, nc S.
A. S. S" E., uma pensão mensal não
mfertor .a 60% (sessenta pc:>' cento)
dos respectivos vencimentos.
Art. 31. Para os efeitos da pensão,
são considerados beneflcfa;:,~os na ordem das alíneas seguintes:
a) a mulher. ou marido mválído ou
maior de n» (setenta) anos:
b) filho ou enteado de qualquer condlçâo:
c) mãe ou pai inválido, no caso {lo

associado ser solteiro ou viúvo sem
filhos; e
d) na falta dos benerlclârfos constantes das alíneas anterlorea, o asso-
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dado poderá indicar livremente qualquer pessoa.
§ 1.0 No caso da alinea a a importâncta da pensão será dividida em
duas partes iguais: uma caberá à viúva, ou ao 'viúvo inválido e a outra,
rateada igualmente entre 0S filhos do
associado. Não ocorrendo essa r-ipótese, a pensão caberá à viúva, ou . ao
viúvo inválido.
§ 2.° Os beneficiários compreendidos
nas alíneas b, c e â, s6 terão "direito
à pensão desde que dependentes econômícamente do associado fa-ecído .
Art. 32. O direito à pensão extingue-se:
a) par morte do benertctarto:
b) pelo casamento, para os beneficiários do sexo feminino;
c) para os filhos ou enteados do
sexo masculino quando completarem
18 (dezoito) anos;
d) para os filhos ou enteados do
sexo feminino quando solteiros atingirem a :n (vinte e um) anos; e
e)
para os benef'ícíários inválidos
quando cessar essa condíçâo.
Art. 33. Por falecimento da viúva
ou viúvo inválido a cota reverterá,
em partes iguais, aos filhos beneficiários.
Art. 34. Poderá a cota dos filhos
beneficiários reverter à víúva ou vlúvc inválido se a situação ecor.ômícofinanceira do S. A. S. S. E. o permitir, e por decisão da Comissão De-

nncratrvc.

Art. 35. Para os
são ou extinção da
dez de dependente
cada por meio de

efeitos da concespensão, a invalidevera ser verífíexame médico do

S. A. S. S. E.
SEÇãO In
Dos Outros Benetícíos

Art. 36. Na aplicação de 10%' (dez
por cento) da receita do S. A. S.
S. E., a que se refere o m-tígo 10, parágrafo único, da Lei n.c 3.149, de 21
de maio de 1957, deverá ser observada a seguinte distribuição:
- 75% (setenta e cinco por cento,
gratuita - parcialmente remunerada
"" totalmente remunerada ao preço
do custo.
- 20% (vinte por cento)
auxilio: em importância fixa -'- em percentagem do salário: e

ATO~
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5% (cinco por cento) - financiamento entre 10% (dez por cento) c
40% (quarenta por cento),

Art. 37. As bases

dos

beneficios

obrigatórios, com exceção dos prevístos nas letras d e b do artigo 2.°, serao
estabelecidas de acôrdo com as uosaibüldades financeiras do S. A, S. -S. E.

Art. 38. Os associados e seus beneficiários terão direito ã; assistência
médica, especializada,
círúrgíca e hospitalar.

odontológtca,

Parágrafo Únl00. Essas asslstêncías
poderão ser integrais se as possíbüídades econômicas do S.A.S.S.E.

permitirem.

.

Art. 39. Na hipótese de nâo poder o

associado pagar a diferença entre o
auxílio recebido e. o custo da assistência, deverá o S." A. s. s. E. completá-Ia mediante garantia de desconto em sua fôlha de vencimentos, em
prestações mensais nunca superiores a
10% (dez por cento) da importância
daquela diferença.
Art. 40. O S. A. S. s. l!:.. poderá.
utilizar-se do Serviço de Assistência
Médico-Domiciliar de Urgência da
Previdência Social (SAMDU) ou de
outras comunidades do serviço, sempre que fôr conveniente 2. melhor
prestação da referida assistência aos
seus associados.
Art. 41. O associado terá direito à
assistência no local de sua inscrição
ou do exercícto de suas Junções na
instituição a Que servir.
Parágrafo único. Será também, excepcíonalmente, atendido, bem como
os seus beneficiários em outros locais
onde existir assistência do s. A. S.
s. E; e de acôrdo com instruções de
sua administração.
Art. 42. Será concedida ao associado um auxílio-maternidade, fixado
de acôrdo com as possibilidades econômicas do S. A. S. S. E.
Art. 43. O S. A. S. S. E. deverá
organizar no Conselho Superior e nas
Caixas Econômicas Federals um serviço d.e créche .
Art. 44. A família do associado se~
rá concedido, a titulo de funeral, um
mês de proventos integrais, QUf' deverá
ser pago imediatamente pelo S. A.
S. S. E .• mediante apresentação da
certidão' de óbito.
Parágrafo único. O S. A. S. S. E..
na falta de qualquer pessoa mencío-
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nada neste artigo, se ínoumbírá do
funeral do associado.
Art. 45. O S. A. S. S. E. concederá aos seus associados um auxílioenfermidade representado por tratamento médico especializado ou assistência farmacêutica, enquanto o seu
serviço médico julgar necessãrío.
Art. 46. Será prestado pulo S. A.
S. S. E. ao associado imnossíbíütadc
econômícamente de contratar advogado. assistência judiciária.
CAPÍTULO IV

Das Fontes de Recezta
ê.rü. 47. A receita do S. A. s.
a .. E. constttuír-se-á pelas contribuições e rendas seguintes:
a) uma contribuição dos seus 88aocíados, fixada anualmen-te, variável
doe 5% (cinco por cento) a 8% (oito
por cento) sôbre os vencimentos
mensais;
b) uma contribuição
do Conselho
Superior e das Caixas -Econômícas Federais, correspondente a percentagem
de 12% (doze por cento) sôbre os
vencimentos de seus servidores;
c) uma contribuição referente à
atual cota de previdência que recairá sôbre Os juros superiores a Cr$ ..
250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros), pagos ou creditados 081&'" Caixas
Econômicas Federais e Estaduais nas
contas do depósito e recclhídoa semestralmente no S. A. S. S. E. j
d) doações e legados;
e) rendas produzidas pela aplicação
dos fundos do S. A. S. S. E.:
j) rendimentos provenientes das
operações de seguros privados gerais; e
g) contribuição especial para o seguro em grupo previsto no art. 8.°,
letra h, da Lei n.e 3.149, de 21 de maio
de 1957, sôbre os vencimentos mcnsaís dos seus associados.
Art. 48. A cota de previdência a
que se refere a alínea c, do artigo
anterior, será creditada em conta corrente pelas Caixas Econômicas ao S,
A. S. S. E. até 120 (cento e Vinte)
dias depois de encerrado e aprovado
pelos Conselhos Administrativos os
respectivos balanços semestrais,
na
forma do que dispõe o artigo 52.
Art. 49. O Conselho Superior e as
Caixas Econômicas Feder us e Estaduais serão obrigados a descontar
mensalmente, nas fôlhas de pagamen-
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to de seus servidores, associados do

S. A. S. S. E., as contrfbuíçôes previstas na alínea a do ar-tigo 47, e a

fazer o respectivo recolhimento, bem
como o das suas próprias até o dia 10
(dez) do mês seguinte. de ooníorrmdade oom o disposto no artigo 52.
Art. 50. Considera-se "vencimento"
para fins do presente Regulamento, a
importância efetivamente percebida,
durante o mês, compreendendo ordenado, adicionais, função gratificada
ou comissã:o, computando-se, ainda,
para os DIretores do Con.setho .Supedor e das Caixas Econômicas Federais, a cota .de presença.
Art. 51. As contrfbulcôes dos assodados aposentados serão descontadas
pelo S. A. S. S. "E. no ato do pagamento dos seus proventos e calculadas sôbre os mesmos.
Art. 52. Tôdas as importâncias
arrecadadas em favor do S. A. S. S.
E. serão, nos prazos eetabelecídos,
obrigatoriamente depositadas nas Caixas Econômicas Federais em conta
especial aberta em seu nome.
. Art. 53. As quantias devidas ao S.
A. S. S. E. e não recolhidas na data
própria, vencerão os juros de 1 % (um
por cento) ao mês, Independente de
qualquer interpelação ou avise.
Art. 54. A receita do S. A.. S. S. E.
em caso algum terá aplicação diversa
da estabelecida no presente Regulamento.
CAPÍTULO V

Da Aplicação da Receita

Art. 55. As importâncias arrecadadas em favor do S. A. S. S. E. se-

râo aplicadas de preferência:
a) no financiamento de casac
de
moradia do associado, que não seja
propíetárlo de imóvel/na respectiva
jurisdição;
b) na liberação de divida hipotecária contraída para o fim da letra anterior;
c) na ampliação de imóvel do associado;
d) em empréstimos mediante consignação em fôlha;
e) em outras formas de assistências
econômicas aos associados, estabelecidas de acôrdo com aS possibilidades
financeiras do S.A.S.S.E.
Parágrafo único. A taxa média de
Juros dessas aplicações não poderá ser

469

Inferior à aue sirva de base à avaliação atuarial acrescida de 1% (um por
cento) ao ano.
Art. 56. Será obrigatória a aplicação de pelo menos 50% (cinqüenta
por cento) das contribuições do
S.A.S.S.E. na cidade ande estas se
originam.
Art. 57. Os planos gerais de aplicação serão submetidos pelo Presidente à Comissão Deliberativa, tendo em
vista:
a) o Interêsse s-ocial;
b) a segurança e melhor remuneração de capital; e
c) as condições locais de .cada Delegacia Regional.
Art. 5~L O associado que provar SU5.
habtlíte çâo de casamento será o-eferencíalmente atendido na concessão
de empréstirncs em bases asststenctats, quanto a juros e prazo.
CAPÍTULO VI

Do Seguro Privado
Art. 59. Ao S.A.S.S.E. é facultado operar em segur-o privado e geral
com os servidores do Conselho Suoertor e das Caixas Et:nô~ic3.s e
seus mutuários.
Art. 60. As operações de seguro
privado obedecerão ao seguinte plano:
I - Ramo vida.
II - Ramos Gerais.
Art. 61. No ramo vida essas operações 'poderão abranger:
a) seguro de renda ímobilíárl i para liquidação ou redução em C3.80 de
morte, do sald-o devedor que onere ri
imóvel;
b) seguro ordinário de vida, de importância pagável pela morte de segurado, com prêmios devidos durante
a vida de segurado;
c) seguro dotal, de importância pagável em caso de morte, ou ainda, ao
próprio segurado se sobreviver ao
prazo estipulado no contrato. com
prêmios devidos em prazo igual;
d) seguro de educação em moldes
que atendam às necessidades escclares dos beneficiários;
e) seguro em grupo, efetuado no
plano temporário por um ano, renovável no fim de cada pertodo, não po-
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dendo ser estabelecido prêmio por
prazo maior;
f) seguro de renda para liquidação
de empréstimo feito com garantia de,
consignação em fôlha; e

quaisquer combinações de seguro sôbre a vida que interessem à coleg)

tividade.

Art. 62. As condicões gerais dos seguros de vida ccnstarâo das respectivas apólices.
Art. 63. No ramo de segures prívades gerais as operações poderão
abranger:
a) Ramo fogo sôbre os danes materrads catusados' por incêndio, raio e
suas oonseqiiências, devendo, obedecer
às condições e cláusulas est'?;,bel~cldas
na Tarifa de Seguro Incêndio do
Brasil.
b) Ramo

Acidentes de' Trabalho.

cobrindo os danos provenientes dos
riscos a que está submetida a pessoa humana durante a execução de
seu trabalho como empregado, tais
como: morte, incapacidade permanentevparcial, íneap acidade temperária e total. Incapacidade tempcrárra
e parcial.
c)
Ramo Acidentes Pessoais,' de
importância pagável ao segurada ou
ao beneficiário de seguro, em virtude de vir a sofrer acidente que lhe
produza a morte ou invalidez permanente, parcial ou total.
d) Ramo Morbidez - Hcspit.alar garante o reembôlso total ou parcial
das despesas médicas, cirúrgicas, de
hospitalização e farmacêuticas, realizadas pelo segurado.
e) Ramo Fidelidade, tendo em vísta garantir o desempenho de funções
de exatores.
Art. 64. O S.A.S.S.E. poderá operar em outras modalidades de seguI'OS privados, mediante preposto do
Presidente à aprovação da Comissão
Deliberativa.
Art. 65. O presidente do S.A.S.S.E.
'baixará instruções específicas disciplinando cada tipo de operação de
seguro privado, ouvida a Comissão
Deliberativa.
Art. 66. Fic.a o S.A.S.S.E. autorizado a ressegurar os seus excedentes no Instituto de Resseguros do
Brasil, atendendo sempre as suas C3racterísticae técnicas e econômico-financeiras.

CAPÍTULO VII

Da

Aplicação dos Fundôs

Art. 67. Os fundos do S.A;S.S.E.
serão aplicados de acôrde com as
instruções e normas do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho. Indústria e comércio e se prccessar âo,
obrlgatõrtamente, sem Ôl1US para 'J'
S.A.S.S.E., por meio dos serviços
técnicos esneníalizados do Conselho
Superior e' das Caixas Econômicas
Federais.
Art. 68. Não terão aplicação díversa da estabelecida neste Capítulo,
sendo nulos de pleno direito, os atos
que violarem êste preceito, ficando
seus autores sú.leitos às sanções cominadas na legislação vigente.
Art. 69. O S.A.S.S.E. aplicará,
obrigatoriamente, os seus fundes em:
garantia real; e
títulos de responsabldd.ade da
Uniã-o.
Parágrafo único. L aquisição dêstes títulos far-se-á em Bõlsa per intermédio de corretor oficial.
Art. 70. Os bens patrimoniais do
S.A.S.S.E .. só poderão ser alienedos ou gravados com quaisquer ônus
rnedíante prévia autorfzaçâo do Minístro da p'azenda, sob pena de nulidade de ato assim praticado, sem
prejuízo da responsabilidade civil e
criminal de, quem autorizar ou efetuar a transação.
Parágrafo único. A alienação de
imóveis construídos ou adqutridcs
Ta residência- dos asscctados do
S.A.S.S.E.. independerá dess , autorização.
a)
b)

CAPÍTULO VIII

Da Gestão Financeira

Art. 71. O regime financeiro será
o da repartição de capital de cobertura, no qual são constituidas as reservas dos benéfícics concedidos, calculando-se inicialmente a taxa de
juros anual de 6% (seis por cento) .
Art. 72. O S.A:S.S.E. fixará
anualmente a contribuição obrfgatória prevista no artigo 4.°, letra a, da
Lei n.o 3.149, de 21 de maio de 1957,
com base nos estudos atuariais que
mandar processar.
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Art.

73.

A

administração

do

CAPÍTl1LO IX

S.A.S.S.E., até o dia. 1.0 de outubro

de cada ano, organizará o orçamento
para o exercício seguinte, consignando-se obrigatoriamente:
a) previsões relativas às reeeitas a
arrecadar. aOS benefícios e às outras
despesas de caráter obrigatório per
fôrça da lei ou dêste Regulamente;
b) as dotações para as despesas
administrativas e saldos de débitos de

consignantes falecidos;
c) as estatísticas das depreciações
e de outros fatos significativos do resultado do exercício;
d) dotações para o Conselho Superior e para cada Caixa Econômica
Federal. constituindo uma verba para
cada grupo, abrangendo a Delegacia
Regional e respectivas Agências.
Art. 74. As Delegacias Regic·nals
deverão remeter para a Presidência,
até o dia 3{) (trtnba) de julho as previsões da receita e da despesa do
ano seguinte.
Art. 75. O orçamento será enviado
a. Comissão Deliberativa, nos primeiros dias de novembro, para a devida
aprovação, havendo .se corno aprovado no caso de falta de comunicação em contrário até o dia 15 (quinze) de dezembro,
Art. 76. O S.A.S.S.E. remeterá
anualmente, na época própria, o orçamento ao Ministério da Fazenda,
para os devidos fins.
Art. Tí , A escrituração das contas
ce cada exercício deverá estar termtnada, o mais tardar, a 31 (trinta e
um) de janeiro do ano seguinte. procedendo-se, então, ao levantamento
do balanço geral e à apuração do
respectivo resultado.
Art. 78. As Delegacias deverão remeter à Administração Central até o
aia 15 de janeiro do ano seguinte
seu .balanço e respectivos resultados,
AI·t. 79. O balanço geral do
S.A.S.S.E., após aprovação da Comissão Deliberativa, será remetido ao
Ministério da Fazenda, juntamente
cem relatório geral.
Art. 80. Deverão constar das Balanços as reservas técnicas dos beneficios concedidos.
Art. 81. O balanço geral e a de
monstraçâo do resultado do exercício
serão 'publicados no "Diário Ofíciaã",

Da Administração

Art. 82. O S.A.S.S.E. será admlmstrado por um Pi'esidentee por
uma Comissão Deliberativa na forma
do disposto neste Regulamento e
através dos seguintes órgãos;
a) órgãos Centrais;
t» órgãos Locais;
c) órgãos Auxiliares.
Art. 83. Os órgãos de administração do S.A.S.S.E. são dotados .apenas de servidores índispensáveís a
execução oe: seus serviços e constantes de Quadro de funções aprovado
pelo regimento interno.
Art. 84. A 'Comissão Deliberativa é
composta de um representante do
conselho Supertor ; um dos Conselhos
Admlnistratívoa das Caixas Econôancas Federais; dois eleitos perca
segurados e um da Associação do
Pessoal da Caixa amparada pela Lei
n.O 134, de 14 de julho de 195Q.
§ 1.0 O mandato dos Membros da
Comissão Deliberativa será de 3
(três) anos.
§ 2.° Serão eleitos suplentes com
os respectivos titulares, os quais nos
impedimentos dêstes serão convoca..
dos pelo Presidente do S.A.S.S.E.
§ 3.0 Só pcderãn ser votados para
a Comissão Deliberativa os associadas obriga tonos.
Alit. ?5 A eleícão dos dois membros e S€Us respectivos suplentes, representantes dos associados na Oomissão Deliberativa, será processada
por meio de delegados eleitores.
Parágrafo único A escolha dos delegados eleitores obedecerá ao seguinte critério:
a) Delegacia até ioo (cem) associados um representante;
b) Delegacia de 101 (cento- e um)
a 500 (quinhentos) associados. dois
representantes;
C) Delegacia de &01 (quinhentos e
em) a l.ODO . (mil) associados. três
representantes;
d) Delegacia de 1.001 (mil e um)
a 1.500 (mil e quinhentos) associados quatro representantes;
e) Delegacia de 1.5(H (mil quinhenroâ e um) a 2.000 (dois mil) aseoctados, quatorze representantes;
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Delegacia de 2.001 (dois mil e

um) a 2.500 (dois mil <e quinhentos)
associados. dezesseis representantes;
g)
Delegacia de 2.501 (dois mil
quinhentos e um) a 3.000 (três mil)

aesoctados, dezoito representantes.
Art. 86. 60 (sessenta) dias antes
do término dos mandatos dos representantes dos associados na Comissão Deüoerattva, será processada nas
Delegacias Regionais a eleiçâe do OU

b) fiscalizar a admtnístração:
c)

aprovar balanços anuais:
OS orçamentos do S. A. S.

d) votar

S.E.;
e) autortzar o Presidente a fazer
operações de crédito, alienar e adquirir bens;
1> julgar recursos interpostos de
3!t'OS d,o Presidente;
g) resolver sõbre oS casos omissos';
h) homologar ou não os atos do
Presidente que concederem benefíctos oe empréstimos;
i) homologar a concessão de aposentador ía:
j) organizar o seu Regimento In-

dos delegados eleitores.
Parágrafo único. 30 (trinta) dias
após a escolha dos delegados mencionados neste artigo, será processada. perante o presidente do S.A.S.
S.E., a eleição dos representantes cerno.
dos associados na Comissão DelibeArt , 93. A
Administração Geral,
rativa.
representada pelo Presidente do S.
Art. 8'7. O representante do OonA.S.S.E .. é asslstída por órgãos auselho superior e seu suplente serão
xiliares.
indicados por êste órgão .
A1'>t. 94. Compete ao Presidente:
Art. 88. O Conselho Superior providenciará junto aos Conselhos .anmi- ~
a) dirigir, fiscalizar e supertntennietratívos a indicação d,o represender todos OS servíços. negócios e
tante dêstes órgãos e seu suplente.
opera,çôes do S.A.S.S.E.;
o) presidir reuniões da Oomíssão
Art. 89. O representante da ~
Deliberativa. com direLto a VOtO apesoctaeão do P-essoal da Caixa, ampanas - para desempate;
rada pela Lei n. ° 1.134 de 14 de
c) prestar contes da administrajunho de 195(). e seu suplente, serão
çs'o;
indicados 'ela referida Associação.
d) representar o S.A.S.S.E. em
Parágraf-, único Havendo mais de
suas relações com terceiros. em .ruíuma ASSOCIação amparada pela LeI Zo ou fora dêle:
n.« 1.134 de 14 de junho. de 1950, dee) designar e exonerar Delegados
vidamente comprovada. a indicação Regionais;
co representanre e do seu respectivo
f) requisítaJr servidores do·' Consesuplente será feita de comum acõrlho
Superior e das oarxaa Econômiao entre elas.
cas para as serviços Imprescindíveis
do S.A.S.S.E. com audiência daArt. 90. A Comissão Dellberatrva,
queles órgãos;
presidida pelo Presidente do S.A.
g) submeter todos os casos omta::l.S.E .. se reunirá ordinàríamente
duas vêzee por semana; e extraordínà- sos neste Regulamento e necessários
ao bom funcionamento do S.A.S.S.
riem ente qU?lUd:o se tornar necessáE., à Comíssâo Deliberativa; ~
rio, mediante convocação do' Presidente ou de um dos seus membros.
h) dispensai, conceder férias. elogiar. repreender e propor aplicação
Art. 91. A Comissão Del1beraUva
COnsiderará vago o lugar de membro de penalidades aos servidores postos
à disposição do S.A.S.S.E. comunique, sem motivo justificado, deixar
de comparecer .a 4 (quatro) reuniões cando essas providências aos COns'Blhos Superior e Administrativos, para
consecutívas . .
os devidos fins;
Parágrafo único. O presidente conO conceder ou não. ínscriçâo aos
vocará. dentre do prazo de 10 (doezY
associados;
cuas, o respectivo suplente.
1) decidir. em grau de recurso. sõArt. 92. Compete à ocmtssãc Debre a .denegação ou concessão, pelos
liberativa:
Delegados Regionais. de auxílios. beneficios e assistências;
a) resolver sôbre todos os assuntos
de importância vital para' o S.A.S.
k) autorizar o pagamento das desS.E.;
pesas previstas no orçamento;
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z) expedir instruções, ordens de
serviço e operações necessárias à, organização e funcionamento do S.A.

S.S.E.

Art. 95. O Presidente. em seus impedimentos ocasionais. até 30 (trinta)
dias. será substituído pelo membro
da Oamíssâo Deliberativa eleito Vice-presidente. No caso de durar o
impedimento mais de 30 (trinta)
dias. será designado substituto Intea-íno pelo Presidente da República.
Art. 96. Os órgãos locais funcionarâo no Conselho Superior e nas
Caixas Econômicas Federais. SQIb a
denominação de Delegacias Regionais, e Agências e em regime doe doscentralização admínlstraõiva ,
Art. 97. As Delegacias Regionaís
compor-se-â-, de:
a)

Delegado;

Oonselh-, Consultivo Regional.
Art. 98. O Delegado Regional é doe
livre designação d·o Presidente do S.
A.S.S.E., dentre os associados com
mais de 5 (cinco) anos de serviço na
r-espectiva in.stituição.
Art. 99. -Compete ao Delegad-o Regional:
a) dirigir e fiscalízaa- diretamente
todos os serviços da Delegacia e de
suas respectivas Agências;
b) contratar ou distratar serviços
'técnlcos ou especlalízados .devidamente autorizado pelo Presidente;
c) ccllcítar da administração da
caixa os elementos necessários à execução dos trabalhos da Delegacia;
d) convocar e presidir o Conselho
Oonsultivo Reg-ional;
e) conceder bencrícícs prevídenclários depois de ouvir o Conselho
Consultivo Regiona-l. aâ referendum
do Presidente d-o S.A.S.S.E.;
f) submeter à apreciação do COnselho Consultivo Regional a proposta de previsão orçamentária para o
exercício seguinte e encaminhá-la ao
Presidente, acompanhada de informação do respectivo conselho;
g) autorizar o pagamento das des.pesas referentes à assistência, fixadas no orçamento;
h) atender e fazer cumprir as ordens da Administração Central;
i) submeter ao Presidente os planos de aplicação da receita e dos
dundos do S.A.S.S.E., obedecidas
as normas em vigor;
b)
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i) solicí tal' dos Conselhos Superior
e Administrativos. por intermédio do
Presidente do S.A.S.S.E., a aplicaç[o de penas disciplinares aos associados encarregados dos serviços;
k) verificar e encaminhar ao Presidente as inscrições dos associados;
l) apresentar. anualmente. ao Pre·
sldence relatório das atividades da
respectiva Delegacia Regional.
Art. 100. O Conselh-o Consultivo
Regional será constituída de 3 (três)
membros, sendo um indicado pelo
Conselho Administrativo e dois elei1)!)S pelos associados
da respectiva
Caixa Econômica Federal.
§ 1.0 Nas mesmas condições será
compôsto aquêle órgão consultivo na
Conselho Superíor ,
§ 2.° Com os titulares do referido
Conselho serã-o indicados OU eleitos
TOS respectivos suplentes. que assumirão as funções em t<:Jct.os as impedimentos dos titulares, mediante convocação do Delegado Regional.
Ar,t. 1(J1. Compete ao Conselho
Consultivo Regâonaã:
a) sugerir ao Delegado Regional
nor-mas técnicas Que devem ser observadas nos serviços ~do S.A.S.S.E. e
propor medidas necessárias à sua
conveniente execução;
b)
opinar sôbre a estimativa da
despesa <e da receita a cargo da Delegacia Regronal ;
c) opinar sõbre sugestões oferecidas pelo Delegado Regional pera a
organização e funcionamento dos r:,oe!'~
viços em geral ou sôbre modificação
dos planas ou normas em vigor:
d) auxiliar, se necessário, o Delegado Regional quanto à. dístricutçâo
doe assistência sempre por sclicitaçâo
déate último;
e) opinar, obrígatõriamente, nos
processos de concessão de benefícios
previdenciários.
Art. 102 O Conselho Oonsultívo
Regional se reunirá, ordínàrfamente,
2 (duas) vêzes por mês e, extraordlnàrfamente, mediante convocaçâo do
Delegado Regional ou de qualquer de
seus membros e sob sua presidêncísr
Art. 1(J3 Os membros do Conselho
Consultivo Regional exercerão as
atribuições constantes dêste Regula,
menta, sem prejuízo de suas funções
na instituição.

I
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Art. 112 A

CAPÍTULO X

Dos RecUiTSOS das Decisões
Art. 104 Das decisões dos Delegados Regionais, cabe reclamação para
o presidente do S. A. S. S. E. e dos
atos dêste, recurso para a Comissão
Deltferatíva ,
Art. ios As reclamações e os recurses não terão efeito suspensivo,
podendo, todavia, a autoridade recor_
rída,
ex-::epcionalmente,
recebê-los
com aquêle efeito, tendo em vista o
interêsse do S. A. S. S. E. ou dos
associados.
Art. 106 Os prazos para 'reclamações e interposição de recursos con ,
tar-se-ão {'I, partir da data em que o
associado tiver conhecíment-, da de,
cisão.
\ Art. 1'07 - Os prazos serão:
a) de 1(} (dez) dias para as decisões do Delegado Regional;
b) de 30 (trinta) dias para os decisões do Presidente.
Art. 108 A reclamação dará en tra.,
da nos órgãos locais e o recurso nes,
tes ou na Administração Central, deVidamente instruídos.
CAPÍTULO XI

Dos Serviços
Al't. 109 Os serviços administrati.,
vos e assistenciais do S. A. S. d. E.
serão executados, obrígatõríamente,
peles servidores do Cons-elho Supe,
r'íor e das Caixas Econômi"as F€~
deraís, sem 'prejuízo de suas funções.
Art. 110 Quando. entretanto, éx,
cepclonalmente, OS serviços referidos
no artigo anterior exigirem tempo
integral de expediente normal, pas,
sará o servidor à disposição do S. A.
S. S. E., mediante r-equisição processada nos têrmos do arü. 94, alL

nea

t,

'

Parágrafo único. A Administração
do S. A. S. 5, E. entrará em entendimentos COm os conselhos suoe..
rior e Administrativos para a melhor
execução dêsses serviços.
Art. 111 Os serviços prestados ao
8. A. S. S. E. pelos servidores do
Conselho Superior e das Caixas Bco,
nôrmcas Federais.
serão considera,
dos relevantes e constarão da fôlha
de assentamentos do servídor.

regulamentação geral

dos serviços do S. A. S. S. E . será
feita por meio de portarias e ínstruções do Presidente e ordens de see.,
viço dos Delegados Regionais, bomologadaa por aquêle, respeitada a com..
peténcía legal da Comissão Deli!):;:!'<\.tíve.

Art. 113 No caso de não poderem
Conselho Superior e as Caixas EcO_
nômícas Federais, por seus servidores,
prestar diretamente os serviços de
assistência geral, êstes serão, obriga'tõrtamente, contratados.
Parágrafo umco. Fica expressa;
mente vedada a criaç~o de cargos
ou de funções contratadas, podendo,
apenas. prevalecer o princípio da remuneração par serviço prestado em
caráter excepci~l.
Art. 114 Os serviços do S. A, S.
S. E., relativos à Previdência e à
Assistência terão preferência nas
Caixas Econômicas Federais, tendo
em vista o seu alcance altamente· so.,
cial e sua urgente tramitação.
Art. 115 Os servidores do Conselho Superior e das Caixas Econômicas Federais, no
desempenho tios
serviços do S. A. S. S. E., além das
responsabilidades decorrentes do exercício destas funções, r estarão, ainda.
sujeitos às penalidades "constantes
dos respectivos Regimentos Internos
ou em sua falta às do Estatuto elos
Funcionários Públicos Civis da União
(Lei TI,o 1. 711, de 28 de outubro de
O

1952) .

Art. 116 Os servidores do oonssu-o
Superloj- e das Caixas Econômicas
Federais no desempenho das suas
atribuições no S. A. S. S. E, quan,
do lidarem com valores, serão considerados exatores e SUjeitos as res.,
ponsabilldades legais, resultantes dessa situação.
Art. 117 Não poderão exceder a
1% (um por cento) da receita do S.
A. S. S. E., as despesas com a an.
ministração.
Art. 118 Poderá ser instituído um
Serviço Social principalmente com
fínalídade de emancipar o associado
ou benefíárlo desajustado, adaptando-o na medida do possivel às condições
normais de vida e visando, também,
individualização do benefício para
que êste atinja. melhor resultado.
Art. 119 O S. A. S. S. E. oeverã.
organizar os seus serviços em regime
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d-e descentralização, de modo que fique assegurada em todo o território
nacional a pronta e efetiva concessão de benefícios e auxílios.
Art. 120 O Conselho Superior e as
Caixas Econômicas deverão pres.,
tar G.ü S. A. S. S" E. as informações e os esclarecimentos necessários
atinentes aos seus serviços.
CAPÍTULO XlI

Das Prerrogativas elo S. A. S. S. E.
Art. 121 Ao S. A. S. S._ E. ficam
assegurados os direitos, regaltas,
isenções e privilé.gios' de que goza a
Fazenda Nacional.
CAPÍTULO

xrrr

Disposições Gerais
Art. 122. Fica o Presidente do S.
A. S. -s. E. autorizado, em fntervalos máximos de /3 (três) anos, a con.,
vccar reunião congressual dos D~Je_
,gados e Conselhos Regionais, ,com a
participação de delegações de associados do Conselho Superior e das Oa.íxae
Econômicas, a fim de díscut.ir os aesuntos de Previdência e .Af>5istência
Social, tendo em vista o aperfeiçoamento dos seus serviços.
Art. 123. As transferências das reservas técnicas de associado só se verificarão no caso dêste passar a pres ...
tar serviços, em caráter definitivo, em
estabelecimento SUbmetido ao regime
de outro Instituto.
Art. 124. Aos autores de declarações falsas prestadas ao S. A. S. S.
E.. inclusive os associados ou seus
benefícíários, serão aplicadas, além
de outras cominações, as penalidades
estabelecidas pelo Código Penal.
Art. 12-5. cábe à Administração do
S, A. S. S. E. promover a ímposlçâo
de penalidade porvvíoleçâo de qual..
quer dispositivo dêste Regulamento.
Art. ,126. O direito de' requerer pen,
são ou de receber as respectivas cotas
prescreve em 5 (cinco) anos, contados,
n-o prime-iro caso. da data do. falecimento do associado e, no segundo, da
data em que deveriam ser recebidas
as cotas.
Parágrafo único. . Em igual prazo
prescrevem as cotas de aposentadoria
não recebidas.
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Art. 127. As importâncias recoihidas pelas Caixas Econômicas Federais
em virtude da Lei n.e 159, de 30 d~
dezembro de 1935, e de leis posterfcrés referentes à cota de previdência,
serão creditadas M S. A. S. ,S. E.
Art. 128. Os .Diretores oU servidores
do conselho Superior e das Caixas
Econômicas Federais licenciados para
exercer funções eletivas OU executivos
continuarão, para todos OS eíeítos associados.do S. A. S. S. E., com a
obrrgatorredade das contribuições devidas, de conformidade com OS aa-tígos 6. ° e 7. o dêste Regulamento.
Art. 129. O .Mínistro da Fazenda
poderá, a todo o tempo mandar pro..
ceder tôdas e quaisquer verificações
nos livros, arquivos e avocar processos
do S, A. S. S. E., para-exame, quando julgar necessário.
Art. 130. Após a apresentação 0.0
Ministro da Fazenda do relatório
anual, êste designará técnicos contabilistas daquele Ministério para procederem à vennoaçâo dos balanços
gerais .
CAPÍTULO XIV

Dispósiçóes Tvansit6rias
Art. 131. É fixada em 7% (sete por
cento) a contribuição obrigatória estabelecida no art. 4.°, letra a. da Lti
n.« 3.149, de 21 de maio _de 1957, e
prevista no artigo 48, dêste RegUlamento.
Art. 132. serão transferidas do Instituto de Aposentadoria e pensões dos
Bancários para o S. A. S. S. E. re..
servas de. beneífcios já concedidos e a.
conceder aos servidores do Oonseiho
Superior e das caixas Econômicas Federais, nas seguintes bases:
a) 90% (noventa por cento)' de re..
serva de' pensões a conceder;
b) 100% (cem por cento) da jeserva
de beneficios concedidos;
C) 100% (c-em por cento) da reserva dos pecúlios a conceder .
Art. 133. As reservas constantes dos
item a e b do artigo anterior serão
pagas ao S. A. S. S. E. em moeda
corrente e a reserva estabelecida no
item c poderá também ser paga pala
União descontada de sua dívida para
com o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários.
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Art. 134. Enquanto não se processar
a transferência a que se refere o artigo 132. letra b continuará o Instituto de AposentádOl'ila e Pensões dos
Bancários a pagar aos associados e
beneficiários 05 auxílios constantes do
ítem b do mesmo artigo.
Art. 135. A comissão de atuários a
que SE: refere o ítem III do artigo 14

tigo 136, § 1.0, devendo os outros
(cinqüenta por cento) serem
transferidos para as entidades a que
os associados pertençam.
Art. 138 Dentro de 60 (sessenta)
dias a partir da publicação dêete
Regulamento, será realizada no Distrito Federal, perante o Presidente
do S.A.S.S.E., a eleição dos repreda Lei 'n.v 3.149, de 21 de maio de
sentantes dos segurados na Comis195~/, deverá apresentar dentro do pra,
são Deliberativa.
zo máximo de 90 (noventa) dias a
Parágrafo único. O Presidente do
contar da data da publicação do pre.,
S.A.S.S.E. deverá baixar instrusenta Regulamento o valor das :::8Se1'ções necessárias à realização do ato.
vas constantes do art. 133.
Art. 136. Os servidores do Conselho
Art. 139 Os delegados eleitores deSuperfcr e das Caixas Bconômicas Feverão ser credenciados pelo Presideraís que, a partir da Lei n. o 1.162,
dente do Conselho Superior e pelos
Presidentes dos Conselhos Adrrumsde 22 de junho de 1950, e até a data.
da publicação da Lei n.o 3.149, de
tuatívos das respectivas Catxas Eco21 de maio de 1957, tenham sido aponomlcas Federais.
sentados ou postos em disponibilidade,
Art. 140 Organizada a Oonussâc
ou hajam requerido até essa data a
Deliberativa, deverá a mesma ser emsua aposentadoria por satisfazerem
possada dentro de 15 (quinze) dias,
os requisitos legais, passarão a reem data marcada pelo Presidente do
ceber todos os benefícios sociais por
S.A.S.S.E.
conta daquelas entidades, desde que
nesse sentido as mesmas assim conArt. 141. O S.A.S.S.E., de acôrvencionem.
do com suas possibilidades econômicas, poderá rever as pensões já conâ
1.0 As reservas técnicas referencedidas pelo Instituto de Aposentes a êsses servidores e que forem
tadoria e Pensões dos Bancários.
recebidas pelo S.A.S.S.E. do Instituto de Aposentadoria e Pensões
Art. 142 Os atuais empregados das
dos Bancários serão entregues às
Assocíeçõas dos Servidores das CaiInstituições que assumirem as resxas Econômicas Federais adruítddos
ponsabilidades constantes dêste araté a data da publicação da Lei nútigo.
mero 3.149, de 21 de maio de 1957,
§ 2.° Verificada a hipótese prevíse que sejam contribuintes do Insta no final dêste artigo, o Conselho
tituto de Aposentadoria e Pensões
Superior e as Caixas Econômicas Fedos Bancários, ingressarão no S. A.
derads entrarão em entendimento com . S. S. E. mediante a transferência
o S.A.S.S.E. para a transferência
das suas reservas técnicas, desde Que
para êste da responsabilidade da
o requeiram no prazo de 30 (trinta)
concessão daqueles benefícios, excedtas a contar da data da publicação
tuando o da aposentadoria e dispodêste Regulamento,
nibilidade.
parágrafo único. As Assoeíaçôes
Art. 137 Se a responsabilidade da
contribuirão nas mesmas condições
concessão de benefícios sociais, exque o Conselho Superior e as Catxaa
cetuada a da aposentadoria e disEco~-'':_.:licas.
ponibilidade, vier a caber ao S. A.
Art. 143 A responsabilidade do InsS. s. E., as contribuições dos servidores a que ,se refere o art. 47 lhe
tituto de Aposentadoria e Pensões
serão pagas, ficando o Conselho Sudos Bancários na concessão de beperior e as Caixas Econômicas disnefícios, auxílios e assistência aos
pensadas "da contribuição prevista' na
servidores do Conselho Superior e
letra b do mesmo artigo.
das Caixas Econômicas Federais cessará na data da instalação e nmctoParágrafo único. Na hipótese dêsnamento do S.A.S.S.E.
te artigo, ficarão com o S.A.S.S.E.
50% (cinqüenta por cento) das reArt. 144 As contribuições n3,0 re ..
servas técnicas a que se refere o arcolhidas pelo Conselho Superior e
50%

Aros
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pelas Caixas Econômicas Federais ao
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários até a data da publícação do presente Regulamento, passarão a pertencer ao S.A.S.S.E.,
devendo, entretanto, seu valor ser
descontado no acêrto de contas previsto no art. 14 da Lei n.c 3.149, de
21 de maio de 1957.
Art. 145 Dentro do prazo de 3D
<trinta) dias a contar da data da publicação do presente Regulamento, o
Conselho Superior e as Caixas Econômicas Federais serão obrigados a
remeter ao S.A.S.S.E. relação completade todos os seus servidores beneficiados pela Lei n.o 3.149, de 21
de maio de 1957.
Parágrafo único. Vencido o prazo
fixado neste artigo, nenhum associado poderá ser inscrito no S.A.S.S.E.,
sem que prove ter os requisitos exigidos pelo presente Regulamento.
Art. 146 Se o Conselho Superior e
as Caixas Econômicas preferirem
transferir para o S.A.S.S.E. a responsabilidade que lhes cabe dos encargos de aposentadoria e pensão dos
seus funcionários recusados pelo tnstituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários, poderá essa transferência ser feita, acompanhada das
respectivas reservas técnicas.
Art. 147 O S.A.S.S.E., mediante
entendimento com os Conselhos :::5uperior e Administrativos, uttlízar -seá das instalações, material e serviços necessários ao seu' funcionamento, a partir da data da pubhcaçào
do presente Regulamento, de maneira que os benefícios não sofram,
em relação à sua concessão, solução
de continuidade.
Art. 148. A partir da date, da publicação do presente Regulamento,
Oi' Serviços Médicos e de Saúde das
Caixas Econômicas Federais e do
Conselho Superior poderão, ser transferidos para o S.A.S.S.E., mediante
acôrdo entre as respectivas Administrações.
Parágrafo único. O S.A.S.S.E.,
verificada a transferência prevista
neste artigo, deverá prestar tôrta assistência médica aos seus associados e beneficiários, inclusive serviço domiciliar para justificação de

faltas dos funcionários das Caixas
Econômicas e do Conselho Superior.
Art. 149 O associado que 1á tenha contribuído para qualquer Instituto ou Caixa de Aposentadoria e
Pensões poderá requerer a transferência de suas contribuições, formando no S.A.S,S.E. um pecúlio
adtcíonal.
Art. 150 Aos servidores interinos e
contratados do conselho Superior e
das Caixas Econômicas Federais aplicam-se os dispositivos dos artigos
3,0 e 4,0 e seu parágrafo único, dêste
Regulamento.
Art. 151 O presente Regulamento
_entrará em vigor na data- de sua publicação.
Art. 152 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho
de 1958. - José Maria Alkmim,

DECRE'TIü N,o 43.914
JUNHO DE 1958

DE

19

DE

Suprime cargo extinto

o Presidente- da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgc
87, -ítem I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do art. 1,°1 alínea n, do
Decreto-lei TI,O 3.195-1 de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de
'tesoureiro (Alfândega de Aracaju) ,
símbolo CC-71 do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadoria de Newton Porto, devendo a dotação correspendente ser levada a crédito da oon,
ta-Corrente do Quadro permanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-Se as disposições
em' contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1958, 137.0 da Independência 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim.
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DECRETO

N,o

43.915

-DE

19

DE

JUNHO DE 1958

Prorroga

mo

exercício de 1958, o

prazo 'estabelecido no pal'ágra{O
único do art. 13 do Decreto numero 42.915 de 30 de dezembro de
1957.
•

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta
Art. 1.0 Fica prorrogado, no corrente exercício, até 30 de Junho, o
prazo estabelecido no parágrafo úntco do art. 13 do Decreto 11.° 42,915,
de 30 de dezembro de 1957.
Art. 2:° Revogam-se as

disposi-

ções em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1958; 137." da Independência e 70.0
da ~úb1ica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

José Maria Alkm4m

DECRETO N." 43'.916 JUNHO DE 1958

DE

19

DE

Auto'riza a cessão gratuita -do terreno

que menciona, situado. no mwnicí:
pio Luzelândia.. Estado do Piauí.

Ainda não roí publicado no Diário
Oficial por falte, de pagamento.
DECRETO

N."

43.1:117 -

JUNlIo DE

DE 19

DE

1958

Reclaeeifica a Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional no seuiao de
Santa Catarina e dá cubras provi~
dências.

O Presidente da República, usan-.
do da atribuição Que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 li: reclassíficada na 2.a
classe e incluída no parágrafo 2.° do
art. 2.° do Capitulo L" do Regímento Padrão .das Delegacias Fiscais,
aprovado pelo Decreto n." 35.428 de
29 de abril de 1954, - a Delegacia 'Fiscal do Tesouro Nacional no Estado
de Santa Catarina.
Art. 2." Oprresente Decreto emtrará em vigor na data de sua pu-

EXECUTIVO

blicação, revogadas OS disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1958; 137.° da Jndependêneía e 70."
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim

DECRETO N."

43.918 _
JUNHO DE 1958

DE 19 DE

Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de o-s 5. ooo. 000,00, para o fim
que especifica.

O Presidente da República, _usando
da autorização contida na Lei 3,358,
de 22 de dezembro de 1957, e tendo
ouvido o Trfbunal de Comas nos
têrmos do artcgo 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art, 1.0 Fica aberto. ao Ministêrio da Justiça e Negócios Interiores
o .crédito eS"pec~al de c-s 5. oo.a.OGO,OO
(cinco m11hoes de cruzeíros) , para
auxiliar a Prefeitura Municipal de
Santa Maria, no Estado do Rio
Grande do Sul, nas comemorações
do centenário da instalação do Municípío, ocorrido em 17 de maio de
1958.

Art. 2," O crédítc especial de que
trata o presente decreto será automàtícamente registrado jpelo 'Iu-íbunal de Contas e dístríbuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3,0 ~ste decreto entrará, em
vigor na data de sua publícacâo revogadas as disposições em oontràrio.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1958;

137.° da Independência e 7D."

da 'República.

JUSCBLINO

KUBITSCIffiK

Eurico de Agutal' Saíles
JoSé Maria Alkmim

DECRETO N.? 43.919 -

DE 19

DE JUNHO DE 1958

Revoga o art. 161 e dá nova reélJ~ão
ao art. 162 do Regulamento do I.
A. P. I.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, d~ Constituição, decreta:
Art. 10. Fica revogado o art. 161
do Regulamento do I>1stituto de ApO-.
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sentadoria e Pensões dos Industriários, aprovado pelo Decreto n.« 1.918,
de 27 de agôsto de 1937.
Art. 2°. O art. 162 do Regulamento
a que se refere o artigo anterior passa a ter a seguinte redação:
11 Art.
162. A incorporação do
acréscimo bienal dependerá de
condições de assiduidade e eficiência estabelecidas em regt-

mcnto. "
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moxarifes, Subespeelalidade de Almoxarife, do Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica, mediante Curso
de Formação realizado na Escola de
Oficiais Especialistas e de Infantaria
de Guarda, de conformidade com o
Regulamento dessa Escola.
Art. 4.° Aos Oficiais Especialistas
em Suprimento Técnico se aplica a
legislação que rege os demais Oficiais
Especialistas do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, respeitada a especialidade.

Art. 3°. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Rio -de Janeiro, em 19 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUscE;ILIiNO KUBITSCHEK.

Parsijal tsarroso,

DEGRETO N.o 43. g20
JUNHO DE

DE 20 DE

1958

Regula a Formação dos Ojiciais do
çuaaro de Ojiciais Especialistas
em Suprimento Técnico da Aeronáutica.

o Presidente da Pepúbliea. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, ..da Ccnstdtuíção Federal. e tendo em vista o disposto no
art. 15 da Lei n.c 2.999, de' 11 de dezembro de 1956, decreta:

Art. 1.0 O ouaero de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico,
do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, se destina a prover a Aeronáutica de pessoal especializado necessário à admmistração dos órgãos de
suprimento técnico.
Art. 2.° Os Oficíaís Especialistas
em Suprimento Técnico desempenharão as funções para êles previstas nos
Regulamentos e Tabelas de Orgamzação e Lote.cão das Orgarnzacõee do
Mmistérro da Aeronáutica.
Art. 3.° O recrutamento de pessoal para o Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico
rar-so-á entre Os Sub oficiais e Sargentes do Quadro de Escreventes-Al-

Art. 5.° Poderão, também, mgressar no Curso de Oticiaís Especíalístas
em Suprimento Técnico, .a critério do
Ministro e independente de exame de
admissão, os ex-Cadetes da Escola de
Aeronáutica desligados por Inaptidão
ou incapacidade Iíaíca, ambas para
a pilotagem, desde que:
1 - Requeiram a metrfcula até,
no máximo. dois anos após seus ôesligamentos daquela Escola;

tenham demonstrado bom
2 comportamento durante o tempo em
que estiveram matriculados;
3 - tenham sido julgados aptos em
inspeção de saúde.
Art. 6.0 Os candidatos. de que trata o artigo anterior, serão matriculados no Curso, como. Terceiros Sargentos Escreventes-Almoxar-ifes, Subespecialldade de Almoxarife. Não
ocuparão vagas no Quadro nem terão
direito à promoção, enquanto matriculados e serão licencia-dos do serviço
ativo da Fôrça Aérea Brasileira caso
sejam desligados do curso por motivo outro que não Sua termmaçâo com
aproveitamento, ou reforma, se fôr
ocaso.
Art. 7.° Os casos omissos serão regulados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 8.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as . disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 20 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70.~ da
República.
JUSCELINO

Francisco

KUBITSCHEK.

ce

Melo
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Art. 4.° Revogam-se as disposições

em contrário.

JUNHO DE 1958

Altera o Decreto n.o 41.064. de 27 de
fevereiro de 1957.

Rio de .Ianeâro, em 20 de junho de
1958; 137.° da. Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KU8ifSCHEK

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item L.da Constituição, decreta:
Art.

1.0 O Decreto

li. o

Eurico de Aguiar soi-

leso

Antônio Alves Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Macedo Soares
José Maria Allcmim
Lúcio Meira
Mário Meneghetti
Clóvis Salgado
parsifal Barroso
Francisco de Melo
Maurício de Medeiros

41. 064, de

27 de fevereiro de 1957, passa a vigorar com as alterações constantes das
tabelas anexas.
Art. 2. o Estas alterações prevalecerão a partir da data que entrou em
vig-or o decreto mencionado no artigo
anterior.
Art. 3.° :í!::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PRFSIDÊNCIA DA REPÚBLICA

E -

Depar temento Anministratívo do Serviço Público.
a) Tabela única de Extranumerário-mensalista
manente.

I

Denominação da função

I

Assistente de Administração '
'
1
Auxiliar de Bibliotecário ................•............ 1
Auxiliar de Bervíços Médicos
.
Escrevente-dactilógrafo

;

operador

\
1

Parte Per-

RJef.

Quant.

26
2G
20
19
21

1
1
1
21
1

I
ANEXO II
MINISTÉl\IO DA AERONÁUTICA

a) Tabela única de
manente.

Ex~ranumerário-mensalista

Denominação da função

~~';i~t~ilte"

I
I

.::::: ..;.:.:'::': :::::::::: :::::: ::: :,::::!
Social ...........•........................

Assistente
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Engenheiro
Auxiliar de Serviços Médicos
contabilista
:
Controlador de Tráfego AéreD
Desenhista
Enfermeiro
Engenheiro
Escrevente-dactilógrafo
r-iscai de Aeroporto
l"otógrafo

1

\
1

1

\
1

\
1

\
1
\
\

Parte Pel'-

RJel.

Quant.

20
26
23
24
22
19
23
22
22
21
27
20
19
21

23
1

1
34
7
9

24
13
19
33

1

145
11

2
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I

Denominação da função

Ret'.

Identificador
Inspetor de Aeroporto
Inspetor de Aviação Civil
Inspetor de Tráfego Aéreo
Instrutor de Link ...
Mecânico de Avião o.
0

Mestre

.

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

"

••••••••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

,

,

,,
•

,

••••

,

•
•

1
1
,[

•••••••••••••••••••••

•••

o

'

••

I

,

,

,

•

,

)

i

,

••••••••••••••••••

1

Observador Meteorológico
',
'
,I
Operador o.·.·
,.1
operador de Raio X
, ..
.1
Patrâo
,
.,
o"
•••••••••••••••••••••••••• 1
Porteiro
.. 0-..
.
, 1
Professor do Ensino Secundárfc .',.,
1
Professor do Ensino Superior .
,,,.i
Químico
..
I
Radiomantenedor
1
-0' • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • • , • • • •
o

•••

o

•

,

•

•

1••••••

o

••

,

•

•

•

•

•••••••••••••••••••

, Radtotécníco

,

, , , . ,'. '

,

I

Radiotelegrafísta
,,
1
Radícteletípista o.. . • . . . . .
, .••.. ' .. .., o....•... , i
Técnico de Laboratório
:
Técnico em Telecomunicações .. . .... , .. ,
I
Telefonista
. . . . . . . . ..
,,
I

20
23
27
26
22
25
22

22
21
22
20
20
25
27
27
23
26
23
22
21
27
19

I

o •

o

.. ,. ,I

". o·······,
•

.. •••••••••••••

,

,

·1

,

"

··.".,

I

, ..

1
1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

.,

" .. , .,

Serviçal

•. . .. . .. ,

)
]

,....... .

11 - Centro Técnico de Aeronáutica
Aprendiz de Artífíce o......
.
.

~~~ff;:r d~' 'M,e~~~;c~""""'"
Lavadeira
Mensageiro
Mestre Mecânico
Soldador
,'
'Torneíro
_

,

,

::::: :-:!
, .. 1
. . ,I
.I

'

••

•

••

,.

•

•••••••••••

o

o

TrabaU1ador

'T,gia

'

'

'

,

•

o

,

'

13
15
23

•

••

'I

,

16
17"

i

•••••••

o •••••• ;

13

i

26 - nsco:« de Espceíclistas da Aeronáutica
I
Artífice
, ... ' ...
I
Apontador
...............
.,
, .. I
Bombeiro Hídránuco .' ,
,
,.,
,
1
Carroceiro ,
_
,
I
·1
Feitor
"
·
Mensagetro .. .
;
I
.Mestre Mecânícc .,. ~ .. ,
,-. . . . . . . . . . .. I
Mestre Pín-or
',,
I
Serviç-al o......
.,. .. .
,
,
I
•

19
19

19
20

i

1

I
I

I
I~

I

I

I

I
I

I
I
I
I

I

2
5
6
6

9
12

sí

12
17
5
2

19
4
3
2
4
1

14

5
5
2
3

I
I
I
I

I
I
I

1
4

1

1
1
1

I

li.

,................... .
,..........
..........
_,. .
,
,.,
o

19
17
16
22
17
16

I
I

10·- C0mando dr- Trc-nspcrte Aéreo
Auxilia-r de Hangal'
,
,..
.,. ;

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

Base .Aérea elo Galeão

3 -

Quant.

I
I

b) Tabelas Numéricas Especiais de Bxtranumerá-]
rios-mensalistas
)
Apontador
,
Auxiliar de Art.•fice '"
Auxiliar de Carpíntelró
Mestre Mecânico
Motorísta-auxíhar
'
Tr9..b alhador .

i

I

--------------1

18

16

20
13
2{)

13

22

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

,I
!

3

1
2
1
3

1
1

1
1
1

7
1
1
1
1
1

1

22

1

15

11

15

2
2

I3
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Denominação de função
Escola de Ojwiais Especialistas e Infantaria
de Guarda

27 -

I

' ..........•...••.... \

:15 -

Hospital Central de Aeronáutica
I
d-e Rouparra .........•................ J

1
1

Ft'~carregaao

Mensageiro

'

1

(

.

1
1

1
8

\

1

·1

13
21
13

\
, ................•. I

20

1

...•.......•.., ••.........•........•.•..••• \
.
I

"

Quartel General da 4.3. Z'ona Aérea

47
Serviçal

1

3

I

Nllcleo do Parque de. Aeronáutica de Belém

Pmtor

2

19
19
18
19

·1

Serviçal

37 -

19
20
18

I

....•........... ~ •......... ; ..•.......

Apontado]'
Lustrador

QU:1nt.

1I

fl...rtífire
T- edreíro
'J'rabalhadci

F\!guiGta

Ref.

1

1

I
ANEXO IV
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

a)

'I'abela umca de Extranumerárto-rnensalíste, -

Parte Permanente ..

I

!

Denarmnação de função

ReI.

cuent.

I
Arquiteto

I

...........•..................•....... j

Artífice

[

M~OO

:

Ascensortsta

.

·

···

···.·.·1

[

A6seS50r Técnico
.
[
Assistente
.
;
'.......• 1
Assistente de Iâducaçãc
I
Assistente Qf' .EnBIr.o
,·· .. ···
·.···
1
Assistente Social .•... . ..........••............
Astrônomo '.............
.
\
Auxiliar Admunstratavc
I

Auxiliar de Bíbuoteca . .
Auxiliar de Enaenheirc
Auxíuar

de

~:n,'{11l0

I
I

•..............•...•••......

I

Auxiliar de Museu
·
···
· .. ··· .. ·'·
1
Auxiliar de Serviços Méd:cos
\
Auxiliar Técnico
.
Calculador ..................•...'
·.1
Cínetécmcc
.
[
Dentista
.
[
]J.ehtista
'
[
Desenhista .. .
[
Enfermeiro ..
.
1
Escrevente-dactilógrafo
.
······ .. ·1

msc-evente-ctacurógre.rc

Guarda

..

1

j

27
18
19
19
28
27
26
27
24
25
24
19
22
21
22
19
24
25
24
22
23
22

21
17
19
18

i
I

\

!

I

I
I

i

I
I

I
.

I,

i
i

I

I

I

I
I
I
I

I,
I

1
1.
2
1
2
5
28
11

2
1
36
17

1
12
1
3
1
1
15
1
6
2
1
2
1
1
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Denominação de função

Inspetor
Inspetor do Ensino Ccmercaal
Inspetor do EnMHO Superior
Instrutor '"
. .. .
Locutor .. '
' .,
Médico ..
.
l\1:estre . -. . .
.

.....I
I

19

1

25
25
22
22
27
22
21
24
20
22
26
22
29
21
22

7
43
15
20
2
1
17
3

;·

,

I

, .. ·

1

[
1
1

Operador ..
.
Perito em Belas Artes . .

PorteiJ.·o .. '

QU3.nt.

I

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

Guarda ..

ReI.

J

'. ,. ",

I

,., .. ··

·•· ..•. 1

Professor (l.B.C.~ ,
,
1
PrOf€5S0r de Ensine Iodustríal .•.................... 1
professor do Ensino Industrial (Oficios)
\

Professor do Ensino Secundàríc
1
Radiotécmcc
.........................•... 1
Radíotécrríco

.

" ...........•.. , .•. ,., .. 1

Radíotécmcc
Redator
,.......
Técnico de La;:. 'ora.tório
Técnico Radíotôtnco

I

'
.

',

,

,

1

I

,, ., ,

,.1

19

8
5

1
8

8

36
10
1
2
2
2
1
1

24

26
22
27

I

c)

I

Tahelas Numéricas a, Extranumerárío-mensalista]
- Parte Permanente
I
1 _

Armczenísta

1\

Universidade do Brasil

..

. .....

~~~i~;~"::::::::::::::::::

o

o .,

••

o

••••

o

•

o

o

•

,

o

,

.:: :'::::: :::::: :::::::::::[
..

Atendente
,
",."
Auxiliar Adnnnistrativo ...
Auxiliar de Bibuoteca
... , , . , .
Enfermeiro "., .... , ..
Escrevente-datilógrafo .. . .. '
,."., ..
Fotógrafo
, .. "
," .. ,
,
o

o

o

'

.1

o

•

•

o

•

•••••

•

••

•••

o

.,

'o'

o

•

",

••

o

'

o

•

o

•••••

•••

o

o

o

o

••••

o

o

,

,

•••••

••

o

•••

o·, o • ,

•••••••

,

•

,

•
•

o

Guar-da

"

o

Inspetor de Alunos
Instrutor .", ..
Laboratarista
....
o

•••••

o

•••••••
o

,

,

,

0'_' • , , , •

o

••••••••

••••••

•••

,

,

,

o

o

••••••
•••••

,

,

.,

•••

••

,

,

o

••

,

•

,

,

o

o

•••

•

,

o ••

Médko
, .. O " . , . , • • • • . • • • • • • • • • • • •
Monitor .' .. "
,
,
,
Naturalista "
"
, .. "
,.
Operador de Raio X
,.'.,
,
,
o

~~(~A~S:éo:ni~; . '.'.'.':'.'.'.. : : '.'. .:': '. '.'. " '.
TécnlCo de Laboratório

Tel-efomsta ..

.

2 -

o

o

.

,.',,.

o

..,,, .
••

:

:

:

:

,

,

o

I

,

,I

'1

,

o

o

•••

o

•••

••

o

o.,,

o

'

.

•••

,

••••

'

••••

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Auxiliar Admmístrútívo

::::
.,

11

.
:

:

:

I

I

::.': ::::::....... :: :II
o

•••••••

o

••••

o

•••

4

16
2
5

al

19
21
20
19
25
19
27
18
20
22
31
24
21
18
22
19

i

Universidade do Paraná

~~;~~~;i:ta..........

1

I

o

'

\

•

•••••••

'0 '. '. " " '. '. " '. "

:

I

o

•••••••

••••

••

1

,I

•••••

•••

, .... " . . . ,......

'

~~~~;a~-~~~~l:~l~

,

o

"

I

•2

19
19
27
18
24
19

18
27
24

32
20
·1
1
1
109
5
1

65

i

I
!

I

3
1
3
1
1
1
1
2

1
2
3·
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Ref.

I

I, . Quant.
I

I
.~---

Auxiliar de Bibliot-eca
Auxiliar de Ser-viços Médicas

~r:~~~~;a

.

19

2

27
22
2Q

1
2

·,1

i

.

1

'

. . • . . . . . .. ..'........ . ....•.........•.....

de Raio ~. .
Tecmco d~ Laboratório

"

Universidade do

Armazenista
Assistente de Ensin-o
Auxiliar de Bíbhoteca
Contabilista
Escreyente-datilógl'afo
Inspetor de Alunos
Instrutor
.í...aboratorista
Trabalhador

d)

I
I

:1

0J?er~-dor

3 -

28
21
18
18
25

2
7
1
7
16
7
15

I
I

.',',',',',: '. '..':.::.: ~ :::::.:.:',' . ::""',',',' :

Escrevente-dattlógrafo
Inspetor _de Alunos
Instrutor
Labcratorâst-,
lV'[édico

J

','

Rio

i

'I

Grande do

Sul

19

2,0

C,

i

I

1

i

.

I

i

_. 1
i
:
\
:

'
.
,

19
27
19
21
18
22
25
19
18

1
28
1

2
7

1

,

12
10

\

Tabelas únicas de Extranumerárlos-Mense.listas]
Parte Permanente
I,
1
Universidade da Bahia

Administrador
Assistente d,o. Ensino
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Médicos
Auxiliar Técnico . . . . . . . . . .
mscrevente-datnógraro .
Interno
Instrutor
ProfessDl' - E.O.SS.

.
:
.
.

Ensino

2

27
24

10

)

18

.

2

24
16
16
23
26

1
7
43
1
1

.

.

27

10

1

!

i

2 ---= Unaversída <te do n-cire

Assistente de

24

I

j

!

.

I

I,

Auxiliar Administrativo

24

I

Auxiliar de Biblioteca

I

Escrevente-datilógrafo ..

I

Inspetor de Alunos ....

Instrutor
Laboratorlste

1

......... ·······.·

.

I
·.·.1

I

19

4

18

6

18
24

6

19

n
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ANEXO V
MINISTÉRIO DA FAZENDA

a) Tabela única de Extranumerário-Mensalista -

Parte Permanente

I

I

Denominação da função

Ref.

Quant.

I

23

1

23

1
3
3
3
3

I
A.l:tiftce
..
.
Ascensorista
Auxiliar Administrativo
Auxiliar' de campo
Auxiliar de serviços Médicos
Oomtabílieta
.' '
Contínuo
,
Correntista
Correntista (Serviço' Regional de Coletoria)
Fiscal de Rendas
;
· .. ··
Guarda
Guarda Aduaneiro
,
Mestre
· .. ·· .. ·
Operador
Técnico Auxiliar em Economia e Finanças
Técnico de Mecanização

I

.

24

.
,

18
19
23

.

.
.

·

I
1
[
:
1

1

·

1

I

23

3
4

19
19
20
22.
19
26
21
24
27

6
96
1
2
8
1
62
3

s

I

b) Tabelas Numéricas' Especiais de Extranumerá-I

rio-mensalista:
1 -

1

Administração do Edifício da Fazenda

Mecânico
Mensageiro

.

:

I
1

.

Pintor

.
2 -

Marinheiro

Alfândega de Belém

,_

3 -

\

,

:-

\

.

1

17

9

17

1

1

1

\
I

I
!

Marinheiro

Alfândega de Natal

i

Alfândega de Niterói

I

20

[

18

2

I

18

2

Patrão
7 -

Restaurador de Processos
8 M arlínhei
e1ro

14

I

Alfândega de Manaus

6 -

17

j

Marinheiro
5 -

1
1

I

Alfândega de Maceíó

4 -

1

I

Alfândega de Fortaleza

Trabalhador

!
I

21
15
20

'

Alfândega de Paranaguà

: ...................•................

I
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Denominação da função

I

9 - Alfândega de Pôrto Alegre

Restaurador de Processos

I

,

I
,. . ,. .I
I

.

lO -Alfândega de RecUe
Marinheiro

I

,

-]

I

Alfândega do Rio de Janeiro

Ascensorista

.

Marinheiro

j

I
I

,
12 -

Alfândega de Salvador

Marinheiro

Marinheiro

I

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

.

.

14 -

1

Alfândega de São Luiz -

,,1

Maranhào

Marinheiro

" .. !
15 -

I
II

.

Ccntadoría Geral da República

,.!
I

Mensageiro
Departamento Federal de Compras

17 -

Feitor
Trabalhador
18 -

II

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

'

\

2
23

17

1

20

2

22

1

17

1

18

2

15

3

20
18

I

,[

1
5

2

\

lO

1

16

1

15

3

,",

II

I
.. I
I
21 - Mesa de Rendas Alfandegada de Macapà.,
I

Marinheiro

I
18
18

1

Marinheiro

Amapá

I

I

17

Mesa de Rendas Alfandegada de Cachoeira

Federal

I

.. ·1
I

Mesa de Rendas Alfandegada de Areia Branca

Patrão
20 -

I
I
. .. .. . . !
, , , . . ' .I

Divisão do Material

Trabalhador
19 -

18

I
I

Biblioteca

Restaurador de Livros
16 -

I

I

Alfândega de Santos

Patrão

2

i

\

,
13 -

17

I

,

11 -

Quant.

ReI.

I
I

I
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A'l'OS

Denominação da função

Quant.

Ref.

\

22 -

I
Mesa de Rendas Alfandegada de Pôrto Lucena j
I

····· .. ·1
I
23 - Mesc de Rendas Anandegaoa ôe Pôrto MU1·tinhO\

18

1

I

18
19

1
1

22

1

Patrão

~..

Marinheiro .
Restaurador de Processos
o

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•••••••••••••

o

•••

o

•••

o

•••

o

o

o

••

o

,

I

I

24 ' - Mesa de Rendas Alfandegada de Sâo Sebastião

Maquinista .........•........
25 -

I
o

••••••

o

•

o

••••••••

o

•••••••

.. I

o

o

.\

••••

Serviço do Património da união .

26 -

Auxiliar de Campo ....

o

I

II

Serviço de Comunicações

Grampeador Impressor .
Mensageiro

1

•••••••

o

o

I

o ••

•••••••••••••••••

o

20
16

•••• \

;

I

2
1

I

)6

I

I

I

10

ANEXO VI
MINISTÉRIO DA GUERRA.
a)

Tabela única de Extranumerário-mensalista - Parte Permanente:

Ret.

Denominação da função

I
OI

7-

Artifice
Trabalhador Braçal

o

o

•••

o

•

o

•••••

••••••••

o

o

••

o

1

,I
[
o

•••••

••••••

o

o

••••

•••••

i
j

20
18

1
1

16

8

16

17

I

20- Coiuietaria de Monte Belo

Trabalhador Braçal ..

i

I

Tabela.". Numéricas Especiais [
de Extranumerárto-Menealísta]

Asilo de Inválidos da Pátria.'

Quant.

1
.[

,,

•••

.. [
22 Trabalhador Braçal

Coiuieuuía de Saicã
o

••••••

o

•

o

o

o

11

o

••

o

••

I

'i

ATOS

DO

PODER

EXE CUIIVO

I

I

! Quant.

Ref,

I
___

23 _

,I

I
I

COluieiaria do Rincão

II

16
16
16

,
i

7
19
1

I

I
I
18
16

17

18

1

1

,
I

18

I

I

,

16

8
8

I
,I
"

i
16
18
16 .

......... -.".- .
•••••••••••••

_

o

••

1

3

18
16

8
13

19

17

·"·

Fábrica de Bonsucesso

I

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

I

44 _

5

,""" · . :::::::::::::::::
::::···::::::::·::'·1
ft'1ll
Ar: "fiCo " . . . . .
.
i
Ó
Or: l:::4
_
I
......
i
.' .
8
r:
:< •. ' --: : : : : : : : : :: : : : . . . . . . . .
. .....•.... ,

16
21

1

1

1

c •••••.•• ' ••••

1

]J'ábrica presidente Vargas

.Ó:

i

júiJ,r
~r:~,.r;ce-A""
ce

Ar' íO

e O ili

.Ó:

,I

"." "", .... " , .. ",:::,,,,,,,,1
,,',", .. ,·1

4

18
16

51
5
84

ATOS
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Quant.

Denominação da função

49 -

I

Fábrica de JU1Z de Fora

Artlflce
Artífice-Auxiliar
Condutor de Operação de Fabricação
Ooztnheírc
'
,
Trabalhador B.raçal
,
·

I

.

I

·

1
I

.

·1

i

'

·

18
H;

16

20
16

1

I

.

Artífice

Marínheírc

~~ ~~~t~,,~~ ~~~.e
.. .

.

!

,'

\
.. . . . . .I

I

Gabinete do Ministro

53 -

cozinheiro

····································1
54 -

Artífice

,

21

I

····················1I

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

Artífice-Auxiliar
56 -

.

G

16

!
I

1

57 -

Hospital Centrei do Exército

21

\

Ajudante de Cozinha .·
,··
·
1
Artífice
. . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Costureira
................................... [
Imprensa Militar

58

Artífíce-Auxüíar
Gráfico
Praticante de Gráfico
59 -

Artífice

I
.. . . . I

Laboratório Químieo do Exército

Artífice
61 -

.

7

!

!
I
I

16

19
11

I

I

1
3
1

:1

18

ti
I

.................... !
I

Parque Central de tâctomecuauzocõo

17

li

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1

de Comunicações

I~

[

18
18

I

. .. . .. . .. . .
. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .i
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Parque Central ele Iâcíerío

60 -

I

\

"\

1

I

1

Guarnição Militar de Fernando Noronha

Artífice

1
1

18

8.° Grupo de Artilha1'ia de Costa Mot'Oriz.ado j

55 -

1I

I

I
1

,[
!

20
18

1

Gabinete Fotocortcçràiico

I

I

48
7
75
1
5

19

I

I

Aprendiz
............. ························1
Artífice
......................... .I
Copeiro
. . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . I
Lavador de Viaturas
.........I

I

5

I
I
li

2

I

4

I

18

35

16
17

10
2
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I

Denornínacáo (ia função

Rei.

I

Artíüce

·1
onartet General d'J,

63 -

z.«

.

i

. .. . . .. . . . . . .. . . . . . .... . ... . .. . . . . ... . . [
11
Quartel General da 6.a Região Militar

Gráfico
66 -

Guarda.

I

.. ,

1

I

Quartel General da 8.a Região Militar

67 -

68..-

Artllice .
Maquín.sta
69 -

.1
. . . .. .
Regimento

d~

,

I

70 -

15.

Cavalaria Mecanizado

71 -

19

18

17

I

I
I
I

I

c)

1

••••••••••••••

:

•••••••••

1

Arsenal de Guerra Gcneral Câmara

Artífice

Al1xiliar de Escritório

..

.

'

I:

I
t

I

I
I
I
I
I

19

1

1
2

1

1

19
16

I
I

1

I

2

II

I

I

\

1

1

1I

i

. .. 1

1

I

Ta(LeZas Numéricas di~ Extrutumieràrio-mensaíistà \
- Parte Permanente
I
1 -

::

t

Parque e Depósito dp. Ma.teri'al de Engenhariai

,

1

!

18
18

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

.

>

!

1

18

I
I
I

. .. . . ..

Artffice
Trabalhador Braçal

4

I

I

72 -

t

II

·1

Sanatório lJlitilal de Itatiaia

Artifice

19

I

Regimento de Infantaria

Trabalhador Braçal ...

18

I
I

0

19

I

I
...... ·········· .. ··· ... ······ .. · .. ····1
Rêde Elétrtc-i PiQuete - Itajubá
II

Arlifice

19

I

Quartel General da 5.a Região Militar

-

l

:1

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

Artéfice
êô

I

:. ··1

Quartel General da 4-. a Região Militar

M -

i

I[

Região Militar

'"

Guarda

Qaant.

I
I
I

Parque Central de Moiornecanizacão da 7.a ]1
Região Militar
~
1\

62 -

I

20
19

II
I
I

6

4

1

no

ATOS
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Dencrr.ínação da função

Ref.

I
ATtífice

I
I
,1

,

Auxiliar de Escritório
:3 -

,

\

Campo de Prova:> da Marambaia

Oalcullstn

1

Calculador Balístico ... ,.·" .. ,· .. ,.····
···.··.····1
.Cronosre.üsta Balístico . .
"
~
Desenhista Industrial
,
"
.
Escrevente-datílógrafo .········,··· .. ···········,·····1

'1

I
Lauoratortst···· .. ··.· .. ···
··.1
Mestre .._. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ......•............ I

Fotografo

.

Wo~~re~~~gis.t.a.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \
4 -

I
I

15
1

I

21
24
24
24
2Q
22
21
22
24
21

\

I
I
I

1

1
1
1
4
1
1

2
1

1

I

i:

11

Estabelecimento de :Mate1'ial de Intendência
de São Paulo

20
26

\

I:

Artífice
6 -

I

\

Bstaoetecmiento Central de Material
de Intendência.

Armazenista
·
·
,
·
···
·.1
Merceologista ·········································1
5 -

20
20

\

....... '

.

Quant.

I

I

Arsenal de Guerra do Rio

2 -

\

I
I
I

1

2Q

II

Estabelecimento de Material de Intendência
da 3. a Ucgião Militar

I

Artífice
Auxiliar de Escritório

1
1

I

1
1

I~

1

(
I

I
!

I
20
19

1

2

j

7 -

Estabelecimento de Material de Intendência
da -i» Região l'lIiZitar

Annazentsta .. ,
8 -

Atendente
Mestre

1

.

J

Fábrica do A.ndarai

Artífice
,
Delineador
,
Delineador Auxiliar
,
Desenhista
Mestre
'I'ecnologista .. ,.,......
9 -

I'

\
I

,

I\
.

,

1
1

,

.

,.,

, . ,. ."

Fábrica de Bimsucesso

,

,

,
,

1
1

II
\
j

19

20
24
22
19
22
25

18
22

\
1,

I
\

2

17
1

2
4

6
1

1

3
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Denominação da função

10 -

iI

Fabrica de Curitiba

. '.!,

Armazenista
Calculista
Desenhista
Projetador-Auxlliar
11 -

. .. ......................
:
··.·

'.

1.

!I

Fábrica de Itajubá

Armazenista
Artrnce
Feitor.................. ..
Mestre

Rei.

Quant,

20
20
21
22

1
1
1
1

20
20
21
22

1

\

.
,.,

"I

.(

.

.i

·.··.··.·····.·.1

3

1
3

I"
12 ---" Fábrica de

Auxiliar de Bngenheíro .. ,
Laboratorista

Jui~

de Fora

~

I
I
·1
. .1

~

,......

22
19

1

20
21
22
22

1
1

.I

2Q

,1

26

1
1

II

Fábrica de Material de Comunicações

13 -

Artífice ............."
Porteiro
Projetador-Auxlhar

"

"I
)

:....

,',
.

.

o

'

I

14 - Fáorica Presidente VargaS
Artífice
'. . . . . . . . . .
Mestre Especializado
15 -

•••

i

Radíotécmo.,

I

Artífice

.\

Calculista

i

'

16 -

.
.

'
ATsenal da Urca

Mestre

,

.•.... '(i

I
.. . . ". . . . . . I
I

.

17 -

parque Centrai de Molomecanizaçâo

.êrmazentsta
Contabtlista-Aux'Iíur
Deííneador
,
Desenhista '"

'
,

,

.
.

18 -

Desenhista

.

.
.

Réde Eietnca PiCluete-Itajubá

.
.

20
21
19
18

3

22

3

21
21
25
20
19
22
25
25
22

2
1
1

1
2
2

I

I
1
!

Guarda

Mestre
Mestre Especializado
projetador
Técnico de Laboratório

1
1

i

Fábrica do Realengo ..

Enfermeiro
Inspetor Auxiliar .. _

1

i

'i

·1
·1

I

. ····1

I

19

2
1

3
4
i

1

1

ATOS DO PODER
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ANEXO VII
'MINISTÉRIO LA JUSTIÇA E NEGÓCIJS INTERIORES
ct)

"Tabela Única de Brxtranumeráric-mensaüsta

Parte Permanente,

Denominação de função

I

Artífice
.
Ascensorista (D. F. S. P.) ..
Assistente
Assistente JUdiciário
Auxtlíar Administrativo
.
Auxiliar de Serviços Méàicos

grr;fi:J~i/: s

R<Bf.

............. ·.··~.···I
. . . . . . . . . . . . . .. . . . .I

":::::::::::::::::1.

P.).:;::::.:.::·: ::.:.1

Escrevente datilógrafo

'

nscrevente de Procuradorts

Fotógrafo .

.

1

.

Gu~~.....

I

'

Identtticador (D. F _ S. P.)
Maquinista .
Madnheir'Q .

·
..

1

.

1

.

I

i

.

i

Médico.
.
Médico Legista (D. F. S. P.) '"

1

Operador de Raio -x
Redator Auxiliar
Se1'VE'IJt-e de Autópsia j D. F. S. P.)
Técnico de Laboratórtc (D. F. S P.)
'I'elefcnísta
'
Zelador de Procuradoria . . . . . . . . . . . . . .

1

I
!
[
,
.

i

i

19
19
28
24
24
18
29
25
24
19
22
20
19
19
20
18
27
27
22
22
20
23
18
21

Quant.

3

1
2
5
1
1

2
1

1
10
1

1
74
16
2
1
5
3
2
1

2
3
1

4

ANEXO VIII
MINISTÉRIO DA MARINHba)

Tabela única de Extranumerário-mensalista

Parte Permanente:

I

Dencmtnaçãr- da :função

Ref.

Quant.

1

24

i

19
23
21
23
22
21
27
19
21

l2
3

I

.

Auxiliar Admüustratdvo
Auxiliar de serviços Médtccs

I

.. :.::::::::::::::::::::::::::::::::::: i

g~~Yi~b~~i~~a'

Con tatnlísta
Denneador .'

~

~~~~~~~~ .'.

.

I
I

'

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::]
. .
!

~re\~nte-datilógrafo

Faroleiro .

.

:

1

1

1
1

3
14
1
21
16

494
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I

II

Denominação da função

ReI.

Quant..

25
19
20
22
23
18
21
27
22
19
21

1
2
1
1
1
1
2
3
28
2

I
J

F\lt\lC31'tógrafo .
Fotógrafo . .'
Fotcgr afo . .

.

,

,

Iaentificador . .
Inspetor . .
,
Int.€rno.
.

\
, .. 1

'

·1
I
I

~

'

·

1

·1

Maquiciíeta Marítrmo . .

ti~~t;~

: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::
I
,

Patrão . .
Púrteiro . .
Professor do Ensino Primário

,

T8cmcú Eapeclalizedo ..

.

1

I

','

Radíctécmco . "
'Tecnologísra .

'I

.

I
I

.

23

2
10

24

2

24

1
1

25

1
I

I

b) Tabelas Numéricas Especiais de Extranwnerâ-I
rio-mensalista:
1 -

i

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

····························1'
I

A'Prendiz-Aluno
Auxiliar . .

Auxiliar . .
'
~"
1
Carvoeiro . . .........•............................... 1
Ocndutor Motorista
1
Copeiro . .. " . ;
Cozínneíro .
Escatandrtsta

Foer.ista
Guarda
Guíndasteiro

~:~~~:i~~

I
I

;
.

o

..

o

••

••

;

o

•••

o

•••••

•••••••••

o

••

"

••

o

.1

.. o. . ..•.....•.••••••...• 1
.

0

•••

o

o

•

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

0

. :.. :::.. . . . ::::::::::::::.:::::::::.. :.::.. /

Operário . .
Operário ....
Paíoleír» . "
o

o.

•

•

•

•

•

•

o

•••

o

••••

••

o, o

o

o

••••••

••

o

"

o

o

••

0

••••••••••••

•••••

'.'

1

•••••••••••••••••

"

•••••••

•••••••••••••

o

;

••

••••••

I
I

5

13
18
19
20

18
18
20
19
19
19
18
13
17
18
19

....................... ········ .... ·········· ...... ····1
Base Naval de Natal

4 -

:1

I

8

o:.::. o:::.:::::::: :-:::::::::::::1

18
18

Operário-Ajudante . ..
1
'prabalhador . .
'0 .• 1
. •. . ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . I

16
16

Aprendiz

~~á~~O

o

••••

o

•

•

•

•

•

•

' .. .: :::.:::

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

o

o

7 Aprendiz

••

o

•••

o

••••••

o

•

o

•••••••••••••••

•

o

•••••

o

••••••••

Base Naval de Val-de-Cdes
o

••••••••••••••••••

"

•••••••••••

I
1

~~~~l~[o . ::::::::::::::::::: ::::::: :::::: ::::::: ::::1
· .... ·· .. ······ .. ·· .. ··························· .. ·····1

5
17
16

I
I

I
I
I

54
5

71
1

1
5
1
2
8

45
4

18

I:
I

:~

2

87
162

5

j

1
1
3

I

2

I

1

1

1
2

ATOS DO ,PODER EXECUTIVO
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Denommação ,da função

13 -- Centro de Instrução Alm.zrante Vandenkolk

::
I

':J

~fC~~~~l~~'::":":' ':'.: . "~.::::~ .: . :
Operário

" .. ,'. ..

16 -

,...........".,., ... 1

COmando do 4.0 Distrito Naval

\

.... I

25 -

I!

, .. ,

,......

.

, .. 1

I

Díretcrui do Pcesocü da Marinha

...................... ·· .... ·1

Auxthar

.. . . . . .I

Serviçe.;

~~. ~. ~~~~:~~~ .~~~.l~al dO:. ~~~~~~~
Operário

1

Scnatórío Naval de Nova Friburgo

Lavaden a
Servente de Enfermar-ia

. . . . .I
I
\

'

\

i
I

II

17

I

17
18

19
21

I
!

i
I

20

I

Base Naval de Natal

,.',

Topógraro
3 - Comando do 2.° Distrito'

I
.··.1
I
1

~:~~~~.~.~.;~~ ... ..

Armazenteta

...... 1

6
1

5

1

[

18
18

I

2 -

23
2

I

c) Tabelas Numéricas de .cxtranumerário-mensa-\
lista ~ Parte Permanente
I

Delineanor
Dentista

2

I

19

I

1

5

I

II

,

1
1
2
4

1

I

Interno

42 -

13
17

i

Diretoria de Húlrograjia e Navegação

Marinheiro .. , .. ,
Operário

19
20
19

I
I

Opará'no
43 -

Quant.

Ref.

26

1
1

24

1
1
1

21

1

21

2

23

I
4

Comando do 2.° Distrito Naval -

AU~iliar

de Escritório

Base Naval

S~lvador.................

dali

. ....

I
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ANEXO IX
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

I

I
I Rei.

Denominação de função

Quant.

I

I
a) Tabela 'única de jãxtranumerártc-mensaãísta
Parte Permanente

-II
I

Artrüce

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

..

Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Médicos ..
Correntista
Criptógrafo
..
Escrevente-dactilógrafo
M-estre
~
"

···.····.·
.

1

19

1
1

24
18
19

1

24

2

I

19
22

15

'

. . /'"

I

8
10

1
3
4

I
ANEXO XII
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Denominação da função

Ref.

I Quant.
I

I
I

0.) Tabela única de Extrenumerário-mensalísta
Parte permanente

Al'tífice

"

i

!

,

Ascensorista
.... ..................
Assistente de Divulgação
.............
AU"1H;ar Administrativo
.
Auxiliar de Campo
....
Auxiliar de Engenheiro"
~. . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Serviços Medicas . .. .
Desenhista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Engenheiro

. .. I
. .1

.1

.!

i

22
22
19
22

1

27

"
.I

.

.

,

.

Médico

Operador
Porteiro

23

.
.
.
.

.

Mestre

18

i

1

"

19
19
24
24

,

Fotógrafo
Guarda
Insp-etor
Maquinista
Marinheiro

I
I

1

Trabalhador

]'

l.a

.

:
[
1

,I

i
I

9
1

10

18

1
1

27

22

24
20

3

I
1

I

16

2
2

I
I

I

-'
.. .. ..

I

4
2
11
3
3

2·
2

12

5 ._. Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais I
- Administração do Pôrto de Laguna
I.
Feíter de 2.a

30

i

21
21

b) Tabelas Numéricas ESpeciais de Extranumerã-l
rio-mensalista'
I

Foguista de 3.a
Guindastetro de

i

16
16
18

16

1I

I
I

I

1
1
1

10
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Quant.

Denominação da f u n ç ã o !

I
I
10 -

I

f

ViaÇao Férrea reaeroi Leste Brasileiro

I

Ajustados

· •.. ·
··· .••.......... ··.····.·
1
A~udante
de Ajustador
,
,
1
Ajustador Eletricísta
! .....•.. 1
Ajudante de Oaldeíreíro
· .•.... ·· .. ·.··.· .. ····
1
Ajudante de Carpinteiro
1
Ajudante de Cclchoeírc
j
Ajudante de Eletricista
J
Ajudante de Ferramenteíro
1
Ajudante de Ferreiro
,
~
1
Ajudante de Fundtdor .......•...................... 1
Ajudante de Funileiro ..•. ,... .
· •........... 1
Ajudante de Motorista
l
Ajudante de Pedreiro
1
Ajudante de Pintor ..............•..............•..• 1
Ajudante de Torneiro
'"
, .• 1

l
I

Ajudante de 'Ieaqueiro
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
.Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz

.,
de Ajur-:tado;r
de Caldeireiro
de Carpinteiro

,

[

15
12
20
12
12
15
12
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

J

6

[

,I

1

6
6
6
6
6
6
6
6
6

I

6
1G

Bagageiro
,.,
[
Bombeiro ..•... , ........•.....••.....•..•..••.....••.. I

16
17
17
15
17
17

Atendente

de Despachador ., .. ,

1

de
de
d..o
de
de
de
de
de

1

Oaldeíreíro
Carpmteíro
Oorreetro
Oarrocelro

Eletricista
Ferreiro .. '. . ..
Funileiro
Pintor
Relojoeiro
Soldador .. ,...
Tipógrafo
Torneiro

."

Despachador

',

' .. ,
.
'
.

,
.
.

,

..........•.. ,

1

!

,
,
, ..........• ,
,',
"

,

· .. ,

1

1
'1

,
,

,.,,1

,

, • , .•......•. , •.... 1

,
,

Encademador
F.eit.e-t' _ ..
Perramenteiro

~~ll~~!~;ro

,

··.· .. , ..· ,
. . . . . . . . . . . .. .
,
,.,

Dletrfbuldor
El-etricista

Ferreiro
Foguista
Fundidor

1

1
1

. , .. ,
,
_

.
.

".'
,
.
, .............•......•..
,
.

.

,.,
.. ,
,."

,,

,
,
, , ......•...... ,

.
.
.

.:':':; '.::::::::'::::::::::::::::::::::::: I

~~~~~~~~if::~·::::::~~·::~~::::::::::~:::::::::::::~:1
Guarda-Servente

Manobren-o
.Maquinista

,

,

-,
,.,

,

"

·

,.,

1

,
1
, ....• , j

13
13

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

16
1
7

2

59
14

II

16

\
I

41

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3
2

10

28

8
52
11
11

15
2

3
1

1
1
2
1

I

23

I
I

15

I

1

I

I
I
I
I

16
16
17
15
15
13
16
15
16

!
I
I
I

1'5
13
12
12

I
I
I
I

16
18

111
72
1
27

I
I
I
I
I

I
I

1
1
30

51
1
1
44
8
5
1
34
1

32
90
11
5
3
9

12
103
117
L

20
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Denominação da função

I
I

Marceneiro .. · .... ···· .. · .. ·· ...... ·· .. ·· .. ·· ........ ·1
Mensageiro ········.··································1
Mestre de Linha
1

Pedreiro
~
I
Pintor
,
I
Serrador ............................................•. 1

Servente-Limpador

[

, .......................••..•......... I
.
1

Soldador
'I'ípógrafc

Torneiro

Truqueíro
c)

·.·· .. ··.1

,

Trabalhador

I Quant.
I
1

Ref.

[

.............•..••............. '

1

I

I

15

I

8

J

20
15
15

1

17

I

I

1

12
15
15
15

1

I

1

1
I

12

15

1
1

1
I
Tabelas Numéricas de rsxtranumerãno-mensettete I
Parte Permanente
I
g

-r-'

Estrada de Ferro Central do Piauí

I

1

18

g~~:;á~

·

·· ..•..... :····.···· .. ··············1

I
I

20
18
21

~~

22

25

10
118
6
1
37
876.
43

!I

Artífice ..........•.••........ , •....•..•......•• " ••... ·1
Condutor de Trem
. . . . .. .
\
Desenhista ..................••.......•...........•... [

mscrevente-rratnógreéo

6
1

I
I

\
J

.ármazenista

4

1
1

I

20

1

I

19

1
1

1
2
3
1
3
1

:::.. ..':;.. ::::.:::::.. .: . :.;.:'.:'.:::::::::::\[
Inspetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

17
18

23

I
'I

Maquinista de Estrada de Ferro
~JI.estre
, . . . . .. .
Telegrafista
'Trabalhador

1

18

1

3

[

22
19

J• • • • • • • • • • • •[

18

I
I
I
I

1
1

1
I

DECRETO N0 43.922 _ DE 20 DE
JUNHO DE 1958
Aprova o Regimento da Caixa de
Aposentado11a e Pensões dos Ferroviários e Empreqados em Serviços Públicos (CAPFESP).

O Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, I. da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica aprovado o Regimento da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 'Empregados
em Serviços Públicos (CAPFESP),
que com éste baixa, assinado pelo
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Art. 20 aste Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação.

3
1
1

a

Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 20 de junhode 1958, 1370 da Independência e
70Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Parsifal Barroso.

REGIMEN1'O DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSõES DOg
FERHOVIARIOS E EMPREGADOS
EM SERVIÇOS PÚBLICOS.

TíTULO

I

DA FINALIDADE

Art 19 A Caixa .de Aposentadoriae Pensões dos Ferroviários e Empre-

ATOS DO PoDER EXECUTIVO
gados em Serviços Públicos (C.A.P.
F.E.S.P.) de que trata 0- Decreto
nv 34.586. --de 12 de novembro de
1953, entidade dotada de personalidade jurídica própria e autonomia
admíntstratdva e financeira, é vinculada ao Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e tem por ünalidado assegurar aos empregados em
ferrovias, serviços públicos, autarquias
e a estes assemelhados, um regime
de previdência e assistência social na
forma da respectiva legislação.
Parágrafo único. A OAPFESP tem
sede na Capital Federal e ação em
todo o território nacional, através
dos seus órgãos administrativos,
TiTULO II
1),\

ORGANIZAÇÃO

Capítulo I

orçosueacõo administrativa

Da

Art. 2Q OS órgãos que integram a
CAPFESP acham-se reunidos em
três grupos geográficos: Administração central (AO). Delegacias (DR)
e órgãos Locais (OL).
Art. 3Q A Administração Central
(AC) compreende:
I - Conselho Delib.erativo (C.D.)
11 - Gabinet-e da Presidência (G.?)

1) Serviço de Prestação de contas
(S.?C.)
2) Serviço Social (S.S.)

lU -

Conselho Consultivo.
de Administração

I V - Divisão
(LI.A. )

1) Serviço do Pessoal (D.A.-I)
2) Serviço de Material (D.A.-2)
3) Serviço de Comunicações (D,
A.-3)

4)

Serviço de Documentação (D.

A.-4)

5) Portaria (D.A.~5)
V - Divisão de Acidentes do Trabalho (D.A.T.)

Serviço Médico (D.A.T.-l)
2) Serviço de Administr-ação (D.

1)

A.T.-2)

VI -

Divisão de Aplicação de Oa-

pital (D.A.C.)

1) Serviço Técnico (D.A.C.-l)
2) Serviço de Administração (D,
A.C.-2)

VII - Divisão de Arrecadacão e
Fisoalização (D. A, F . )
1) Serviço de Arrecadação (D.
A.F.-l)

2)

Serviço

de

FiscaliZaçjt>

(D.

A.F.-2)

VIII - Divisão de Atuária e Estatística (D.A.E.)
1) Serviço Atuarial (D.A.E,-I)
2) Serviço de Elstatistica
(D ..
A.E. -2)

IX - Divisão de Assistência Médica (D.A.M.)
1) Serviço Técnico (D,A.M.-D.
2) Serviço de Administração (D.A.M.-2) .
X _ Divisão de Beneficios (D. B. )
1) Serviço de Beneficios (D.B.-I).
2) Serviço de Administração (D.N.-2).
XI Divisão de Contabilidade
(D. C.).
1) Serviço Financeiro (D. C, .1).
2) Serviço Econômico (D.C.-2).
3) Serviço de Tomada d€ contes

(D. C.-3).

4) Serviço de Orçamento (D.C,-4).
XII - Procuradoria Geral (P. G.).
1) Seçãü Administrativa,
Protocolo.
Biblioteca.
XIII ..,- Tesouraria Geral (T. G.) ~
1) Bervíço contábil (T,G,-l).
2) Serviço de Administração
(T. G.-2).

XIV - Serviço de Assistência CultuTal (S.A.C.).
§ 1.0 O Chefe de Gabinete, os Diretores de Dívísão e do Serviço de
Assistência Cultural, o Procurador
Geral e o Tesoureiro Geral formarão
o Conselho Consultivo <cC.), sob a
presidência do Presidente da Caixa
e, nos seus impedimentos, pelo seu
substituto eventual.
§ 2.° k5 reuniões do Conselho oonsultivoserão secretariadas por um
dos auxiliares de gabinete, expressamente designado pelo Presidente da
Caixa.
§ 3.° A Divisão de .Assistênola Médica (OM'\[) será extinta logo que o
serviço de Assistência Médica da
Previdência Social implante a organização administrativa de que trata
o Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 37,881, de 13 de setembro de
1955.
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Art. 4.° As Delegacias (D.R.), dire-

tamente subordinadas à Administracão Central (A. C.), observada a
éompeiência de cada órgão, terão a
seguinte estrutura:
I _ Secretaria (S-D,R.).
11 -r- Serviço de Administração
(S.A-D.R.) .
111 _ Serviço de Arrecadação e

Fiscalização (S.A.F.-D.R.),
IV - Serviço de Assistência Médica (S.A.M.-D.N.).

V

Serviço

de

Benefícios

(S.B.-D.R.) .

VI -

Serviço de Contabilidade

(S.C.-D.R.).

vn _ Serviço de Empréstimo e
. Fianças (S.E.F.-D.R.L
VIII - Serviço de Estatística
(S. E.-D.R.)
IX
Serviço Imobiliário
(S.L-D.R.).
X - serviço de Prestaçã-o de Contas ('S. P. C.-D.R.).

XI _ Serviço de .Segurcs e Actden-

tes do Trabalho (S.A.T.-D.R.).
XII - Serviço Social (S.E.-D.R.).

XIII

Prccuradoria

Regional

(·p.R.a.-D.R.).

XIV

Tesouraria.

Regional

(T. R.-D. R.).

Parágrafo único. O número de órgãos de que trata êste artigo s-erá
reduzido, mediante fusão dos respectivos serviços, sempre que a classificação .da Delegacia assim o aconselhar.
ID.'t. 5.° Os órgãos Locais (O. L.)
compreendem as Agências (Ag) , subordinadas às Delegacias (D.R.) e :)5
Postos, subordinados às primeiras, ou,
diretamente às D. R.
Parágrafo 1." No Estado ou Território onde a densidade de população
de segurados e dependentes não fôr
suficiente para a criação do órgão
regional (Delegacia), poderá ser criada Agência autônoma, diretamente
vinculada à Admínístraçâo Central.
§ 2.° Os Postos poderão ser de pagamento (P.F.), médico (P.M.) ou
mistos e funcionar como órgãos fixos ou volantes.
Art. 6,° A CAPFESP- será administrada por um Presidente, nomeado
pelo Presidente da República, dentre 'Os segurados da Caixa, cem mandato quadríenal e será empossado
pelo Diretor-Geral do Departamento

EXECUTIVO

Nacional

da

Previdência

Secial-

(D.N.P.S.),

parágrafo único. O Presidente terá
um secretário e quatro (4) Assisten-

tes.
Art. 7.° O Gabinete da Presidência
será dirigido por um Chefe
de Gabinete; a T. G., por Um Tesourcírc Geral; a P. G., por um Pro. curador Geral; as Divisões e o Serviçoide Assistência Cultural, por Diretores, as Delegacias. por Delegados;
os Serviços e Setores, por Chefes: o
Serviço social, per um Assistente Social Chefe; os Serviços das D.R .. Seções e a Portaria, por Chefes e. finalmente, as Turmas, por Encarregados .
§ 1.0 Os cargos em comissão de
Chef-e de Gamínete, Tesoureiro Geral, procurador Geral. Diretor de Divisã-o. e do Serviço de Assistência
Cultural, Delegado Regional e Assistente do Presidente, serão de Une
escolha do Presidente d3 Caixa. devendo ser ocupados. preferentemente,
por servidores da CAPFESP.
§ 2."Os Diretores de Divisão, e
Procurador Geral e o Tesoureiro Geral terão Secretários, escolhidos dentre Os servidores da Caixa,

«r.P ")

Capitulo II
Dos órgãos centrais

Art. &.0 Os órgãcs Centrais (O.C.)
atuarão no âmbito nacional, orientando, executando e controlando
atividades da Caixa nas. matérias de
sua compet-ência, díscríminadas vneste
Reg hnento, observadas as instruções
emanadas do Presidente.
Parágrafo único. Além das atrtbuíçôes a que se refere o presente
artigo, outras poderão ser cometidas
aos O. C. por ato do Presidente da
Caixa, observadas as normas déste
Regimento.
Art. 9.° Sem prejuízo da subordinação direta ao Presidente d.i Caixa,
compete aos O. C., centro das atribuições de cada um, expedir tastru..
ções gerais às Delegacias e aos ór.
gãos Locais.
Art. io. O Conselho Deliberativo,
órgão integrante da administração da.
CAPFESP e não subordinado dÜ·eL1.·
mente ao seu Presidente, tem su-s
funções e atribuições definidas no

as

ATOS DO PODER EXECUnVO

Regimento aprovado pelo Decreto número 42.222, de 5 de agôsto de 1957.

TíTULO In
Da competência dos órgãos

Capitulo I
Do cuunnete da presidência

(G.P.)

AJot. 11. O Gabinete da Presidência (G.P.) será dirigido por um
Chefe de Gabinete. assistido por seis
Auxiliares de Gabinete, e d,úis Chefes
de serviço,
Art. 12. Ao Gabinete do Presidente (G.P.) compete auxílíar o Presidente na elaboração e execução dos
seus trabalhos, e assístd-lo na direção, coor-denação e fiscalização dG8
serviços da caixa, cabendo-lhe especificamente, no exercíc'o dessas atrlbuíções:
a) opinar, quando assim o entender
o Presidente, sôbre quaisquer assuntos pertinentes à administração, em
geral, da Caixa; .
b) manter-se em contacto permanente com os órgãos Centrais, ViSando ao melhor entrosamento de sua,';
atividades;
C)
acompanhar, junto aos órgãos
Centrais. e especualmente junto à Contadoria . Ger.al, a .elaboração da pro_
cesta orçamentárra da Oaíxa. transmttindo.Ihes quando fór o caso, a
orientação do Presidente sôbr.e novos
planos de tnabalho e programas de
ação;
d) supervisionar os órgãos Locais
(DL), no que não fôr eepectrtco dos
demais órgãos centrais, inspecíonando-os periodicamente e ortentendo-os
no que fôr necessário. para que nêles
se cumpram as determinações supertores e .se observem as diretrizes da
Administração da Caixa;
e) analisar os pareceres e despachos
a serem submetidos à apreciação _do
Presidente; os projetos de Resolução
e os demais aWB oficiais, apresentados
OU ba-ixados por qualquer órg'ão central ou local:
j) transmitir aos órgãos interessados as determinações do Presidente e
diligenciar no sentido do cumprimen.,
to das mesmas;
g) zelar por que sejam harmônicas
e uniformes as decisões da Admínis-

tração:
h) acompanhar a atividade - Iegís-

"tativa do país sôbre Previdência 80-

501

cial, coordenando, sôbre os projetos
de leis e decretos, o pensamento dos
00 para emítdr parecer quando nece.s~ál'io'
i) coordenar os pedidos de íntor..
mações originários da Presidência daRepública, dos Míntstértcs e dos Poderes Legislativos e Ju-diciários, Pr<?~
vidcncíar o atendimento de requísiçôes pedidos e dihgêncres formuladas
em 'piooeeecs e expedientes do Conselho Fiscal e ÔJa Inspetoria de previdência do DNPS que funciona junto
à CAPFESP, podendo, quando C~lT'v~
mente delega-r para isso competência
a ç,utl?o órgão Central;
1) promover a elabcração e a audiência dos demais 00. em assuntos
relacioeuados com suas atividades e
com a administração em geral, e nos
oue disserem respeito ao estudo. de
planos ou elaboração de normas, ia.
ciusive para a reorganização de serviç-os, adoção de novos métodos de
trabalho e seu melhor rendímentc:
k) manter relação de tntercãrnbío
com associações especializadas e instituições congêneres, nacionais e estrangeiras, acompanhando as correntes de opinião sôbre o assunto: organizar biblioteca especíalizada e 'fi ..
chárío exclusivo da matéria; e estudar a conveniência da' participação
da Caixa em reuniões e conferências
no . país e n-o estrangeiro propondo
ac Presidente as medidas cabíveis;
l) pr-eparar a eorrespondêncíe e os
desnachcs do Presidente, exceto aquêles
que: por sua natureza, possam ser preparados nos órgãos Centrais e manter em ordem. o arquivo do Gatllnete.
inclusive com cópias de despachos do
presidente. que firmem orientação sôbr€ os diversos assuntos afetos à Ad.,
ministração, e de sua eorrespondên,
ela, preparada nos 00;
1n)
superintender em todo o pais
a publicidade externa da Caixa; promover a divulgação interna dos atos
oficiais, dos despachos decisórias da
Presidência e das Chefias de 00, e
as publicações da CAPFESP para distribuição Interna ou externa:
n) representar o Presidente nas cerimônias ou solenidades públicas,
quando por êle designado; e a Caixa.
junto às sociedades de economia mista e a outras entidades e órgãos go,
vernamentaís, onde haja tnterêsse da
Caixa a tratar e processos. ou expe.,
dientes cujo andamento caiba direta-'
mente ao G. P, acompanhar;

'502
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o) preparar os despachos do presidente e do Chefe do Gabinete, a serem prof-eridos, segundo a competência de cada um, nos pro.cessos e do...
eumentos que para êsse fun lhe forem
encaminhados;
s» mínutar a correspondência sôbre
Os assuntos de sua competência e que
deva ser assinada pelo Presidente ou
pelo Chefe do Gabinete;
q) controlar os prazos de resposta.
e os de cumprimento de determinações baixadas pela Presidência sempre que o assunto seja considerado
da competência do Gabinete;
n distribuir todos os processos despachados pelo Presidente e tôda a"
correspondência por êle assinada, inclusive Os que forem preparados e
trazidos a despacho pelos Chefes de
órgãos Centrais.
§ 1. ° compete especificamente 00
Serviço Social (S'. S.) orientar e eon ...
brolar as atividades relativas a:
«r um melhor processamento dos be..
nefícíos e facilidades para obtencão
dos documentos. tutelas e curatelas;
b) assistência. aos' segurados e benefi:ciáTioS doentes e necessitados;
c) estudo e exame dos casos individuais de desajustamento dos seguradcs e seus beneficiários;
d) visitas períódícas. quando n-ecessárias à solução dos casos sob seu

cuidado;
e)' assistência jurídica aos segurados
ativos e inativos;
1) pagamento, nas épocas regulamentares, dos proventos dos benefícios de aposentados e pensionistas,
quando necessitados.
§ 2.° Compete, especificamente ao
Serviço de Prestação de Contas (8.
P. C.) oríencar e controlar, de acôrdo com as normas vigentes. a organização do processo de prestação de
concas do responsável pela Caixa.
§ 3.° Compete, também, ao S. P. C.
a) colaborar com a Divisão de Fis·
calízação de DNPS, COm referência à
tomada de contas da instituição;
b) providencial' sôbre o atendimento das diügêucias determinadas pelo
Tribunal de Contas, relativas às contas d-os respensáveís por bens e valores da Caixa;
c) manter devidamente atualizadas,
classificadas, catalogadas e arquiva-

das, as leis, regulamentos e instruções
aplicáveis- à Caixa como também as
normas expedidas pela OAPFESP .os
"Bol.etins de S€-1'V1ço". os Relat6rlOS
mensais e os Balancetes e demais elementos de rem-essa mensal ou perió-"
dica obriga tórla ao DNPS;
d) coordenar a emissão dos relatórios mensais dos órgãos ou serviços
que servirão de base ao.relatórío mensal da Presidência sôbre as atividades da Caixa.
Capttulo II
Da Divisão de Administração (D.A.)

Art. 13 Compete, especificamente,
à D. A. orientar e Controlar as seguintes atividades:
a) estudo sôbre quadros e tabelas
de pessoal da Caixa, criação, extinção OU modificação de cargos funções
e empregos. fixação ou alteração de
vencimentos, salários e vantagens dos
servidores e empregados;
b) classificação de cargos e funções
e fixação de lotação numérica do
pessoal;
c) admissão, nomeação, posse, exercício, remoção, transferência, reintegração readmissão reversão, substdtutção, exoneração, demissão, dispensa,
aposentadoria, e dísponíbíhdade de
servidores e empregados e quaisquer
outr-os atos e fatos relativos a pessoal;
d) "definição doe direitos e vantagens
do pessoal da .Caíxa:
e) recrutamento, seleção. aperfeíçoamento, adaptação. estágio probatório, aproveitamento, readaptação,
avaliação do merecimento, acesso,
promoção e melhoria relativos ao p-essoal:
j) pagamento, consignação e descontos relativos ao" pessoal;
g) organização e execução dos planos de assistência ao pessoal;
h) deveres, responsabilidades, proibições e penalidades a que está sujeito
o pessoal;
i)

estudo sistemático e permanente

da organização e funcionamento dos
órgãos da Caixa;
i) criação, modificação ou extinçã-o
d~ unidades 4e. serviço e estudo para
üns de símplificaçâx dos processos e
métodos de trabalho
k) classífícaçâ-, e reclassífícaçâo de
D. R. e O. L.
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1) exame das propostas dos demais

O. C., das D. R .. e doS O. L' I re-

ferentes à organização de serviços:
m) previsão, especificação. padronização, compra, guarda, suprímenc-, e
alienação de material;
n) concorrências públicas e administrativas. bem como tomadas de
[p-reços para aquisição de material.
bens móveis e adjudicações de serviços, da Administração central;
o) Instalação
dos órgãos centrais
da instituição, aluguel e "programação
da construção ou adaptação de prédios
para êase fim;
p)
administração do patrimônio
imobiliário da Oaíxa destinado ao seu
próprio' funcionamento
q) inventário rístc-, do material e
Instalações:
r) serviços de comunicações, arquivo, biblioteca e documentação;
s) serviços de portaria, limpeza, conservação doe material e instalações.
CAPíTULO

m

Da Divisão de Acidentes
do Trabalho

Art. 14. Compete, especlfícamcnte, à D. A. T. oriental' e controlar
as atívtdades relativas a:
a) realização dos seguros, cobrança dos prêmios e processamento das
indenizações e demais prestações devidas aos acidentados OU a seus dependentes;
b) prestação
de assistência aos
acidentados e forne{)imento dos meios
necessários à SUa recuperação para
o trabalho através de setores próprios da Caixa OU em. regtma de
acôrdr, oU contratos de serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares;
c) inspeção das condições de nigiene e segurança doS locais dc trabalho nas emprêsaa seguradas e verificação da observância das disposições legais e normas rererentea R{)
assunto;
d) promoção
de iniciativas que
visem à redução dos índices .de acídentes do t,rabalho nas emprêsas se~
guradas e cooperação nos empreendimentos do gênero. de iniciativa de
entidades públicas' OU particulares;
e) otganização e funclonameutn
dos setores locais de acidentes do
trabalho;
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f) fiscalização das emprêsas, no
que concerne a servíçe de acidentes,
estabelecimento dos planos de tnspeção e acompanhamento de SU<1 execução.
OAPíTULO IV

Da Dit"isão de Aplicação
de Cap;tal (D.A.C.)
Ar·t.
15.
Compete. especrítcamente, à D. A. C. orientar e controlar as atividades seguintes:
a) elaboração doS planos de aplicação das disponibilidades da Oatxa
destinadas à obtenção de renda à
const,rução .de imóveis para renda oU
fins sociais;
b) estudo da distribUição das dotações destinadas à aplicação, no
exercício,
acompanhamento
dessa
aplicação, apropriaçâQ das respectivas despesas e gastos, avaliação do
custo das obras e fixação dos valo1'65 locativos dos imóveis da Caixa;
c) organização e administraçâe dos
serviços de engenharia da Caixa,
preparo de normas, plantas, específícaçõea .e demais elementos técnicos
para as concorrências de obras gerais OU pa-rciais, padronização de
material de O'bras; projeto e execução direta ou- indireta das obras a
cargo da Caixa, compreendidas no
programa de aplicação e fiscalização
das obras financiadas;
d) organização e administração das
Carteiras de Empréstimo Simples oU
Hípotecários e de Financiamentos
para construção de imóveis; elaboração das normas para processamento das respectivas propostas e
funcionamento das Carteiras;
e) administração
do patrimônio
imobiliário da Caixa, destinado a.
fins sociais oU de renda.
Art. 16.
Compete, ainda, à D.
A. C. orientar e Controlar as seguintes atividades:
a) distribuição e administraçâ-, dos
seguros de bens móveis e imóveis da.
Caixa;
b) realizaçã., de seguro de fídelídade funcional;
c) realização oU coloGacão dos seguros contra risc(;s de fo-go, raios e
Suas Con&eqüências e outros relativos
aos imóveis financiados pela Caixa;
d) realização oU colocação do seguro de renda doS inutuál·l.Qs· da.
Caixa.
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Capítulo V
Da Divisão de Arrecadação e
zação (D.A.F)

rtscou-

EXECUTIVO

q) exercício da fiscalização, na forma que fôr estabelecida;
r)
levantamento de débitos.

Capítulo VI
Art. 17 -Compete, especificamente, à
Da Divisão de Atuária e' EstaUsti9u
D.A.F. orientar e controlar as di(D.A.E.)
vidades seguintes:
. Art. 18 Compete, especificamente,
a)
fornecimento ao D.C. do baà D:A.E. orientar e controlar as atilanço do registro, mensal, por emvidades seguintes:
prêsa filiada, por espécie de contri1) estudar as questões denatubuição e por local de arrecadação;
b) oontrôle da contribuição dos. reza atuarial financeira da Caixa,
apresentando os elementos técnicos
empregadores e da União, com lepara a sua solução, especialmente no
vantamento de boletim mensal;
que se refere à regulamentação de
c) contrôle da arrecadação a tanovos benefícios e às modtttcacões
vor de terceiros;
dos já vigorantes;
d) transferência das quantias arH)
promover estudos e preparar
recadadas a favor de terceiros;
elementos técnicos à instrução dos
e) cálculo e contrôÍe dos juros de
órgãos competentes no que refere à
mora pelo atraso no recolhimento
distribuição do Fundo único da Predas contribuições fora das épocas
vidência Social e aos reajustamentos
regulamentares;
ou alterações de benefícios;
f) contrôle da Quota de PrevidênIII) preparar OS elementos necescia mediante levantamento mensal
sários à fundamentação de sugesdos mapas regulamentares;
tões referentes à fixação de taxas
de contribuições e às bases para cong) apuração das diferenças encessão de beneficios;
.
contradas nas guias de arrecadação
IV) opinar sôbre 05 assuntos de nae providências sôbre a cobrança adtureza atuarial e estatística, e, quanministrativa das mesmas;
do solicitado, sôbre oS de natureza
h)' elaboração dos mapas das di.
ferenças verificadas, para serem en-: econômica e financeira de tntarêsse
da Caixa;
caminhadas aos empregadores.
V) colaborar na elaboração
do
i)
fornecimento ao nc. do bcorçamento e balanço anual, no, que
letim discriminativo do montante dos se
refere a elementos dependentes do.
registros efetuados;
cálculo atuarial, e realizar as -estd ~
1) apuração, quando decorrer de
mativas de sua competência;
processo, da exatidão das dividas reVI) acompanhar a evolução finanmetidas à cobrança executiva antes ceira da instituição, em conjunto, e
de as Inscrever no registro resoecde cada um de seus órgãos, em partivo;
~
ticular;
VIl) orientar a elaboração das :101'k)
inscrição, no respectívo regismas para cálculo dos benefícios;
tro, dos débitos de terceiros;
VIII) calcular as reservas indiviI) promoção da cobrança amigáduais dos benefícios:
vel, antes do procedimento judicial;
IX) fornecer ao Serviço Atuarial
m) emissão de Certidões de Dido M. T. 1. C., ao D. N. P. S. e
vida, a fim de ser promovida a coao Serviço de Estatística da Previbrança judicial;
dência SOcial elementos de natureza
n)
organização, anual, da relaatuarial e estatística;
ção dos débitos pendentes;
X) realizar estudos, pesquisas, ínO) emissão dos documentos de caquéritos '8 análises estatísticas de naráter contábil para registro dos atos
tureza econômíca.v biométrica, demoe fatos sob seu contrôle;
gráfica e, social, de imediato Interêsse da Caixa;
p) comunicação regulamentar aos
empregadores e entidades congêneXI) centralizar a apresentação e
res, sôbre a cobrança da Divida
opinar sôbre a publicação de dados
Ativa;
de natureza estatística 1"8lativos às
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atividades da Caixa, salvo as que
tenham objetivo e uso puramente interno;
XII) orientar as atividades estatísticas dos diferentes órgãos da Caixa,
instruindo-os sôbre a coleta de 4a·
dos, métodos de apuração, apresen. tação de resultados e análises das
apurações;
XIII) promover a publicação das
análises, estudos e dados estattsticos
relativos às atividades da Caixa;
XlV) manter em dia os elementos
estatísticos de natureza atuarial.
Parágrafo único. O Diretor da
D. A. K participará, na qualidade
de membro, das reuniões do conselho Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comé'·cio.
CAPíTULO VII
Da Divisão da Assistência Médica

Art. 19. A D. A. M. tem por finalidade a prestação de assistência
médica, sob a forma preventiva e
curativa,
compreendendo
serviços
clíníc.ss, cirúrgicos, hospitalares e
odontológicos, através dos ambulatórios central e regionais, postos locais, hospital e serviços contratados.
Art. 20. Compete, especificamente,
à D~ A. M. ot 'íentar e controlar as
atividades seguintes:
a) realização
das inspeções
de
saúde que se tornarem neoessártas à
admissão de candidates a emprêgo,
comprovação de invalidez de segurados e beneficiários
concessão e
ma-nutenção dIe auxílio e empréstdmos, licenças e faltas ao serviço;
b) promoção de prestação de as-,
slstência médica porrnreio de clinicas
especializadas;
c) realização da assistência Od011tclógtca, com a finalidade de extinção de focos, limpeza, curativos,
extrações' e intervenções .círúrgtcas ;
d) aplicações fiaioteráplcas:
e) prestação da assistência clrúrgíca:
f)
realização dos exames radiológicos e pesquisas de laboratórios, bem
como outros exames necessários ao
estabelecimento de diagnósticos, _con'trôle de tratamento e inspeção de
saúde;
g)
prestação de serviços médicos
cirúrgicas aos acidentados do trabalho, respeitada- a legislação especial
a respeito.
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OAPíTULO VHI
Da tnouao de Benefícios

Art. 21. Compete, especificamente,
à D. B. o.. . ientar e controlar as atividades seguintes:
a) inscrição de segurados e dependentes;
b)
contrôle das contribuições individuais e demais ocorrências relativas aos segurados e dependentes;
c) instrução dos processos de bedas , respectivas
nefícios e cálculos
importâncias;
d) concessão, manutenção, revisão,
suspensão e extinção dos beneficios;
e)
realização de perícias médicas
e avaliação da incapacidade oU invalidez, para fins de inscrição de segurados, concessão e manutenção de
beneficios;
f) pagamento dos benefícios;
g) instrução
dos recursos interpostos por segurados ou seus dependentes, relativos à inscrição; à concessão, denegação ou cessão dos benefícios.
CAPíTULO IX
Da Divisão de contabilidade
(D. C.)

Art. 22. Compete, especlfieacnente,
à D. C. orientar e controlar as atividades seguintes:
a) organizar a proposta orçamentária da Caixa, tendo em vísta as
propostas primárias e dados fcrnecídos pelos 0, C. e D. R.;
b) p:omover a solícítaçâ., ae créditos adicionais com base nos pedidos dOS O. C. e D. R.;
c) promover, junto às autoridades.
competentes, o andamento dos pedidos de créditos orçamentários, tornecendo-lhes as dados' necessários aO
exame e pronto atendimento;
d) registrar o orçamento aprovado
e suas alterações, cientificar os O. C.
e D. R. dêsse registro, orienta!' e
fiscalizar a execução orçamentária,
representando
ao Presidente sôbre
qualquer anormalidade verificada:
e) elaborar as instruções a serem
Observadas nos serviços de contabilidade e de orçamento;
f) fazer a' escrituração da despesa,
da receita e das demais operações.
econômicas ou financeiras, registrando analiticamente aquelas que não o'
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sejam assim registradas nos Q. C.
e D. R.;
g)
propor os suprimentos básicos
automáticos das D. R. e Ag.. em

VI ~ minutar contratos, procurações e mais atos jurídicos de incerêsse da Cã'ixa .

articulação com. a T. G.;
h) apresentar, anualmente, o bar

CAPíTULO Xl

lanço geral com os desdobramentos e
anexos, observados os preceitos legais e regulamentares, diligenciando
sôbre a sua publicação no Diário
Oficial da União;
i) . zelar para que sejam mantidos
atualizados e em rigorosa ordem as
serviços relativos à demonst'raçà., de
contas da Caixa, e para que sejam
encaminhados nos prazos certos os
pedidos orçamentários e as demonstrações de contas.
§ 1.0

O empenho de despesas

po~

derá ser descentralizado pelos O. O
e D. R., atendida a conveniência
do serviço.
§ 2,° Para o exato cumprimento
das obrigações que lhe cabem, exigirá
o D. C. que os comprovantes satdsfaçam aos requesitos legais e cegulamentares, podendo contrastar OS registros
analíticos
descentralizados,
em O. C., D, R. e A, G" bem c-imo
examina.. . , independentemente de re-:
quísiçâo, todos' OS documentes, fichas
e .Iívros de escrituração e regístro.
CAPíTULO X
Da Procuradoria Geral
CP: G.)

ArtJ. 23. Compete, especificamente,
à P. G.:
a) opinar sôbre matéria de natu'reza [u-ídlca em que a Caixa fôr
interessada, nos processos ou nos
casos submetidos à sua consideração;
li colaborar com OS O. C. na
elaboração de normas, instrucôes e
ortentacões de serviço que envolvam
a aplicação de princípios jurídicos;
·!II superintender, orientar e
controlar as atividades dos órgãos
jurídicos da Caixa nas D, R., bem
como os Serviços dos Procuradores
e Advogados aos quais foreen cometidas atribuições de natureza jurtdica;
IV -

minutar recursos, na ínsrânela administrativa e arrazoar ou
contra-arrazoar os interpostos pelas
partes;
V - promover, em juízo, 'ou fora
'dêle. a defesa dos Interêeses da
Caixa;

Da Tesouraria Geral (T, G, )

Art. 24. Compete, espectücamente,
à-To G.:
I Orientar, controlar e supervisionar oS serviços e atividades das
Tesourarias da Caixa;
I I - zelar pela execução uniforme
das instruções expedidas pela A. C.,
bem Como expedir normas de Iuncionamento e oontrôle dias Serviços de
Tesouraria;
III - zelar pela guarda e segurança do numerário, titulas de fiança, cauções, talões de cheques e outiros titulas' e valores pertencentes à
Caixa ou a ela entregues em garantia de qualquer natureza;
IV - promover a abertura, o encerramento e a movanentaçâo das
contas bancárias
e depósitos
da
Caixa, executando a política de tranaferêncía e movimentação de valores
e zelando pela distribuição e retenção das disponlbllídades necessárias
à satisfação dos encargos da Caixa;
V - promover a abertura e acompanhar a movimentação das contas
bancárias locais "em nome de órgãos
da Caixa;
VI - fornecer aos órgãos Locais
da Tesouraria os recursos uecessários ao atendimento dos pagamentos
devidamente autorízados ;
VII - manter o registro das contas e depósitos bancários em nome
da Caixa. fornecendo à D. C. os
elementos para Contrôle dos mesmos;
VIII - fixar, em articulaçã-o com
à D. C .. com base no movimento
de cada um, o montante e o numerário à dtspostçâo dos serviços ~ncais
de tesouraria. para ocorrer aoS pagamentos a seu cargo;
IX supervísíonar, quando não
executada diretamente, a análise
ext....ínseca dos comprovantes dos pagamentos efetuados pelas tesourarias
locais cou por servidores devidamente
autorizados. baixando nermas especificas relativamente a essa análtse e
à uniformização da COmprovação a
ser exigida;
X promover, diretamente, a vertrtcacão física dos valores e documentxs a cargo doa. serviços de Tesoura,..ia, bem como orientar, super-
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vísionar e controlar a execução das
tomadas de contas efetuadas por outros serviços, promovendo a análise
destas;
Xl - promover, diretamente, quando necessário, a implantação e a reorganização de serviços locais de Tesouraria;
xn - promover, em conjunto com
o D. C., a expedição de normas reguladoras da movimentação de fundos, fixando as formalidades e requisitos exigíveis na execução dos pagamentes e recebimentos, bem come na
apresentação da documentação correspondente;
XIII - controlar a prestação, renovação ou refôrÇo de fiança pelos
servidores responsáveis pela guarda
ou movimentação de bens e valores
da Caixa.
Parágraf., único. Compete, espectfioamente, ao Tesoureiro Geral, e, em
seus íanpedímentoa, ao .respeettvo
substituto legal, prévia e expressamente designado, por sua indicação,
assinar, COm o Presidente, cheques
ou ordens sôbre contas 'bancárias,
CAP!TULO XII

J?o serviço de Assistência

Cultura~

Art. 25. Compete ao S. A. C.:
proporcionar facilidades para
ao.fmorumento do nível cultural dos
segurados, mediante bibliotecas e impressos;
b) proporcionar excursões e visitas
a locais julgados convenientes;
c) instalar um clube de recreatívirnlo e desportos para os seguradoss
e suas famílias;
d) criar cursos de aperfeiçoamento
e especialização para os segurados.
a)

OAPITULO XIII
Do Conselho Consultivo

Art. 26. Junto ao Presidente, e
a fim de cooperar em suas funções
técnico-deliberativas,
funcionará
o
Conselho Consultivo (C. C.).
Art, 27. Ao C, C, compete opinar
sôbre os seguintes assuntos:
(1,) estabelecimento de planos de
aplicação de reservas da Caixa;
b)
estabelecimento de planos de
trabalho que impliquem na fixação
oU alteração dos critérios e normas
em vigor, referentes a assuntos da
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administração geral, arrecadação, beneficios, perícias médicas, acidentes
do trabalho e inversões em geral;
c) organização ou reorganização de
serviços:
d) alteração do quadro de pessoal;
e) criação e extinção do O. L.;
j) planos de divulgação e de publicidade;
g) normas de serviços;
h) anteprojet.ss
de lei, decreto,
portaria e atos análogos de iniciativa
ou ínterêsse da Caixa;
i) organização
e rendimento dos
serviços;
1) proposta orçamentária e suas
alterações;
k)

administração do

P<3s.~c8.1,

tn-

clusive 'daqueles sujeitos à legislação
do trabalho.
TITULO IV
DOS

ÓRGÃOS LOCAIS

Capitulo I

Das Delegacias e elos 6rgãos Locais

Art. 28. As Delegacias (D. R. ) e
Agências (Ag) serão classificadas por
categorias de 1.a a õ." e 1.a 8. (U, r'23pectivamente mediante ato do Presi dente da Caixa, para efeito de organização dos seu-s serviço". Itxação
das suas despesas adminístratívas e
estabelecimento do nível de vencinnentos dos seus dirigentes.
§ 1." A classificação de que trata
êste artigo será baseada no valor da.
arrecadacão, pagamento de benefíeíos, número doê segurados e emprêsas sob jurisdição da D, R. ou Ag.
§ 25' Para os fins a que se refere
êste aetigo, ficará o. terrrtório nacícmal dividido em tantas Regiões Aduninistratdvas quantas se tornarem
necessárias a uma perfeita distrtbutcão dos serviços e atendimento ctos
segurados.

Art. 29. AB. D,.R. terão ação de
âmbito estadual, territorial ou dís-trttal em relação ao Distrito Federal.
Parágrafo único. Poderá, também,
'haver O.R. com ação de âmbito sô'bre um município ou grupo de mumícípios, quando as condições pecu ~
âíares da Caixa o aconselharem,
Art. 3.<> Os Serviços das Delegacias
serão dirigtdos por Chefes escolhidos,
preferentemente dentre 05 servidores
efetivos da CAPFESP.
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§ 1.1' as serviços serão subdivididos
em seções e estas em 'I'urmas, tanltas quantas se tornarem neoessártas
!3-0 bom andamento das atividades d~
cada órgão de execução;
§ 2.'" Os órgãos de que trata o pa-

rágrafovanterior serão chefiados por

'servidores efetivos da Caixa.
Art. 31. O Presidente, em ato 3Xrpresso, determinará a composição das
lDelegacias e dos órgãos a que se
z-efcre o aetigo 28.
) Art. 3,2. Para execução de serviços
e pagamento nas localidades onde
não convier estabelecer pôsto a
\CAPFESP estudará a possibilidade
Ide .serem os mesmos executados por
estabelecimento de crédito local. merdíantc retribuição percentual.

Art. 33. Compete à D.R .. o'acervadas as normas fixadas pefa A.C.:
I - receber e processar pedidos
de benefícios, bem como controlar a
manutenção, extinção e cancelamento dos mesmos;
II promover a realizacãc rins
exames e perícias médicas..
III - promover e controlar a araecadaçào das contríbtncôes" e 01..1tr:1S
'quantias devidas à Caixa" bem como
'receber quaisquer importâncias devidas a terceiros e que lhe caiba
'arrecadar;
IV - realizar os seguros d-e act
'dentes de trabalho e outros, promover a cobrança dos prêmios c efetuar
o pagamento das indenizações, diàa-ias e demais pcestacôes devidas;
V - fiscalizar as emprêsas, mau
tendo cadastro destas, com. registro
Idos segurados:
.
VI - manter serviço de Tesoura-

a-ia para pagamento e recebimento:
VII - promov-er a inscrrcão e a
cobrança administrativa ou [udictat
dos débitos dos segurados e emprê-

aas:

VIII - administrar o patrimônio
imobiliário local 00 Caixa, controlando as locações, pagamentos de aluguéis e Sua cobr-ança;
IX processar as propostas - e
'Controlar os ftnanctamentos de em'préstimos concedidos, recebendo as
prestações ou tomando providências
sôure sua. cobrança administrativa ou
judicial;
X - supervisionar, orientar e Inspecíonar as Agências, Postos e Correspondentes;
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XI ' - elaborar a proposta orçamentártc primária, de receita e despesa, bem como formular pedidos de
créditos adicionais, remetendo-os ao
D. C. 08.S datas próprias;
XII abastecer de material os
serviços a ela subordinados e efetuar: compras locais:
XIII controlar .execucâo orçaanentárta, inclusive dos órgãos que
she forem subordinados, apresentar;Ido balancetes mensais ao D.C.:
XIV ~ manter atualizado o ca~
«rastro do pessoal lotado na D,R. e
órgãos subordinados:
XV - publicar o Boletim de Ber-

wlço .

§ 1.(1 Além das atrlbuicões enumeIradas dêste, aa-tigo, outras poderão
.ser cometidas às D.R. pela A.C.,
'tendo em vista a conveniência do
serviço.

§. 2,9 A inscrição de débito e sua
tcobrança judicial serão prmovidas'independentemente de autorização esmecíel em cada caso, uma vez esgotado os prazos d\e recursos na esfera.
Itla Caixa.

A1"t. 34. Compete às Agências (Ag).
observadas as normas fixadas pele

to.n. :

I - , processar e decidir os pedidos
de inscrição de emprésas, segurados e
beneficiários;
11 - processar e decidir os, pedidos
de benertcíos:
IH - promover a realização de' exames médicos;
IV - efetuar o pagamento de beneífcíos e outros encargos da Caixa;
V - efetuar ri recebimento de tO!1tribuiçô!2S e outras importâncias que
devam ser recolhidas à Caixa.
Prsrágrafo único - Além das atribuíções enumeradas neste artigo, outras
poderão Bel' cometidas pelo Presidente
da Caixa.

'I'tTULO V.
DAS ATRIBUIÇÕES

no PESSOAL

Art. 35. Compete ao Presidente:
I - dirigir. fiscalizar e superintender os serviços da Caixa;
II cumprir e fazer cumprir as
disposições legais relacionadas com a
Caixa e as decisões das autoridades
competentes, expedindo os atos que se
fizerem necessários;
.
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III - representar a CaiXa em juizo
e fora dêle, bem como nas relações
com as autoridades públicas e com
terceiros, podendo delegar poderes para êsse mister a servidor habilitado
da mesma Caixa;
IV - decidir quanto à ínscríçâo de
emprêsa, segurados e dependentes;
V - conhecer das dúvidas levantadas sôbre inscrição de segurados ou
emprêsas e encaminhá-las, quando rôr
o caso, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, observada a legislação em vigor;
VI - conceder ou negar os benefícios regulamentares ou determinarJhes a extinção ou cessação, quando
couber;
VII - autorizar ou firmar aoôrôo
para fins de pagamento de beneríctos:
VIII - julgar as questões relativas
a contribuições ou a quaisquer quantias devidas à Caixa, bem como impôr
multas por infração cometida pelos
contribuintes;
IX - recorrer "ex orncío' para o
Conselho Deliberativo (C.D.) das decisões que deixa-rem de impor multa
ou a reduzirem, ou, ainda, das que
julgarem improcedentes, no .todo C/U
em parte. o débito apurado;
X - submeter à apreciação do õonselhe Deliberativo o plano de aplicação de reservas;
XI - remeter à Contadoria Geral
na República, na data que fôr determinada o balanço geral da Caixa.
XII - remeter ao oonscnio Deliberativo, até 31 de janeiro de cada ano,
O, balanço geral da Caixa, acompanhado dcs inventários das contas de
ativo e passivo, da demonstração final
da execução orçamentária, da prestação de contas tê do relatório anual d-e
Presidente;
XIII - solicita'! ao D.N.P.S . 01]~
vído previamente o Conselho Delfberativo, créditos especiais, reforços e
transferêncías: de verbas orcamentárias:
XIV - solicitar ao C. D. autorlzaçâo para transferência de dotaçóes
entre consignações da, mesma verba
orçamentária de cada serviço:
XV - formular consultas ao C. D.
sôbre assuntos da competência dêsse
órgão e de ínterêsse da Caixa:
XVI - atender aos pedidos de informação e às diligências formuladas
pelo C.D. e recorrer das decisões dásse órgão. quando julgar cabível:
XVII - criar D.R. e O.L. observadas as disponibilidades existentes no
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Quadro de Pessoal e classificá-los, modificá-los, ou suprimi-los, quando COnvier;
XVIII - estabelecer a estrutura e
as atribuições dos órgãos subordinados à Presidência dia Caixa, observadas as normas dêste Regimento p as
recomendações do D. N ,P. S.. concernentes à uniformização dos serviços,
bem como fixar a respectiva lotação
numérica de Pessoal, de acôrdc com o
Quadro de Pessoal;
XIX - rever, para fins de classificação ou reclassificação de categoria
das D.R. e Agências (Ag), o quantítativo dos cargos isolados e das funções gratificadas dêsses órgãos.
xx - fixar o número e a retribuição dos Correspondentes;
XXI - nomear, admitir, designar,
promover, remover, transferir, readap-.
tar, reintegrar, readmitir, fazer reverter, punir, exonerar, demitir e díspensar servidores, bem como conceder-lhes férias, licenças, gratiflcacões,
e outros direitos ou vantagens legais
e praticar quaisquer outros atos'relativos à administração do pessoal da
instituição;
XXII· fixar díârlas e arbitrar
ajuda de custo;
XXIII _ suprimir cargos e funções extintos e excedentes;
XXIV - determinar a instauração
de processos admtntetratívoa:
XXV _. decretar prisão adminístrativa;
XXVI - autorizar a aquísícâo de
material. a locação de imóveis e a
prestação de serviços necessários àadministração da Caixa, bem como
o pagamento das despesas previstas
no orçamento;
XXVII - aprovar as coletas de
preço e as concorrências públicas
ou administrativas para aquisição de
material. . submetendo ao C. D. OS
respectivos processos. uma vez conclufdos;
XXVIII -- aselnarvcontratos. eccrdos e convênios que interessem à
despesa e à receita da Caixa. depois
de autorizada pelo Conselho Deúberativo;
XXIX - firmar reci'bos de vaIares. e títu:los, em nome da Caixa, e
dar ouitação:
. XXX _ autorizar a alienação ou
baixa 'de bens imóveis. ouvido. previamente o C. D.;
XXXI ~ assinar com o 'resoweí -. '
1'0 Geral ou no impedimento dêste,
com o seu substituto leg;81. cheques
e ordens, sôbre depósitos bancários:
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XXXII - mandar proceder à. veeíücacão do movimento das r'eeoaearíae, dos valores em depósitos. dos,
estoques de bens e materiais dos almoxarifados;
XXXIII - autorizar a transposição de dotações entre suboonsígna-

çôes. itens e incisos. dentro da mesma verba orçamentária. de cada serviço;

XXXIV -

conceder a segurados

financiamentos imObiliá.rlos;
XXXV - submeter à homologação
prévia do C. D. os pedidos de fmanciamento imobiliário;

XXXVI - conceder empréstímos
simples e fiança de locação;
XXXVII - fixar o valor locativo
e autorizar a locação de imóveis de
propriedade da Caixa;
XXXVIII - reconsiderar ou rever
as próprias decisões ou as proferidas
por sua delegação. bem como julgar
oS recursos interpostos de decisões
proferidas pelas autoridades a êle
subord'nadaa;
XXXIX _. expedir as instruções
que forem necessárias à execução das
atívídades concernentes à Caixa e
resolver as dúvida-s que 00 oi-igfnarem da sua aplicação;
XL - determinar a suspensão total ou parcial ou o eneerramente
antecipado do expediente por motivo de Testívidade cívica ou religiosa,
de caráter local;
XLI - tomar as providências indícadas para assegurar a perfeita
consecução dos fins da Caixa e sugerir aos poderes competentes as que
escaparam à sua aâceda.
Parágrafo única: O .Presidente Poderá. por ato expresso. delegar quaisquer de suas atrtbutcôes a servidores
da Caixa, sem prejuizo do exercício
pessoal das atribuições delegadas.
Art. 36. O Presidente da Caixa
estará sujeito ao regime d-e pessoal
que vigorar para os' servidores, cabendo ao Ministro do Trabalho. Indústria e comércio aplicar-lhe sanções disciplinares. excetuada a penahdade de demissão. que compete
ao presidente da República.
Art. 37. Compete ao Secretário do
Presidente:
a) secretariar o Presidente e. nessas funções, assisti-lo permanentemente;
b) distribuir e marcar as audiências
do Presidente, de. acôrdo .com o hcrá-

rio estabelecido, recebendo e orientando, quando fôr o caso, as pessoas que
o procurarem:
c) diligenciar a fim de que os casos
de audiência do Presidente tenham
pronta solução;
d)
preparar a correspondêncig do
Presidente que não deva ser tratada
na rotina normal do Serviço de .Secretaria do Gabinete, controlando a
execução do serviço dacttlográtícc correspondente e o arquivam -nto de oépias e documentos a ela relativos;
e)
controlar c fiscalizar <J servíçc
executado pelo Motorista, Contínuos e·
Mensageiros subordinados diretamente.
à Presidência.
Art. 38. Compete aos Delegados no
âmbito das respectivas D. R. e de
conformidade com as Instruções da.
A. C. e delegações expressas do Presidente da Caixa:
1) decidir sôbre concessão, denegação, manutenção e cancciamento de
benefícios;
II) decidir dos pedidos de ínscrtçâo-

«e empresas, segurados '" beneficiários;
III) autcrlzar o pagamento do benefício a procurador do segurado ou.
beneífcaado;
IV) designar juntas medicas para.
revisão ,1,:: beneficio;
V) decídu sôbre pedidos de aurnen,te de -ontrfbuiçâo, opção, devoluçãode oontrfbuíções indevidamente recolhidas, pagamento de CO~ 'mbuíçôes e
JUros de n-ora:
VI) decidir da procedência dos dé~·
brtcs levantados pela flscaúsaçâo ;
VII) autorizar o pagamento parcelado dos débitos;
VIII) impor multas;
IX) conceder empréstimos simples eimobiliários;
X) autorizar locação de ímóvels de
propriedade da Caixa;
XI) autorizar, na forma da lei, locação de imóvel ünanctado pela
Caixa;
XII) autorizar a locação de ímoveís,
para instalação de órgão IJU serviço
da D.R., até um limite máximo ífxadopela A.C.;
XIII) dar posse a servidores;
XIV) conceder férias e rtcenças:
XV) justificar e abonar faltas:
XVI) fixar diárias e aroitrar ajudas de custo;
XVII) conceder salárâo-famílla ec
demais vantagens previstas em lei;
XVIU) lotar e remover. servidores;'.
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XIX) / atender a requisição de ser;
vldcr feita pela 'Justiça Eleitoral;
XX)
propor a designação ou dispensa de servidor oara função gratificada e o respectivo sunstítutc:
XXI) indicar ao Presidente da caíxa nomes de servidores efetivos para
o provimento de cargos em corr.íssâo
e os respectivos .substdtutos, b81.. corno
propor sua exoneração ou dispensa;
XXII) movimentar rs contas bancárias da D.R., juntamente como Tesoureiro Regional e com o Contador
Regional;
XXIII) promover tomada de contas
mensal da Tesouraria;
XXIV) promover inspeções e tomadas de contas sistemáticas das
Agências e Postos;
XXV) determinar sindícânciae e íns;
tauraçâo de processo aõmmístratívc;
XXVI) aplicar penalidade de multa e suspensão até 30 (trinta) dias,
propondo ao Presidente as penalidades maiores;
XXVII) assinar contratos, decorrentes de atos de sua competência e
delegação;
XXVIII) autorizar compras locais,
observados os limites dxados pela
A. C.;
XXIX) autorizar pagamentos, den-

tro das respectivas dotações o-çamentárias;
XXX) cumprir e fazer cumprir as
disposições de leis, regulamentos, Instruçôes e decisões das autoridades
competentes;
XXXI) expedir atos e instruções
para o bom funcionamento do serviço;
XXXII - fazer publicar o Boletim
de Serviço;
XXXIII
elaborar o relatório
anual Q'OS serviços dos órgãos sob
sua responsabüídcde apresenrundo-o
ao Presidente, dentro do prazo prescrtto:
XXXIV prestar contas de EUa
gest" o ao Presidente, na forma e
época ditadas pela A. C. ;
XXXV - rever suas próprias decisões, reconsiderando-as cu não.
Parágrafo único. Os Delegados ressalvadas as atribuições enumeradas
nos itens V, XII XVII, XVIII, XX,
XXI, XXII, XXVI, XXVIII, XXXII,
XXXIV e XXXV, do art. 38, pv-

derão delegar poceres a servidores
a êles imediatamente subordínadaa.
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OAPíTULO f i
Das

Agências, dos Postos
Correspondentes

e

Art. 39.
Compete, especialmente
aos Agentes, no âmbito da respec-.
tiva agência e de conformidade com
as instruções da AC, mediante dele.'o,'açã,o expressa do Presidente:
I - decidir os pedíc'os de _beneff-.
cios;
11 - indicar ao Delegado os no-.
mes dos estabelecimentos de crédito.
que funcionarão como correspon-,
dentes;
In - movimentar as contas ban...
c. .rtas, de acôrdo com instruções da
D R.;
IV - praticar os atos referentes
à acuníntstraçâo do pessoal, que lhe
forem delegados;
V decidir da procecêncía dos
débitos e ímpor multas decorrentes
de falta de recolhimento de cóntrt-

buíções;

'n
efetivar compras locais e
autorizar pagamentos. mediante del':b.),Ção de poderffj;
Vil expedi: atos e instruções
para o bom funcíonamentn do serViç{) e promover a publicação do Boletim de Serviço;
--...:n - rever suas próprias dectsões, reconslcerando-as ou não;
I:Y - elaborar relatório anual, a.
ser apresentace ao Delegado na data que lhe fàr estipulada.
Art. 4(). Combete ao Pro-curador
,
Geral.
I

-- oriental' e dirigir os trat_·

r .G,~ dos Procuradores

no Distrito.
Federal e nos Estados;
II dar instruções aOS Procuradores e resolver consultas dêstes sôore o exercício de suas funções;
In - autorizar os Procuradores a
transigir, confessar, desistir, comprometer-se Ou fazer composições, em
juízo, depois de autorizado pelo Pre-"
slden;e:
IV - designar, na forma da lei,
Um cos Procuradores para funcionar
Como advogado do servidor da caixa,
ou de seus herdeíros que, no exercício de suas atribuições, oU em razâo delas, Iôr ",vítima de crime;
V - designar qualquer Procurad..ll'
'o. o desempenho de outras atrl...
buições. sem prejuízo das funções or-.

l

emanas:
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VI - designar Procuradores para
substituir os que estiverem afasta~
dos cio exercício de suas funções por
motivo de impedimentos legais ou
ocasionais;
VII
designar os Prccuradorca
que deverão ter exercício no seu Gabinete..de qualquer categoria, determinando as respectivas atribuições;
VIR - indicar os Procuradores que
deverão funcionar em órgãos ou comissões estabelecidos em lei;
IX _ baixar instruções para d15tríbuiçâo das ações e dos processos
administrativos aos Procuradores:
X - escalonar as férias dos Pro.,
curac'ores e pronunciar-se acêrca das
licenças;
. XI impor penas disciplinares,
1106 têrmoe dêste Regimento;
XII - participar das bancas examinadcras dos concursos para provimento dos cargos iniciais da CM··
Terra de Procurador:
XIII apresentar, na data que
fôr estabelecida ao Presidente, o ReIatór!o dos atividades do órgão, relatfvo ao ano anterior.
TíTULO VI
Do horá'rio

Art. 41,
O horário normal de
trabalho será fixado pelo Presidente
<ia CAPFESP, respeitado o número
de horas semanais ou mensais; estabelecido para o Serviço Público,

TíTULO VII
Das SUbstituições

Art. 42. Nos ímpedímentos do Presidente, até 3{) dias. responderá pelo
excedtente da Caixa um dos DiN'~

teres, o Procurador Geral ou o Ohe.,
fe do Gabinete, mediante. prévia e
e: .. ressa designação do próprio Presidente,

Art , 43, Os Delegados serão subs'títuídos, em seus ímpec'ímentos even-

tuais e temporários, por um dos Ohefes da r-espectiva D.R. d., híerarquía imediatame1?'te infe;ior,.' P01' êles
tndícados e designados pelo Presldente.
Al·t. 44. A substituição dos .(·B_
sour~iros das D.R. será feita pelo
Presídents da Caí.ta. mediante mdicaçâr do Tesoureiro substttuíoe; encaminhada pelo Delegado Regional.
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Al't., 45. Haverá, sempre, servidores previamente designados para as
substituições de Diretores, Delegados.
Chefes e encarregados em suas faltas e impedimentos eventuais até 30
dias, atendido o principiada hierarquia funcional e observado o disposto neste Regtmen to.
Rio c'e Janeiro, em 20' de junho

de 1958, {~')

Parsifal Barroso.

DECRETO N,o 43.923 JUNHO DE 1958

DE

23

DE

Declara de utilidade pública, para
efeitos de desapropriação. uma área
de 2Q3,25 na. aproximadamente,
contígua à desapropriada pelo Decreto n.O 39.411, de 15 de junho de
1956, sititada no Município de S5/)
Pedro da Aldeia, Estado do Rio de
Janeiro, e da outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso L da Constituição, e
de acôrdo cem o art. 5.°, alínea a,
e- art,' 6.° do Decreto-lei TI,o 3,365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.c 2.786, de 21 de maio de 1956.
decreta:
.
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, para efeitos de desapropriação. uma área de duzentos e três
hectares e dois mil e quinhentos
metros quadrados (203,25 ha) . 8Proxímadamente, "contdgua à que' foi desapropríada pelo Decreto n.o 39.411,
de 15. de junho de 1956, inclusive a
área dos herdeiros de João Carlos de
Almeida e outros, situada no Municípío de São Pedro da Aldeia, Estado
do Bío de Janeiro, Indicada no levantamento aerofotogramétrtco cuja fotominbatura a êste acompanha, destinada à ampliação das instalações do
Centro .de Instrução e Adestramento
Aero-Naval.
Art. 2.° As despesas decorrentes c.o
presente decreto correrão a conta dos
recursos financeiros disponíveis do
Ministério da Marinha.
Art. 3.° O presente decreto entr.rá
em vigor na date de sua publícaçâo,
revogadas as disp-sições em CODtráric .
Rio de Janeiro,' em 2:3' de junho
de 1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antonio Alves Camara,
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DECRETO N.? 43.924 DE JUNHO DE 1958

DE 25

Autoriza

a Centrais Elêt1'icas de
Goiás S.A. a construir uma linha
de transmissão entre a Usina tndrelétrica da Cachoeira Dourada e
Brasília, a ser construída no rio
Poruruuba, entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, passando pelos
municípios de Goiânia e Anápolis,
no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5.° do Decretolei n.c 852, de 11 de novembro de
1933,

Considerando
que pela Resolução
n.v 1.351 a medida foi julgada C.(Jl1veníente pelo Conselho Nacional de
Águas ~ e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiá-s S. A. a construir
uma linha de transmissão entra a
Usina Hid-~'elétrica da Cachoeira Dourada e Brasília,. a ser construída no
rio Paranaíba, entre os Estado3 de
Minas Gerais e Goiás, passando pelos
municípios de Goiânia e Anápolís, no
Estado de Goíás.
§ 1.0 A linha de transmissão destina-se ao suprimento de energia elétrica aos concessionários da região.
§ 2.° Mediante portaria do Mínisrro
da Agriêultura, por ocasião da aprcvação dos projetos, serão fixadas as
características da linha de transmissão.
Art. 2.° Caducará a presente autorfzação, independente de qualquer
ato declaratório, se a interessada não
satisfiz-er as seguintes condições
I ~ Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da P~'o
duçâo Mineral, do Ministério
da
Agricultura, no prazo de cento
e
oitenta dias (18Q). a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
II - Iniciar e concluir as Obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados .por ato do Ministro. da
:.! ,~~-':,\-RI
Agricultura.
Art. 3.° A concessionárfg fica sujeita às demais normas do Decreto
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n.? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os se~'viços de energia elétrica.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na d'ata da sua jxroücacâo.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
RiD de Janeiro, ,25 de junho de
1958; '137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DElCRETO N.? 43.925

DE 20 DE

JUNHO DE 1958

Fixa normas de publicação de atos relativos a pessoal, assim como de
preenchimento de cargos. junções,
empregos e dá outms providênc&2S.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição decreta:

Art. 1.0 Fica ínstatuído. no Departamento de Imprensa Nacional, um
Boletim de Pessoal destinado à pubhcaçâo oficial diária dos aros relaUvas ao pessoal de qualquer categoria
da adminístraçâo . descentralizada.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste
artigo, ficam os órgã-os da administração descentralizada obrigados a remeter regularmente, ao Departamento
de Imprensa Nacional, cópia autentdcada dos atos concernentes a provimento e vacância, concessão d'e Indenização, gratificações e demais vantagens pecuniárias, inclusive os atinentes a empregados que percebam à
conta de dotações globais.
§ 2.° Qualquer dos atos referidos no
parágrafo anterior será considerado
nulo, se não fôr publicado pelo Departament o de Imprensa Nacional, ficando responsável a autoridade que admitir, 'der posse, exercício, cu efetuar
pagamento a qualquer servidor ou empregado, sem a publicação de que trata éste artigo.
Art. 2.° O preenchimento de cargo, função ou emprêgo nos órgãos da
administração direta ou centralizada
como da administração indireta ou
descentralizada continua dependente
ele autorização presidencial, mantido o
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disposto no Decreto 1).0 43.716, de 19
de maio de 1958.
Art. 3.° Concedida a autorização.
será o processo encaminhado ao Departamento Adminístratívc do ~ Serviço público, para, em arttculaçâo com
o órgão interessado, confirmar a vaga
a ser preenchida e a existêneia de recursos própriüs,. tendo em vista o quadro ou tabela abrangidos pelo provi-

mento.
Parágra.fo único. Após a verificação do que estabelece êste artdgo. o
Departamento Administrativo do Serviço Público restituirá o processo ao
Presidente da República, informando
sôbre a satisfação dos requisitos ao
mesmo indicados e, na hipótese de
inexistência de qualquer dêles, as providências cabíveis em cada caso .
Art. 4.° Fica incumbido o Departamento Administrativo do Serviço Público de preceder. dentro ãe l~O (centa e vinte) dias, ao levantament., geral da situação dos oeunantea ':1.f' cargos e funções integrantes de quadros
e tabelas da administração direta
como da adrnlníatração indireta, com
a indicação do cargo ou função, vagos
ou ocupados. data da nomeação .ou
admissão, padrão e referência.
Al't. 5.° A partir dôste decreto, só
haverá na administração ô'Ireta como
na administração indireta:
a) 'servidores pertencentes a quadro
próprio, que será previamente aprovado mediante décreto executivo,
quando se tratar de órgão da admtnístração indireta; ,
b) extranumerários contratados
e
tarefedros admitidos, na forma da Lei
n,e 2.284, de 9 de agôsto de 1954;
c) pessoal que percebe à conta da
dotação global. sujeito à legislação
trabalhista e integrante de tabela de
empregos previamente aprovada pelo
Presidente da República.
§ 1.0 O Quadro de Pessoal de que
trata a alínea a dêste artigo compreende o conjunto de cargos isoladas e
de. carreira; de funções gratificadas e
de funções de extranumerário-mensalista.
§ 2.° Para efeito do que dispõe a alínea c dêste artigo, cada órgão da administração indireta encaminhará ao
Departamento Administrativo do Serviço Público, até 31 de janeiro, proposta da tabela mencionando
denominação e o número de empregos. be-n
como o salário correspondente.

Art. 6.° Consideram-se extintas, nc a
órgãos da administração indireta, as
tabelas ou relações de pessoal de qualquer categoria, pago à conta de dotações globais.
Parágrafo único. Para regularização da situação de pessoal de que trata êste artigo, inclusive pessoal de
obras e credenciados, cada órgão enviará 2'0 Departamento Admtnístraí.lvo do Serviço Público. dentro de 90
(noventa) dias, relacâo nominal, ccntendo nome do empreçnno, retrrbuícão
ou salário percebido. denominação do
omprêgo, natureza do trabalho executado órgão de lobaoâc data de admissão em órgão oficial e mençâo da
respectcva autorização presidencial.
Art. 7.° Compete ao Departamento
Administrativo do Si:l"JiÇO Público zelar pela execução do presente decreto,
para o que poderá promover' medidas
de verificação junto aos órgãos da
administração direta oomo da admlnistraçâo indireta. por meio de servidores para êsse fim designados.
As-t. 8.° âate decreto entrará em vi ~
sor na data de su, publicação. revogadas as disposições em contaérto.
Rio de Janeiro, em ~6 de junho de
1958; 137.° da jndepandêncía e 70° da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar sauee
Antônio Alves Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Maceclo Soares
Luca'!; Lopes
Lucia Meira
Mário Meneghetti
Clovis Salgado
Pa,rsifal Barroso
Francisco de Melo
Maurício dê! Medeiros

DECRETO N.o 43.926 -

DE

26

DE

JUNHO D'E 1958

Dispõe sôbre a Escola NaciOnal d.e
Saúde Pública, e dál outras proVl-

âéncias,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, decreta:
Art. 1.0 A Escola Nacional de Saúde Pública (E.N,S.P.), criada pela

Aros Da PODER. EXECU'IWO

Lei n.v 2.312, de 3 de setembro de
1954, é' órgão integrante do Mímstério da saúde e diretamente subordínada ao respectivo Ministro de Estado.
Art. 2.° A E.N.S.P., cem sede no
Distrito Federal, cabe aperfeiçoar e
especializar pessoal técnico necessário
aos serviços de Saúde Pública.
Parágrafo único. A E. N. S. P.
ocupar-se-á também, dentro de suas
possibilidades, de estudes e pesquisas
8ôbre assuntos de interesse médicosanitárío .
Art. 3.0 Para atender aos seus fins,
a E.N.S.P. realizará:
r - Cursos de aperfeiçoamento, de
espacialízação e de atualização em.
saúde pública, destinados' a diplomadcs em cursos de nível universitário
superior, oficiais ou reconhecidos;
II - Cursos de formação e edestramento para pessoal técnico auxiliar dos serviços de saúde pública.
Art. 4.0 Os cursos referidos no artigo anterior têm por objetivo:
I formar pessoal habilitado a
crgamzar e dirigir serviços de higiene
e saúde pública;
II promover. o preparo, aperfeiçoamento e especialização do pessoal
técnico necessário às diversas atividades de higiene e saúde pública;
II! - preparar pessoal habilitado
a executar atividades auxiliares atinantes aos serviços de saúde pública.

Art. 5.° A E.N.S.P. compreende:
Diretoria (D.)
secretaria
Biblioteca
Conselho Consultivo (CC.)
Setor de Ensino (S.E.)
Núcleo de Admlnistracâo da Saúde
Pública
.
Núcleo de Epidemiologia e Bioestatístlca
Núcleo de Parasitologta
Núcleo de Saneamento
Art. 6.0 A E,N.S.P, será dirigida
por um rwrctor.. designado pelo Ministro de. Estado dentre profissionais
diplomados em Saúde Pública, de reconhecida competência e QU2 exer-

ç~m.

515

atividades no campo da saúde

pública e de seu ensino.
Art. 7Y OS chefes da Secretaria,

da Biblioteca, do Setor de Ensino e
d<:;.s . Núcleos serão designados pelo
Mmístro de Estado, mediante proposta do Diretor da Escola.
Ar.t. 8.° As funções. de direção e
serão retribuídas mediante
gratificação de função, a ser fixada
pelo presídante da República.
Art. 9.° O Conselho CJll.Sultivo será
composto de 5 (cinco) membros 'e 5
(cinco) suplentes, designados pelo
Ministro de Estado dentre proíessôres da E. N . S. P .• e funcionará sob
a presidência do Diretor ·da Escola.
Art. 10. A estruturação e o currículo dos cursos, seu regime didático,
condições de matrícula e demais disposições relativas à organização do
ensino, administração e orientação
didática da E.N,S.P. serão fixadas
em seu Regulamento, a ser aprovado
pelo Pr,esidente da República.
Art. 11. Poderão ser concedidas,
anualmente, na forma que ror estabelecida no Regulamento da E.N,S.
P., bôlsas de estudo a candidatos aos
cursos da Escola.
§ 1.0 A importância da bôlsa de
estudo, a ser concedida mensalmente, será fixada pelo Ministro de Es·
tado, por propcsta do Diretor da

cucría

E.N.S.P.
§ 2." A distribuição das bôlsas de
estudos e o processo de seleção dos
beneficiários. serão disciplinados na
forma prescrita pelo Regulamento da
E.N.S.P.
Art. 12. poderá o Ministério da
Saúde firmar acôrdos com Universidades cu estabelecimentos oficiais de
e~lsiI1ü superior do país, para realização de cursos de·· mandato universitário de que trata o art. 3.0 •. item 1.
Art. 13. Para atend-er à maior efetividade do ensino, poderá a E.N.
S. P. obter a colaboração técnica e
flnanceíra dos órgãos públicos ínteressados, bem como de entidades privadas, nacionais ou estrangeiros, respeitada a Iegtslaçâe em vigor.
Art. 14. A apresentação de certificado expedido pela E,N .S.P. constítuirá condição básica para ingresso
em cargos e funções públicas f~d€
raís. para cujo provimento seja exi-
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gido especialização em medicina sanitária.

Art. 15. Os professóres, assistentes
e auxiliares de ensino da E.N .S.?
serão deslgnadcs pelo Ministro de
Estado, dentre' especialistas de reconhecida competência, nacionais Ou
estrangeu-os,
servidores públicos cu
nâc. mediante indicação -do CDDse-

lho Consultivo ao Diretor da Escola.
Parágrafo único. Os professôres,
assistentes e auxiliares de ensino
perceberão, por hora de aula ~inis
trada teórica ou prática, a ser fixada
. por Decreto, a gratificação prevista
na alínea 1) do item X do art. 145
da Lei n.v 1. 711, de 28 de outubro
de 1952.
Art. 16. O Ministro da Saúde subm-eterá à aprovação do presidente da
República, dentro do prazo de 120
(cento e vinte) dias, o Regimento da

E.N.S.P.
Art. 17. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 18 .. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de junho de
1958; 137.° da Independência e 7'0.°
da República.
JUSCELINO KUBrTSCHEK.

Símbolo FG-2

1 -

Diretor
Simbob FG-4

1
1

Chefe da Divisão Clínica
Chefe da Divisão de Cirurgia
1
Chefe da Divisão de Ensino
1 - Chef-e da Divisão de Plsíopatolcgfa Oardíopulmonar
1 - onere da DIvisão ele Patologia
1 - Chefe da Divisão de Bacteriülogia
1 - Chefe da Divisão de Epidemiologia e Profilaxia .
Símbolo

1 -

Chefe da

FG~5

Divisão Adrmnis-

tratíva .
Art. 2.° A despesa resultante d8,
execução dêste decreto correrá à conta da dotação crcamentárm própria.
prevista no Orçament-, interno da
Universidade do BraEi1.
Art. 3.° aste d-ecreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
"Rio de Janea'o em 211 dp- junho de
1853, 137,° da Independência 08 70.° da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

Clovis Salgado.
Mauricio Medeiros.

DECRETO N.o 43.928 -'DE 2ô
JUNHO DE 1958
DEORETO N,o 43.927

DE

26

DE

DE

JUNHO DE 195'H

Institui a Campanha Nacional de
Teatro

tnciui funções gratificadas no Quad1'O Extraordinário (le' MensaFst(t,
da Utuoersuuuie do Brosú e dá outras providências.

das atl'ibulçoes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta.:

o

Presidente da República usando

da atrib-uiçã-o que lhe confere o artigo
81, n.v I. da constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam incluídas na Parte
permanente do Quadro Extraordinário de Mensalista. da Universidade
do Brasil. as funções gratdücadas
abaixo discriminadas com os rescectiVd3 símbolos, que integrarão a 10taçâo de Instituto de 'I'Isíolcgta .c
Pneumología (ITP):

o Pr-esid-ente de República, usando

Art. 1.0 Fica instituída a Campanha Nscíonul de Teatro (C.N.T,),
~ cargo do Serviço Nacional de 'I'eatro, do Ministério dai Educação e Cultura.
Art. 2.° Caberá à C.N.T. promover
o desenvolvimento e o aprimoramento do teatro no país, mediant-e.a 01'-_
ganízaçâo e o fmanciaünento
planos de proteção e ajuda e a realizacâo de empreendtmentos arbistieos,
técnicos e assistcnciass.
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Art, 3.° Para ri consecução de seus
objetivos, a C.N.T. deverá:
a)
auxiliar companhias teatrais

profissionais, circos, grupos de amadores, escolas de teatro, entidades e
atividades relacionadas com o t-eatro, exigindo dos beneficiários a observância das diretrizes culturais que
estabel-ecer;
b) manter o Teatro Nacional de Comédia, e proceder a montagem de espetáculoa de óperas e ballet de aqto
nível artístico.
C) organizar congressos, festívsás e
exposições de teatro no país e no estrangeiro;
d) financiar o teatro social, com
a finalidade de atingir tôdas as casmadas sociais;

e) incentivar o teatro estudantil e
promover espetáculos teatrais, para
cri ancas e adolescentes, nas escolas
e em outros locais adequados;
f)
financiar a construção, a reccnstrucâo e a conservação de teatros: '
g)' fínsmcíar excursões de companhias profissionais e de grupos. de
amadores:
h) financiar bôlsas de estudo, no
país e no estrangeiro;
i) editar livros relativos ao teatro
e promover publicações especializadas'
j/ esclarecer a opinião pública sôbre o valor do teatro e a' ação da
C.N.T., mediante artigos, conferências, etc.;
1c) manter um serviço de intercâmbio com ínstibuíçôes nacionais e estrangeiras ligadas ao teatro;
1) cooperar com os órgãos fed-erais,
estaduais e municipais de caráter cultural e relacíonaôos com a atividade
o

teabral .

Art. 4.° A C.N.T. s,erá superínten-

dida pelo Diretor do Serviço Nacíonal de Teatro, com a colaboração de

assessôres, que designará.
Art. 5.0 Para o custeio das atividades da C.N.T. haverá um fundo especial, de natureza bancária, depositado em conta especial no Banco
do Brasil, a ser movímenteda pelo
Dir-etor do S.N.T. e constituído de:
a)
dotacôes e contríbuicôes que
para isso forem consignadas no Orçamento da União, dos Estados, dos

Municipiose de entídadea paraestatais e scclededes de economia mista:
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b) contribuições de entidades públicas e privadas;
C) donativos, contribuições e legados partícularcs;
Art. -6.0 O S.N.T. poderá firmar
contratos e ajustes com entidades públicas e privadas, para. a realização
de planos visando ao desenvolvimento e o aperfeiçoamento do teatro.
Art. 7.° O Ministro d-e Estado da
Educação e Cultura baixará as ínstruçôes necessárias à organízs.çâo e à
execução da C.N.T.
Art. 8° A aplicação dos recursos
da O.N.T. será feita de acôrde, com
plano anualmente apresentado ao 1\1i·
.nistro da EJucação e Cultura e aprovado pelo presidente da República.
Art. 9.0 :Ê!ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 26 de junho de
1958; 137.° da jndependêncía e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis salgado

DECRETO N.o 43.929
JUNHO DE 19"58

DE

27

DE

Inclui na letra "D" da Tabela aprovada pelo Decreto 12.° 42.996, de 7
de janeiro de 1958, a junção de. mitustrv-Ccnseíheíro
na
DelegaçãO
permanente do Brasil junto à Organizaçâo dos Estados Americanos.

O Presidente da. Reuúbhca USando
das atríbuiçóes que lhe c-onfere o

art. 87 n.? 1. da Constituicâo e ten'do em' víeta o art. 15, '§ 2.° e o
art. 18 do Decreto-lei n.e 9. 2D~, de
26 de abril de 1916, decreta:
Art. 1.0 Fica incluída na letra "D"
da Tabela aprovada pelo Decreto número 42.996. de 7 de janeiro de 1958
a função de Minístro-Con."elheiro n~
Delegação Permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de junho de
1958, -137.° da Independência e 7'0.° da

República,

JUSGELrNO

KUBI'rscHEK.

José Carlos tZe Macedo Soares.
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DECRETO N.? 43.930 - DE 30 DE
JUNHO DE 1958
Acreecerâa 'uma alínea g ao Artigo 2.°
do Decreto no 43.812, de 2 de iunho de 1958.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica acrescido de uma au.
nea g o art. 2.° do Decreto n.v 43.812,
de 2 de junho de 1958:

EXECUTIVO

"o - um .representante do Ministério da Guerra".
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor Da data -da sua publica-

ção, revogadas aS disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de junho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Latt

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figürarão:
I -- Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder o

volume.
II -

.
As retificações e reproduções publicadas no trimestre,

quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres ante..
ríore s ,

página original em branco
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DECRETO N° 41.424 -

DE

24

DE ABRIL DE 1957

outorga conceseõa à sociedade "Emis-

soras RiOgrandenses
Ltsia;" para
instalar uma eetaçãa rtuiíoiiifusora
de ondas médias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 11.° I, da Ocnstltuíçâo, atend endc ao que requereu a Sociedade
"EmiSSQ1'as Riograndenses Ltda ." e
tendo em vista o disposto no artigo
5.°, 11.0 XIT. da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à sociedade "Emissoras Riograndenses Ltda.", nos têrmos do art. 11,
do Decrete 11.° 24.655, de li de julho
de 1934. para estabelecer, na cidade

de pelotas, Estado do Rw Grande do
Sul, 300m direito
de exclusividade,
uma estação de ondas médias destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
N-egócios da Viação e Obras Públi··
cas. e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de s-er considerada nula a concessão.
Art. 2.° Fica revogado o Decreto
n.? 40.355, de 16 de novembro de
1956.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rto de .Ianeira, 24 de abril de 1957;
136.0 da Independência e 69.0 da República.
JUSCELINO KUBISTCHEK

Lucia Metra

DECR,ETO N. o 41. 9·26 JULHO

DE 30 DE

DE 195·7

Aprova o Regime1Vto do Conservatório Nacional de Canto Orjeônico,
do Departaanentc Nacional da Educação. do Ministério da Educação
e Cultura.

Publicado no Diário O jiei/lI
Seção I, de 7 de agôsto de 19!)7)
Retificação

Ao art. 2.°, acrescente-se após o
item IIl:
IV - Seção de Orientação e Inspeção (S.O.1.)
Onde se lê: Art.

11. Compete à
.Secão de Orientação e Informaçàc
_ "Leia-se: Art. 11 Compete à Sêção de onentaçâo e Inspeção .

DECRETO N.o 42.{Jl7
AGÔSTo

DE

DE 9 DE

18·57

Outorga concessão à Rádio A Voz da
Araraqua1'ense Limitada para instalar uma estação -nuuoõitusora

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o arügO 87. n.» I. da Constituição. atendendo ao que requereu a Rádio A Voz
da Araraquarense Límitad-, e tendo
em vista o disposto no art. 5.°. número XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
a Rádio A Voz da Araraquarense Limitada. nos termos do arb. 11 do Decreto n.v 24.655. de 11 de julho de
1934. para estahelecer, na cidade de
Araraquara, Esta,cto de São Paulo, sem
direito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
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Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam.
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚ-

blicas, e deverá ser assinado dentro
cO (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêst,€ decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito. desde logo, o mesma decreto.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto do

EXEÇlUTIVO

C)

DECRETO

N.O

42.651 -

DE

18

DE NOVEMBRO DE 1957

Aprova alterações int'1'oduzidas no
Estatutos da Aliança de Minas Gerais Companhia de Seguros.

d~

19'57; 136.0 da Independência e 69.c
da República.
JUSCELINO KUBITSCHECK.

Lucia Meira.

DECRETO

N.O 42.626, DE
NOVEMBRO DE 1957

13

DE

outorga concessão à Sociedade Rádio
Emissoras de Piratininga Limitada
para instalar UlnG, estação radiodi-

fusora.
O Presidente da República, usando

da atribuição. que lhe confere o artigo 87. 11.'" I, da Constituição, atendendo ao que requereu. a Sociedade
Rádio Emissoras de Píratininga Ltda.
e tendo-em vista o disposto no artigo
5.'}, n.v XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1.<'> Fica outorgada concessão
Sociedade Rádio Emissoras de Piratdníriga Ltda., nos têrmos do artí15'0 11, do Decreto n.v 24.633, de 11 de
julho de 1934, para estabelecer, na
cidade de São JoSé do Ft.'io Prêto, Estado de S. Paulo, sem direito de exctusrvídade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
éllB radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
Cláusulas que cem êste baixam, rubricadas pelo Ministro de" Estado dos
Negócios da VIação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial. sob pena de ser considerada
Lula a concessão,
Art. 2. 0 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneiro, 13 de novembro
de 1957; 136. 0 da Independência e 69. 0
da República.
à

JUSCELINO K.UBITScI-mk

Lúcio Mekâ

O presidente da República, uscn
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I. da COnstituição,
e nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.063
de 7 de ma,rço de 1940, decreta:
Art , 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Aliança de Minas Gerais - Companhia de Seguros, autorizada a funcionar pelo. Decreto n.c 17.1{)2, de
28 de outubro de 1925, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho
do corrente ano,
Art. 2,0 A Sociedade continuará
Integralenente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 18 de novembro
de 1957; 136. 0 da Independência e
69. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Parsifal Barrosa.

DEORETO N." 42.797 -

DE 12 DE
DE DEZI;:MBRO DE 1957

Concede permissão à ltulustría de
Papel e Papelão são Roberto S. Apara funcionar aos dorrtingoS e nos
feriados civis OU religiosos.
O presidente da República, usnndr,
da atl'ibuiçã-ü que lhe _confere o artigo 87, item I, da Constituição e
nos têrmos do art. 7. o, § 2. o, do Regulamento aprovado pelo Decreto
. n.« 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:

Art. 1. o Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar a-os
domingos e nos feriados civis oU religioSoS a Indústria de Papel· e Papelã-o São Roberto S. A., excluída a
Seção de Acabamento, com sede em
São Paulo, Capital, observadas as
disposições legais vigentes, sobretudo
as de proteção do Trabalho, c excetuados as serviços de escritório,

ATOS no PDDER

Art. 2. o O presente Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposiçõçs em
contrário.
.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro
de 1957; 136.° da Independência e
69. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Pa1'Sifal Barroso

DECRETO N9 42.911.- DE 27 DE

DE~

ZEMBRO DE 1957

Aprova o Regulamento de Preceitos
Comuns aos Estabelecimentos de
Ensino do Exército (R/126).

(Publicado no Diário Oficial - Seção I, de 2 de janeiro de 1957).
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DEORETO N." 43.189 - DE 12 :DE
FEVEREIRO DE 1958
Declara de utilidade pú.blica as áreas
de terra e aS benfeitorias, por acaso
nelas existentes, necessárias à construção do reservatório de acumulação da usina Salto Grande, no riO
Paramosxmenui, Estado de São
Pa1ao, e autoriZa a Usinas Elétricas
do Paraauupanemo: S, A. a pT0I11.0ver a desapropriação.

<Publicado no Diário Oficial - Seção
1 - de 13 de fevereiro de 1958 c retificado no do dia 27 de maio de
último.
Retificação

Na retihooção publicada no Dia.T'io
Oficial de 27-5-58
Onde E'C lê: Decreto-lei n.~ 43.189
- de 12 de fevereiro de 19SB - leiase: Decreto n.v 43.189 - de 12 de
fevereiro de 1958.

Retificação

Onde se lê Art. 106 - .,. â)
auxiliar o comando em todos os candidatos a cada um dos cursos do pessoal; Leia-se - Art. 106 - .. , d)
auxiliar o comando em todos os assuntos referentes à classiflcaçâe do
pessoal;

DECRETO N." 43.142
DE FEVEREIRo

DE

3

DE 1958

Cono3àe reoo-vneovmenio ao curso de
Bacharelado da Faculdaq,e de Direito de Natal.
'

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art..
87, item I, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei núme1'0 421, de 11 de mala de 1938, decreta:
Artigo único E' concedido reconnecimento ao CUrso de Bacharelado da
Faculdade de Direito de Natal, mantida pelo Estado do Rio Grande do
Norte e com sede em Natal.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1958; 137." da Independência e 70.°
da República.

DECRETO N.o

43,201 DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1958

Autoriza os empregados da Compa.nhia Brasileira de Estireno, a t,rabalhmem aos domingos.

O Presídenta da República, usanrtc
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos "do art. 7.° § 2." do RegUlamente 'aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
.
Art. 1.0 Picam autortsados a trabalhar, em caráter permanente, aos
domingos e feriados Os empregados

que exercem atividade diretamente
relacionada com a fabricação de monômero estireno, na Seção de Operação, Manutenção, Segurança e Portaria, da Companhia Brasileira de Estireno, com sede na capital do Estado
de São Paulo, observadas as disposições legais, vigentes, sobretudo as de
proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente decreto entrarã. em vigor na data de sua publicacão, revogadas as dlspcsíçõea em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro ele
1958; 137." da Independência e 70.° da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINo

Clovis Salgado

parsifal Barroso.

KUBITSCHEK.
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DEORETO N.» 43.223 -

DE

DO

21

PODER

DE

FEVEREIR-Q DE 1958

Concede autorização à Companhia Su
zuno de Papel, com sede no M,micipio de Suzana, Comarca de fliogi
das cruzes, Estado de Sâo Paula,
para funcionar ac« domingos e nos
feriados civis ou religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Conatàtuiçâo e
tendo em vista o disposto no art. 7.°,
§ 2.°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto-lei li.o 27.048, de 12 de agôstc
de 1949, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar acs
domingos e ncs feriados civis ou 1'3Ilgiosos, a Companhia Suzana de
Papel e Celulose (Seções de moagem
de máquinas contínuas de papel, de
máquinas para produção de celulose
e de mecânica). COm sede no MUll1ciplo de Suzanc, Comarca de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo, excluídos os serviços de escritório e observadas as disposições legais vigentes, principalmente as de proteção
ao trabalho.
Art. 2.0 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de 1evereiro de
1958; 137.° da Independência e 70.°

da República.

JuSCELINO

KUEITSCH~K.

Parsifal Burrceo,

DECRETO N." 13.3'02
MARÇ8 DE 1958

DE

't

DE

Concede permissão a Brusitex-Poli7ne1' Indústrias Quimica.s S, A.,
com sede em S.Caetano do Sul.
Estado de São Paulo, para tusuiíonar aos domingos e nJs feriados
c'/vis ou religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ccnfere o art.
87, Hem I, da Ccnstdtuicâo e nas
têrmos de art. 7.°, § 2.°, d'Q Regulamente aprovado pelo Decreto número
27.0403. de 12 de agôsto de 1949, decreta:
Art. 1.0 Pica autor izad a, em caráter permanente, a funcionar aos de-

EXECUTIVO

mingcs e nos feriados civis cu religicsos a Braaitex-Polímer Indústrias
ouínne e. S. A., com sede em S. CaBtemo de Sul. Estado de São Paulo,
observadas as disposições legais vigentes, sobretudo aS de proteção do
trabalho, e excetuados os serviços de
escrftóric .
Art. 2.° '0 presente Decreto entraem, vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá.tio.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da RePública.

rá

JUSCELINo

KUBITSCHEK

parsíjaZ Borrosc.

DECRETO N,o 43.304
MARÇO DE

DE

7

DE

1958

Concede à sociedade Casimira Filho
(Indústria e Comércio) SIA autorização para continuar a funcionar
como empresa de navegação de cabotaqem ,

O Presidents, da República"

usando

da atribuição que lhe contere o artigo

87, Inciso L da Constítuíção. e nos
rêrmos do Decreto-lei n." 2.784, de
2{) de novembro de 1940, decreta':
Artigo único. E' concedida à Sociedade Casimira Pilho (Indústria e Comércio) S/A. com sede em Fortaleza,
capital do Estado do Ceará, autorízada a funcionar pelo Decreto número
36.497, de 26 de novembro de 1954,
autorização para continuar a runcíonar como empresa 'de navegação de
cabotagem, com o capital aumentado
para crs 2D.000. ODO,OO (vinte milhões
de cruzeiros) dividido em 20.000 ações
ordinárias, nominativas, do valor de
01'8 1.000,ü() (hum mil .cruaeíros) cada' uma, distribuídas entre nove (9)
acionistas, cidadães brasileiros natos,
conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 27
de setembro de 1956. obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, OU que venham a vigorar. sõbre
,o objete da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1958;
137.° da Independência e 7().0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

pa1'sijal Barroso

A1'OS DO' PGDER
DECRETO N." 4.3.321 MARÇO DE 1958

DE

10 DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transteréncía de atcramenio. o domínio úti-l do terreno de marinha
que menciona, no Distrito Federal,

O Presidente da República, usanda atribuição que
lhe cDnf0re:)
art. 87, n.' 1, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art, 2{\5
do Decreto-lei n." 9.760, de 5 .de setembro de 1946, decreta:

Artigo único. Pica Abram Dawíd
Lejekowicz, de nacionalidade polonesa. autorizada a adquirir, em transferência de. aforamento, o domínio
Mil do terreno de marinha, situado
na Rua Frei Caneca, n.c 470, no Distrtto Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n." 122.083, de 1957.
Rio de Janeiro, 10 de março de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

José Maria Alkmim.

DECRETO N.o 43,335
DE
11 DE MARÇO DE 1958
Concede reconhecimento ao curso de
bacharelado em direito da Faculdade . Católica de Direito de Petrópolis.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere
o
art. 87 item I, da Constituição, e
nos têrmcs do art. 23 do Decretolei n.s 421. de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de bacharelado
em direito da Faculdade Católica
de Direito de Petrópolis.
.nantída
pela Associação Civil "Paculdades
Católicas Petropolitanas" e com sede
em Petrópolis, no Estado' do Rio de
Janeiro.

Rio de Janeiro, 11 de março de
1958: 137.° da Independência e '7-0.°
da República.
JUSCELINO

KêmTSCHEK.

Clóvis Salgado.

525

EXECUTIVO

DECR-ETü N." 43.404 - DE 19
MARÇO DE 1958

DE

Declara de utúicuuie pública diversas
áreas ele terra que cexeriio ser inundadas pelo Rio Caveiras, depois
construção da usina sitgada no distrito
Laçes, município do mesmo nome. Estado d8 Santa Catarina, e autorize: a Companhia CutaTinen.~e de Fôrça e Luz S.A. a
]Jrom:over as clesapl'opriaçães.

ao

de

.(Publicado no Díário Oficial ÇãD I -

d-e 22 de março

Se-

de 1958)

Retificação

No art. 1.0, code Se lê: 9 - Area
de 36.500 ma '" - leia-se: 9 _ Area
de 336.500 m2 ' ..
DBCRETO N.« 43.414 - DE 25
DE MARÇO DI: 1958

Ccmcetic

reconhecimento à Escola
Técnica de Lins, no Estado de Seio
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâ-, que lhe confere o artigo S", "tem I, da Constituição. e
nos têrmos do art. 59 da Lei Orgânica do Ensino Industrial, decreta:
Art. 1.0 f:: concedido reconhecimento à Escola 'I'écnica de Lins, com :::~je
em L,;,m, Estado de São Paulo.
Art. 2.° O reconhecimento concedido pelo presente Decreto é limitado
ao Ci.'l'S'.:J técnico de POnL'2S e Estradas.
Art. 3.° Ê-~'e decr-eto entrará em
vígcr na data de sua publicação,
Ri.o de Janeiro. em 25 de marco
de 1953, 137.° da Independênnía e 76.0
da República.
JUS"P.T.TNO

KUBITSCHEK

Clovis salgado

DECRETO N.O 43.416 - DE 25 DE
MARÇO DE 1958
Concede recvnnecimenio ao curso
auxilia?' de enfermagem da Escola
de Bnfermeírus do Hospital São
Vicente de Paulo.

O Presidente da República usando
atribuição que lhe .confere o
art. 87, item I, da Ocnstítuiçâo, e
nos têrmoa do art. 14 da. Lei n.c 775,
de 6 de agôstc de 1949, decreta:

da

Artigo único. :É concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de

526

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

enfermagem da Escola de Enfermeíras do Hospital São Vicente de
Paulo, mantida pela Conferência de
São Vtcente de Paulo de Goiânia e
situada em Goiânia, Capital do Es'taco de -Goíás ,
Rio de Janeiro, 25 de março de
1958; 137.° da Independência e 7'J.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHECK.

Clãvfs salgado.

('" )

DECRETO N.o 43.422 -

DE

'25

DE MARÇO DE 1958

Concede à "Transcontinental Socíedad Anônima de Transportes Comercial e nunatruurr autorização
lJara funcionar no Brasil.
O President·e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Consti~tuiÇâo ,e
nos tê-mos do Decreto n.v 30.514, na
18 de maio de 1954, decreta:
Art. 1°, Ê: concedida à "Transcontinental Sociedad Anônima de Transportes Comercial e Industrial, sociedade argentina, com sede &.'11
Buenos Aires, República Argentina,
autorização para funcíonar no Brasn. cem o capital, neste país. de
Cr$ 500.000,OQ (quinhentos mil CI'U~
zeiroai , segundo resolução aprovada
em/ reunião de sua Diretoria, realizada em 4 de setembro de 1957, de
aoôrdo com OS Estatutos da sociedade.
Art. 2,° Os Estatutos sociais, como
os demais documentos exigidos por
lei, acompanham a publicação. dêste
ato,
Art. 3,0 Fica entendido que o exercicio efetivo de qualquer atividade
da "Transcontínental Socíedad A...'1Ônima de Transportes Comercial e
Industrial", no Brasil, relacionada
cem serviços de transporte aéreo,
reger-se ..á pelas Convenções ou Acôrdos de que forem Partes o Brasil
e a República Argentina, e pelas leis,
regulamentos e demais atos que na
Brasil regulem êsses serviços.
Art. 4.J Ficam ainda estabelecidas
as seguintes condições:
I - A "Transcontinental goeiedad
Anônima de Transportes Comercial
Industrial" é obrigada a manter, permanentemente, u.m representante ceral no Brasil, com plenos e llimlta-

dos poderes, para tratar e dennit.ivamente resolver as questões cem
particulares, podendo ser demandada
e receber 'citação inicial pela aociedade .
El. - I'ortos os atos que a sociedade praticar no Brasil rícarão sujeitos
úmcamente às leis e regulamentos e
à [urísdiçâo dos trfbunaís judiciários
ou administrativos brasileiros, sem
que, em tempo algum, possa a refetida Sociedade reclamar
qualquer
excecâo ou imunidade fundada em
seus' Estatut-os, cujas disposiçôes não
poderâ., servil' de base a qualqt.rer
reclamação.
III - A Sociedade não poderá realizar no Brasú quaisquer dos ,:;eU5
objetivos, ainda mesmo constantes
dos seus Estatutos, mas que sejam
privativos de sociedades nacionais ou
vedados às estrangeiras, sendo que
só poderá exercer os que dcpend« m
de- prévia permissão governamental
depois de obtê-la, e sob as couctcõea
em que fôr concedida>
IV -r- Qualquer alteração que a
sociedade venha a fazer nos seus Estatutos ficará dependente de auto.
rtzaçâo do Govêrno brasileiro, para
que continue a funcionar n(1 Brnsll
com essa alteração, devendo se:'
requerida essa autorização dentro do
prazo de seis meses a contar da data
da assembléia da sociedade que tiver
alterado os Iêstatutos . No caso de
inobservância desta
condição no
prazo acima fixado, será cassada a
autorização de funcionamento no
Brasil.
V - A presente autorização é dada
sem prejuízo de achar-se a sociedade
sujeita às dlsposíções legais vigentes,
esp-ecialmente as referentes a socledades comerciais,
VI - A infração de qualquer das
cláusulas para a qual não exista 00mlnaçâ-, especial. será punida cem
a multa de dez mil cruzeiros
(0'1'$ 10 000.00). a cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.0{lV.OO), sendo que, em
caso de relnctdênc!a. poderá ser cassada a autorização conced'da por êste
Decreto,
Art. 5.° ~ste Decrete entrará em
vigor na data de sua publlcacâo,
revogadas as disposições' em COJ)trárlo .
Rio de Janeiro. em 25 de março
de 1958;
137 ° da
Independência
e 70,° da República>
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello
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DECRETO N. ° 43. 452 DE MARÇO DE 1958

DE

26

Declara dI] utilidade pública o Hospital Espirita de M arüiaJ com sede em
Marília, Estado de Sao Paulo.

O Presidente da República. atendendo ao que requereu o Hospital Espírita de Marília, com se-de na mesma
cidade, Estado de São Paulo, o qual
satisfaz as exigências do art .. 1.° da
Lei n.? 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atribuição que lhe confere
o art. 2.° dessa lei, decreta:
Artigo único E' declarado de utilidade pública nos têrmos da referida
lei, o Hospital Espírita de Marilia,
com sede em Marília, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro 26 de março de 1958:
137." da Independência e 7{}. ° da

República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Salles,

DECRETO N.o 43.453 --DE 26
MARÇO DE 1958

Di1:

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 1(\\ Ex-cepcionaie, com sede no Distrito
Federal.

O Presidente da .República, atendendo ao que requereu a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais,
sediada nesta Capital, a qual satisfaz
às exigências do art. 1,° da Lei número 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atribuição que lhe coufere o art. 2. 0 dessa Lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de uü.
hdade pública, nos termos da referida Lei, a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, com sede
DO Distrito Federal.
Rio. de Janeiro, em 26 de' março
de 1958, 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSÇELINO

Eurico

de

KUBITSCHEK.

Aguiar

Sal/e}.
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progressivo de energia hidráu-

lica do Sal to das Bananeiras,
exist-ente no curso dágua denominado Ivaí, no Município
de Campo Mourão, Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 8 de julho de 1958

12

43.940 -

Decreto de 3 de julho
de 1958 - Outorga à Com-

panhia Paranaense de Energia Elétrica -

COPEL -

cori-

cessão para distribuir energia
elétrica na sede do MuníeíPio

de

Loanda,

Estado

do

Paraná. Publicado noD.
O. de 8 de julho de 1958 .'

13

43.941 - Decreto de 3 de julho
de 1958 Concede autori-

zação para o funcionamento
do curso de medicina da Faculdaríe de
no ti.o,
1958 . .

-

Publicado

de '5 de julho de
14

43.942 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoriza a Companhta Sul Mineira de Eletricidade a construir uma línha de transmissão. - Publicado no D.O. de 8 de julho de 1958
, .. ,....

14

43.943 - Decreto de 3" de julho
de 1958 ~ Concede autoriza-

cão para funcionar como emprêsa de energia elétrica a
Hidrelétrica .rucart S.A_
Publicado no D.a. de 8 de
~ulho de 1958

15

43.944 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Outorga à Comtssão Estadual de Energia Elétrica, Estado do Rio Grande
do Sul, concessão para dls-

trlbuir

energia

elétrica.

Publicado no D. O. de 8 de
julho de 1958. - Retificado
no D.O. de 13· de agôsto de
19'58 . . .
,
:
,....

43.945 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Transfere da Emprêsa Fôrça e Luz Santa Te-.
reza S.A. para a Prefeitura.
Municipal de Rio das Plotes
a concessão para a .produção

e

fornecimento

de' energia

elétrica ao Mumcípío de Rio

das

·Flot~1

ao distrito d-e Se-

15

43.946 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Transfere à Centrais Elétricas de Minas Gemi,') S. A. a concessão para
distribuir energia elétrica no
Munícíplo de Bom Sucesso,
Estado de Minas Geraís; Publicado no D. O. de 8 de
julho doe 1958·
,..

15

~3.94:7

Ciências Médicas

do Maranhão.

bastião de Lacerda, no Município de Vassouras, e 13.0
povoado de Sebastião de Lacerda, no distrito de Barão
de Jupa ranâ, Município de
Marquês de Valenca, todós
no Estado elo Rio de Janeiro.
- Publicado no D. O. de 8 de
julho de 1958. Retificada
no D. O. de 3 de setembro
de 1058 ..... " .... , ... , •.. ,;

15

- Decreto de 3 de julho
de 1958 Declara públicas
de uso comum, do domínio
do Estado de Minas Gerais,
as águas do rio "pedras",
"Betume" e "Betume", respectivamente, nos seus trechos superior, médio e inferior. - Publicado no D.a.
de 8 de julho de 1958 ,.....
43.048 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Transfere da Emprêsa Agro-Industrial Leobino
Mata S.A. à Corrroanhta de
Administração e Investimentos a concessão para a produção e fornecimento
de
energia elétrica ao Município
de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas. Publlcaco no D. O. de 11 de ~·ulho
de 1~58
43.949 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Outorga à Indústria, Comércio e Cultura de
Madeiras Sguárío S.A. concessão para o aproveitamento
de energia hidráulica de um
desnível existente no curso
dágua São Francisco, Município de Castro, Estado do

Paraná.

Publicado

17

17

no

D.O. de 14 de julho de Ur5S.
- Retificado no D.O. de 3

de setembro de 1958 ,.". ,-o

,

43.950 - Decreto de 3' de julho
de 1958 - Transfere da Prefeitura .Municipal de Barbacena para. "Centrais Elétricas

18
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Págs.

de Minas Gerais" à concessão
para distribuição de energia
elétrica aos municípios de
de Barbacena, Antônio Oar-

los, Ressaquínha e Senhora
dos Remédios, no Estado de
Minas Gerais, e dá outras
providências. - Publicado no
de 11 de julho de 1958

ti.o,

•

19

43.951 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Transfere da Prefeitura Municipal de Congo-

nhas para a Centrais Elétricas

a

de

Minas Gerais

concessão

para

S. A.

distribuir

energia elétrica no Município
de Congonhas, Estado de
Minas Gerais, e dá outras
providências. :- Publicado no
D. O. de 11 de julho de 1958
43.952 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Transfere da FôrC3, e Luz Entre Rios de Mi-

1!J

nas para a Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. a con-

cessão para distribuir energia
elétrica nos municípios de
Entre Rios de Minas e São
Braz do Suaçuí, Estado de
Minas Gerais, e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 11 de julho de 1958
43.953 -o- Decreto de 3 de julho
de 1G53 - Outorga a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.
A. concessão para distribuir
energia elétrica no Munícíplo
de Campo do Maio, Estado de
Minas Gerais, Publicado
no D.O. de 11 de julho de
1958 . .
43.954 - Decreto de 3 de julho
ele 1958 - Transfere de Manuel Sebastião Costa para a
Emprêsa Fluminensa de Energia Elétrica S,A" 'com sede
em Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, a concessão para
fornecimento -de energia elétrica ao distrito de Santa
Clara, Município de PorclúncuIa, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. a.
de 1'1 de julho de 1958 ., .. '
43.955 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Concede à sociedade
Peixoto Gonçalves, Navegação
S,A, autorização para funcionar como emprêsa de na-

Págs.
vegacâo de cabotagem. - Publicado no D.a, de 12 de julho de 1958., ... ,_. .. .. .. .. . .

20

21

21

43.956 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Promulga o Acôrdo
entre os Estados Unidos do
Brasil e a República 'Federal
da Alemanha aôbre Restauração dos Direitos de Propriedade Industrial e de Direitos
Autorais atingidos pela II
Guerra Mundial, firmado no
Rio de Janeiro, a 4 de setembro de 1953, - Publicado no
D.a, de 3 de junio de 1958 "
43.957 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoríza :o cidadão
brasileiro Aluísio Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro e assaciados no Município de Pôrto de Moz, .Estado do Pará.
- Publicado na D.a, de g
de julho de 1958
43.958 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoriza o cíõadãc
brasileiro Aluísio Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro e associados no Município de Pôrto de Moz, Estado do Pará.
- Publicado no D. O. de 11
de julho de 1958
43. 959 ~ Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Aluísio
Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro e
associados no Município de
Pôr-to de Moz, Estado do Pará.
- Publicado no D.a, de 11
de julho de 1958
43. gôO· ~ Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Aluisio Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro e
associados no Município de
Pôrto de Moz, Estado. do Pará.
- Publicado no D, O. de 11
de julho de 1958
43.961 - Decreto de 3 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Aluísio
Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro e
associados no Município de
Pôrto de Moz, Estado do Pará.
-c-Publicado .no D ,O. de 11 de
julho de 1958
43,961
Decreto d~ 3 de
julho de 1958 Altera a
alínea "d" do art. 19 do DewA

22

22

25

25

28

27

27
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to nv 29.155, de 17 de ja-

cr~.o de 1951, e dá outras
nel!vidências. - . P libl"ica do no
b"~O. de: 30'de julho de 1958.
Retiflcado no D.a. de 31
~ ~uJ:ho de 1958

.

28

9&2 __ Decreto de 4 de julho
43 d 1958 -- Torna 6e111:- efeito

te nsferência de funçao nas
';~b-elaS Numéricas. Especíais
de
Extran.ul:nerá.rlOs-mens~
r tas do MInIsténo da Agnd~ltura, constante do Decreto
col.ztiVO n." 42.696, de ?6 de

r

o

vernbro de 1957, e <:la ou-

providências.

5

-

Publi-

c~0 no D,.: O. de 11 de [u-

ino

de 1908

.

.28

__ Decreto de 4 de julho
43 d~631g58 __ Concede .eq~üparaao Cur50 de Técnico em
~'icultura da Escola AgroP-ica -rir. Carolino da
tecn e Silva". Publicado no
i

~~g:

de 4 de setembro de
1953
.
"4 __ Decreto de 4 de julho
43. 901'958 __ Autori.za o ci~a
,d? brasileiro Almir ~e ~alVa
d~o a a pesquisar areias ilme1ü m
. d:,s, I}O M
nfticaS e ass:,?cm.
'cfoiO de prtrnerra Cruz, Es
~~dô do Maranhao. - ~u
blicado no D. O. de 11 de JUlho de 1958
:
..
965 _ Decreto de 4 doe julho
43 d.<=> 1958 Conc~de. à Mine~
r;çãO Aroeira Limitada autorização para. funcionar como
prêsa de mmeracao . - Pu.~ircado no D. O. de 11 de
ju)hO de 1958
.

29

43.973 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Autoriza a cidadã
brasileira Luiza Gomes Antunes a pesquisar minério de
ferro! manganês, dolomita e

Decreto de 4 de julho
1958 - Autoriza o cidadão

43 968 -

de

..

32

32

associados, no Município de

29

29

pesquisar pedra sabão

jUlho de 1958 ,

3,1

de 11 de julho de 1958 .....
43.972 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Narciso Franco a
pesquisar feldspato e associados no Município de Botelhos,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 11 de
julho de 1958.

b asileÍl'O José de Sousa Fran-

r, a

31

43.970 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Retifica o art. P,
do Decreto nv 42.587, de 7 denovembro de 1957. Publicado no D.a. de 11 de julho de 1958 ,. . . . . . . . . . . . . . .

28

<13 967 ' - D-ecreto ~e 4 de..~ul~o
- de 1958 - AutOrIza o cidadão
co Município de Andradas,
E~tadO de :r-,nnas'- Gerais. publicado no D. O. de 11 de

30

43.96'9 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Valter de Sousa
Castro a pesquisar manganês
e associados no Município de
Mateue Leme, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. o. de 10 de julho de 1958

43.971 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Renova o Decreto
nv 39.041, de 18 de abril. doe
1956. - Publicado no D.O.

li:

3 966 - Decreto de 4 de julho
4 d Hl58 _ Retifica o art. 1<1 do
D~cr8to nv 42.721, de 29 ~e
ov.emb ro de 1957. - Publt~adO no D.O . .de 11 de julho
de 1958
.

Págs.
brasileiro Athos Fontes Ferreira a pesquisar colomita e
associados no Muntcípío de
Itararé, Estado de São Paulo.
- Publica-do no D. O. de 11
de julho de 1958 ..... ,......

30

Brumadinho, Estado de Minas Gerais. -r- Publicado no
D.O. de 11 de julho de 19ti8
43.974 - Decreto ele 4 de julho
de 1958 - Concede à Cerâmica
Mogt..G uaçu
Sociedade
Anônima
autorização
para.
funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no
D.O. de 17 de julho de 1958
43.975 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Concede à Mineracão Ocara, Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
- Publicado no D.O. de 17
de julho de 1958 '" " . . . . . . . .
43.976 - Decreto de 4 de. julho

de 1958 -

Conced.• à; Minera-

33

34

34

Aros
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Págs ,
-cão

Abel Ltda. autorização,
'para funcionar como emprêsa
de mineração. Publicado
no D.a. de 17 de julho de
1&58 . .

34

43.977 - Decreto de 4 d-a julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Almir de Padva Lima a pesquisar areias ilmenítieas e associados, no Municípío de Primeira Cruz, Estado do Maranhão. - Publl ~
cado no D.O. de 17 de julho
de 1958

34

,'43.978 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Autoriza a Companhia Níquel Tocantins a pesqulsar amianto e associados
no Munícipío de Pírenópolls,
Estado de Goiás. - Publicado no u.o, de 17 de julho
de 1958
_

35

'43.979 - Decreto de 4 de jutho
de 1958 - Renove. o Decreto
ns 30.369" de 8 de janeiro
de 1952, que declarou de utilidade pública para fins de
desapropriação pelo Departamenta Nacional de Obras Contra as Sêcas, área de terreno
situada no Município de Santa Cruz, Estado do Flio G~an
de do Norte. - Publicado no
D. O. de 11 de julho de I9D8

33

43.980 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - .áltera o parágrafo
único do art. 19 do Decreto
ns 37.686, de 2 de agôsto de
Publicado no D. a.
1955. de 17 de. julho de 1958 .....

36

-43.981 - Decreto de 4 de julho
de 1958 - Abre, ao Ministério
da Guerra, o crédito especial
de CT$ 30.000.000,00. para
atender a despesa' que especíríca. - Publicado no D.Q.
de 14 de julho de 1958 ..... ,

e

43.984 - Decreto de 5 de julho de 1958 - Aprova o Regtmento da Divisão. do Pessoal Civil cnv. P. C. ) do
Ministério da Marinha.
Publicado no D. O. de 17 de
julho de 1958
43.985 - Decrete de '5 de julho
de 1958 - Declara de utilidade pública, para' fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, área de terreno situada na cidade do
Recife, Estado {te Pernambuco, necessária à construção
'de prédio pelo mesmo Departamento. - Publicado no D.
O, de 17 de julho de 1958.

37

37

4i

são à Rádio Gazeta de Ala':'
goes Sociedade Anônima para

instalar uma estação eadicdtfusora. - Publicado no D.
a. de 5 de julho de 1958. Retificado no D. O. de 18 de
julho de 1958

36

36

4~

43.987 - Decreto de 5 de julho
de 1958 - Outorga concessão à
sociedade "Emissoras Reunidas Rádio Cultura Limitada."
para instalar uma estação r,adíodífusora , - publicado no
D. O. de 1 de agosto de 1958

46

43.988 - Decreto de 5 de julho
de 1958 Abre ao Poder
Judiciário -Tribunal superior do Trabalho - o crédito
especial ade crs 31.830.454,40,
para o fim que especifica. Publicado no D.a. de 17 de
julho de 1958

48

43.989 - Decrete de 7 de jUIl1.Ô
de 1958 - Retifica o Decreto
ns 43.101, de 24 de janeiro
de 1958. - Publicado' no D.
O. de 11 de julho de 1958 ..

47

43. ,990 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o Míntstérío da Aeronáutica a acei-

educacionais.

- Publicado no D. Q. de 4 de
junio de 1958

43.983 - Decreto de 5 de julho
de 1958 - Cria o Serviço de
Polícia dos II, IH e IV Exércitos. Publicado no D.a.
de 17 de julho de 1958 ......

43.986 - Decreto de 5 de julho
de . 1958 Outorga conces-

·43.982 - Decreto de. 4 de julho
-de 1958 - Abre, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de
.
Cr$ 10,000.000,00 paro, auxiliar a Sociedade Ordem Servas de Maria - Provinda do
Brasil, na conclusão de obras

.assietenctaís

Págs ,

tar

dOl1Ç6,O

de

terreno em
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Págs .
Itanhaem (S.P.). Publicado no D.Q. de 14 de julho
de 1957
.

47

43.991,- Decreto de 8de julho
de 1958 -

Autoriza o Mínls-

tér!o da Aeronáutica a aceitar
d-oação de .terrenos ,em Orateús eCE). Publicado no
D.a. de 14 de julho de 1958

47

43.992 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Regula a aplicação

da verba orçamentária relativa
à despesa decorrente do Encontro dos Bispos do Nordeste
e dá outras providências. -

Publicado no D.a. de 8 de julho de 1958 ..•...............

48

43.993 - Decreto de $ de julho
. de 1958 - Suprime cargo ex-

Publicado no D.a.

tinto. -

de 8 de julho de 1958
Mi.994 -

.

49

Decreto de 8 de julho

de 1958 -

Autoriza estrangei-

ros a adquirir, em regime de
ocupação,

fração

ideal

ter-

reno de marinha, que mencio-

na, situado no Distrito Feccret. - Publicado no D. a.
de 14 de julho de 1958
.

49

43.995 - Decreto de 8 de julho
de 1958 Autoriza estrangeiros a adquirir, em regime
de ocupação, fração ideal de
terreno de marinha que menciona, situado no Distrito PeR
deral . - Publicado no D.a.
de 14 de julho-de 1958
.

48.995 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza Amando
Gomes da Silva a comprar pedras preciosas. - Publicado
no o.o . de 14 de ~ulho de
1958
.

'{3.998 ...,- Decreto de 8 de julho
de' 1958' - Autoriza à S.A. de
Cimento, Mineração e Cabotagem "Olmímar" a pesquisar
calcário e associados no Município de Pinheiro Machado,

50'

51

51'"

51

53

54

~4. 004

49

- Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza 0- cidadão
brasileiro José" Felíu Burgos a

pesquisar diamantes
dos, no Município
ranga.. Estado do
Publicado no IlD,
julho de 1958 .

4~. 997

- Decreto de 8 de julho
de 1958 - Dá nova redação ao
art. 96 do Decreto nv 4'2.820,
de 16 de dezembro de 1957. Publicado no D. a. de 14 _de
julho de 1958
,'

Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado noD.a. de 14" de
julho de 1958
"
"
43.999 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Concede à- Companhia Agro-Industrial de Cimento Portland da Amazônia
autorização para funcionar COmo emprêsa de mineração. Publicado no D.a. de 14 de
julho de 1958
.
44.000 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Concede à Bmprêsa
das Águas Minerais Ambaí
Ltda. autorização para Iunclonar como emprêsa de mineração. - Publicado no, D.a. de
14 de julho de 1958
.
44,001 - Decreto de 8 de julho
de 1958' - Autoriza a Emprêsa
Comercial e 'I'écnica de Minérios S.A. a pesquisar minérios de ferro e associados no
Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 14- de ~u..
lho de 1958 •...... "
.
44. 002 ~ Decreto -de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Angelo Planare a
pesquisar 'areia quartzosa e assaciados, no Município de
Campa Largo, Estado do Paraná. - Publicado no D..O.
de 14 de julho de 1958
.
44.003 - Decreto de 8" de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Feliü Burgos a
pesquisar ouro no Município
de .Iacundá, Estado do Pará.
- Publicado no D.a. de 14
de julho de 1958
.

50

e, asseclade ItuplPará.
de 14 de

54

44.005 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Rui Nunes de Càmpos Rosa a pesquisar minério
de OHm e associados, 110 Mu-

nicípio de Mauês, Este.do do
Amazonas, - Publicado no D.
O. de 14 de julho de 1958 .. _
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Pága.

Págs.
Carneiro S. A. autorização
para continuar a funcionar
como emprêsa de mineração.

44.006 - Decreto de 8 de julho
'de 1958 ~ Au toriza o cidadão
brasileiro Rui Nunes de OamPOs Rosa a pesquisar minérios
de ouro e associados. no Município de Mauês, Estado do
Amazonas. - Publicado no D.
O. de 14 de julho de 1958 ....

55

44 .007 ~ Decreto de 8 de julho
de 1958· - Autoriza o cidadão
brasileiro David Paulo Dana
a pesquisar diamante, ouro e
asso-ciados no Município de
Ituplranga, Estado do Pará.
~ Publicado no D. O. de 14 de
julho de 1958

55

44.008 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brastleíro Almir de Paíva Lima
a pesquisar areia.'> ílmenítícas
e associados em terrenos devolutos no Município de Primeira
Cruz; Estado do Maranhão. 'Publicado no D. O. de 14 de
julho de 1958 .... . . . . . . . . . .
44.009 - Decreto d-e 8 de julho
de 1958 - Autoriza Comércio
e Mineração Vale do Assu
Sociedade Anônima a pesquisar rutilo e associados no
Município de Independência.
Estado do Ceará. Publicado
no D. O. de 14 de julho de
;1958 , ...... ,.................

57

44.014 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Abre, ao Ministério dê, Educação e Cultura, o
crédito especial de Crg
.
2.000.000,00, para auxiliar o
Museu de Arte Moderna de
'São Paulo na realização do
programa organizado para. as
manifestaçõe-s da IV Bienal
de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 14 de julho de
]958

58

44.015 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Nilo Riffald a Pe-squisar mica e associados no
no Munícípío de Maricá, Estado do Rio de
56

Janeiro.

Publicado no D. O. de 14 de
julho de 1958 . ~ .... , . . .. . . . .

59

Decreto de 8 de julho
de 1958 - Revoga o Decreto
n- 41.119, de 12 de março de
1957. - Publicado no D. O.'
de 14 de julho de, 1958

59

Ji4.016 -

~4.017

56

~4.010 ~

Decreto de 8 de julho
de 1958 - Renova o Decreto
ns 33.690, de 28 de janeiro de
1956. - Publicado no D. O.
de 14 de julho de 1958 .'....
44.011 - Decreto de 8 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Almir de Parva Lima a pesquisar areias ílmez-dticas e -associados, no Município de Primeira Cruz,
Estado do Maranhão. - Publicado rio D.O. de 14 de julho de 1958
44.012 - Decreto de 8 de julho
de 1955-- Autoriza o cidadão
brasileiro Sclon Guedes Barreto a pesquisar amianto e
associados no Município de
SlW Brá-s. Estado de Alagoas.
- Publicado no D. O .. de 14
de julho de 1958 .. _. . . . . .. . .
44.013 - Decreto de 8 de julho
âe 1958 Concede à Pires,

- Publicado no D. O. -de 14
de julho de 1958 ... , .... '..

57

57

58

- Decreto de 8 de julho
de 1958 ~ Autoriza o cidadão
brasileiro Níceu orassí Vasconcelos a pesquisar minério
de chumbo e associados no
Munícípío Morro do Chapéu,
Estado da Bahia. - Pttblíca'do no D. O. de 14 de julho
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Município de .raeundã, 'Estado
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D. O. de 14 de julho de 1958
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44.026 - Decreto de 8 de julho
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'de 1958 - Abre ao Ministério
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44.040 - Decreto de 12 de julho
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44.062 - Decreto de 23 de julho
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29 de julho de 1958

14{)

44.075 - Decreto de 23 de julho
de 1{l58 - Autoriza pessoa ju-

rfdica estrangeira a adquh'ír
direito preferenclaj ao afo-

>O

138

ramente do -terreno de acrescidos aos acrescidos dos acrescidos de marinha, que mencio-
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Federal. - Publicado no D. O.
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Dvocreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
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petrópolis, Estado do R: o de
Janeiro. -'PublicadJ- no o.o.
de 24 de julho de 1958 - Retificado no D. a. de 28' de
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44.084 -

44.085 ----' Decreto de 24 de julho
de 1958 - COncede autorização para funcionar corno emprêsa de energia elétrica a
companhia de Eletricidade
Alto
Guanhâes
Sociedade
Anônima.
Publicado no

145Decret:=:. de 24 de julho
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pesquisar carvão mineral no
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de

Oricíúma, E$-

tadc doe Santa Oatarína. Publicado no D.a. de 29 de
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folheto argiloso, no Munícípío
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Paulo. - Publicado no D. O.
de 29 de' julho de 1958
44.095 - Decreto de 24 de ulho
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brasileiro José Stopa Filho a
pesquisa-r càulím e associados
no Município de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 29 de
julho de 1958
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44.096 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza Mineração
Oarrbe Limitada a pesquisar
manganês e associados, no
Mumcípio de Aracoíaba, Estado do Ceará. _ Publicado
no D. O. de 29 de julho de 1958
:l:4.097 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autorlza:o cidadão
brasileiro João José da Silva.
R pesquisar vermiculita Do Mu,
nícípío de Ubá, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 29 de- julho de 1953
44.098 -'- Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Septimua de Mendonça Clark a pesquisar areias
ílmenítícas e associados no
Município de Araroses EStado
do Maranhão. - Publ{cado no
D. O. de 29 de julho de 1958
44. 099 -r-- Decreto de 24 de Ijulho
de 1958 - Autoriza a Campa-

nhía de Mineração Novalímense a lavrar minério de
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cípios de Nova Lima e Brumadínho. Estado de Minas Gerais. - 'Publicado no D. O.
de 29 de julho de 1958
44 .10:0.- Decreto de 24 de julho
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n.» 38.052, de 10' <1e outubro
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de 1855. -
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Publicado no D. O.

de 29 de julho de 1958
44.101 - Decreto de 2.4 de julho
de 1958 - Autoriza a Sociedade Anônima Mármores Brasileiros "Sarnbra", a pesquisar
mármore, dolomíta e associados no Município de Cachoeira
do Itapemirim, Estado. do Espírito Santo. - Publica-do no
D. O. -de 29 de julho de 1958
44.102 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o CIdadão
brasileiro Miguel Arcanjo de
Oliveira a pesquisar Meias
ílmenítícas e associados, 7l.JO
Murrlcípro de Barreirinhas, Es_
tado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 29 de julho
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44:.103 - Decreto de 24 de 'julho
de 1958 - Autoriza a emprêsa
150
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de mineração Cal !tu Ltda.
a [pesquisar calcário, doIomita.
e associados, no Município de
Itararé, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 29"
de julho de 1958
44.104 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o CIdadão
brasileiro João Batista de Cerqueira a pesquisar areias Ilmenítícas e associados, no
Município de Barreirlnhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 29 de julho
de 1958
44.105 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza Manganês

do Ceará Limitada a pesquisar manganês e associados, no
Município de Aracolaba, Estado do Ceará. - Publicado no
D. O. de 29 de julho de 1958

152

155

155

15~

44.106 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão

brasileiro José Thieghi a pesquisar diamante e associados,
no Município de Jacuri, no
Estado do Pará. - Publicado
no D. O. r de 29 de julho
de 1958 ..

15e
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44.107 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza a emprêsa
de mmeraçâo Cal !tu Ltda. a
pesquisar calcário, dolomlta e

cárie, no Município de Pratá.,
rpolis, Estado de Minas Gerais.
-- Publicado no D~ O. de 29
üe 'julho de 1958

161

associados, no Município de

44.115 - Decreto de 24: de julho
de 1958 - Retifica a Tabela
de Mensalistas dos Serviços
de Navegação da Amazônia e
de Administração do Pôrto do
Pará e dá outras providências.' - Publicado no D. O.
de 29 de julho de 1958

lGl

44.116 -- Decreto de 24 de julho
de 1958 _ outorga concessão
à Sociedade RoJ.dío Santa Martense Ltda , para instalar uma
estaçã-, radiodifusora. - Publicado no D. O. de 11 de
agôsto de 1958. - Retificado
no D. O. de 22 de agôsto
de 1958

162

Itararé, Estado de São Paulo.
- publicado no D. O. de 29
de julho de 1958
44.108 - Decreto de 24 de julho

de 1958 -

157

Autoriza a Minera-

çbo Carlbe LImitada a pesqui-

sar manganês e associados, na
Município de Aracolabe. Estado do Ceará. _ Publicado
no D. Q. de 29 de julho de 1958
44.109 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza Manganês do Ceará Limitada a pes-

157

qutsar manganês e associados,

no MunicípIo de Aracolaba,
Estado do Ceará. - Publicado
no D. O. de 29 de julho de 1958 158
44.110 - Decreto de 24 de julho
de ]958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Miguel Arcanjo de
Oliveira a pesquisar areias 11mentticaa e associados, no Município de Barreirmhas. Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 29 de julho
de 1958
lõ8
44.111 _ Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro geptimus de Mendonça Clark a pesquisar areias
Ilmenítícas e associadas. no
Município de nratoses. Estado
de Maranhão. Publicado
no D. O. de 29 de julho de 1958 159
44.112 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza 'O cidadão
braeileiro Antônio de Sousa
Dias a lavrar taico e associados. no Município de Castro,
Estado do Paraná. Publicado no D. O. de 29 de julh:O
de 1958
159
"14.113 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Septimua de Mendonça Clark a pesquisar areias
ílmeníticas e associados, no
Município de Aratoses, Estado
do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 29 de julho de 1958
160
·44.114 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cídadâo
brasileiro Gasparmc Ferreira.
<1e Andrade a pesquisar cal-

44.117 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Outorga concessão
à MosSüró Rádb gocíedade
Límttada para instalar uma
estação rarííoüífusora.. - Ainda não f01 publicado no D. O.
por falta de pagamento ..... " 162
44.118 -- Decreto de 24 de julho
de 1958 - Outorga concessão
à Ernurêsa Telefônica de Nova
Friburgn sociedade Anônima.
para estabelecer serviço rádiotelefôriíco público interior, Publicado no D. O. de 10 de
setembro de 1958
16~
44.119 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
'brasileiro Bernardo Sousa oas.
telo Branco a pesquisar 'areias
ílmeniticas e associados, no
Município de Barreírtnhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 29 de julho
de 1958
162
44..12() - Decreto de 24 de julho
de 1958 --=. Autoriza o cidadão
brasileiro José Feliu Burgos a
pesquisar diamante e assocrados no Município de Itupíranga, Estado do Pará. - Publicado no D. O. de 31) de JUlho de 1958
16i
44.121 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autorrza o cidadão
brasileiro Miguel Arcanjo de
Oliveira a pesquisar areias 11_
menfticas e associados, no Município de Barreirlnhas, Es-
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tado do Maranhão. _ Publ1cado no D. O. de 30 de julho
de 1958

44.122 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar areias Ilmeniticas e
associados, no Município de
Barreirínhaê. Estado do Maranhão. - Publicado no D. O.
de 30 de julho de 1958
44.123 ..,..... Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro .Iohn Davies a pesquisar glpstta e associados nos
Municípios de Camamu e Maraú. Estado da Bahia. - Pubhcado no D. O. de 30 de julho de 1958
1.. .. ..

l.64

no Munícípto. de Jtuplranga,

Estado do Pará. - publicado
110 D. O. de 3() de julho de 1958

168-

164

44.130 - Decreto de 24 de Julho
de 1958 - Concede à Companhia Industrial e Comercial de
Minérios - Cicoenir-a - autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publícado no D. O. de 30 de julho
de 1958

169

164

44.131 - Decreto de 24 de julhode 1958 Autoriza Agnccbrás - Sociedade de Expansão Agrícola e Comercial Ltda.
R pesquisar água mineral no
Município de Campos do .Jordão, Estado de São Paulo. Publicad-o no D. O. de 30 de
julho de 1958

169

44.132 _ Decreto de 24, de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Freitas Nascimento a pesquisar areias tlme,
nítícas e associados, no Município de Barreírtnhas. Estado
do Maranhão. - Publicado 110
D. O. de 80 de julho de 1958

170

44. 133 - Decreto de 25 de julho
de 1958. - Autoriza o cidadão
brasileírc João Batista de
Oerqueira e pesquisar areias
âlmeniticas e associados no
Município de Barreírínhas.
Estado do Maranhão. ~ Publicado no D.O. de m de
julho de 1958

171}

do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 30 de [ulho de 1958

164

44.125 --.Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brastleíro Antônio de Sousa
Dias a lavrar __ talco e associados. D0 Munlcípto de Castre,
Estado do Paranã . - PubI1cado no D. O. de 30 de julho
de 1958

166

44,126 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Mário Leite Vidal
a pesquisar diamante. e essecladoa. no Município de Alto
do Paraguai. Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D. O.
de 30 de julho de 1958
i

167

44.128 - Decreto de 24 de julho
de 1958 _ Autoriza o cldadâo
brasileiro Carlos Lustosa a.

pesquisar areias iImeníticas e
associados no Município de

168

44.129 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José 'I'íeght a pesquisar ctwm::ntes e associados,

44.124 - Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Preltas Nascimento a pesquisar eretas Ilme..
riiücas e associados, no Muntr;~pi.o de Barrêirínhas. EstaC10

44.127 -r- Decreto de 24 de julho
de 1958 - Autorrza o cida-dão
brasileiro Septimus .tames Frederlck Clark a pesquisar areias
Ilmenítlcas e associados. no
Município de Araioses. E<;tado
do Marànhâo . Publicado
no D. O. de 30 de julho de 1958

Págs.
Barreírmhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O.
de 30 de julho de 1958 ;. '.' '.'

167

44.134 - Decreto de 25 de ju'l
lho de 1958. - -Autcrlza o
cidadão brasileiro João Batista de Cerqueira a pesquisar areias ilmenítloas e associados no Município. de Barreírtnhas, Estado do Maranhão - Publicado no D.O.
de 31 de julho de 1958 •.••.•
44,135 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o c;Ldadão brasileiro José Freitas
Nascimento
a p esq u s ar
areias Ilmeníticas e associaí

In
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- Publicado no
de julho de 1958

D.a.

lho de

de 31
171

44.136 - Decreto de 25 de jUl
lho de 1958. - Renova o Decreto n.v 39.052, de 18 de
abril de 1956. - Publicado no
D.O. de 31 de julho de 1958

44.144 172

44.137- Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza a
emprêsa de mineração Minerium do Brasil, Indústria e

Comércio Ltda. a pesquisar
minério de manganês e associados no Município de pentecostes, Estado do Ceará. ~
Publicado no D. O.
julho de 1958
~4

Decreto de 25 de ju1958. - Autoriza a
r-osrõnca Olínda S.A. a pesquisar fosfato e associados na
Município de Igaraçu, Estado
de Pernambuco. - Publicado
no o.o, de 31 de julho de 1958

44.143 -

dos, no Município de Barreirínhas, Estado do Maranhão

17&

Decreto de .25 de ju-

lho de 1958. -

autonee o cidadão brasileiro Miguel Arcanjo de Oliveira a pesquisar
areias ilmeníticas e associados. no Município de Barreírinhas, Estado
do Maranhão
- Publicado no D. O. de 31
de julho de 1958

177

Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o cidadão brasileiro Miguel Arcanjo de Oliveira a pesquisar
areias ilmeníticas e associados, no Município de Barl'~i
rlnhes, Estado do Maranhâc.
- Publicado no D.a. de 31
de julho de 1958

177

44.145 -

de 31 de
172

.138 - Decreto de 25 de jUR
lho de 1958. - Autoriza o ci-

dadão brasileiro João Batista
de Oerqueiro a pesquisar
areias ilmeníticas e associados
no Município de Barreírtnhas,

44.146 - Decreto de 25 de julho de 1953. - Autoriza o ci-

Estado do Maranhão. - Publicado no n.o. de 31 de julho de 1958 .. I.............

172

Decreto de 25 de julho de 1958. - Anula o Decreto n.v 42.186, de 28 de
agôsto de 1957. - Publicado
no D.a. de 31 de julho de
1958 . . ..................•.•.

173

44.140 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o cidadão brasileiro José Freitas
Nascimento a p esq ui sa r
areias ilmenítioas e associados, na Município de Barreirlnhas, Estado do Maranhão.
- Publicado no D. O. de 31
de julho de 1958

173

Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza Mineração Caríbe Limitada a
pesquisar. manganês e associados na Munícípío de Aracoíaba, Estado do Ceará Publicado no D.O. de 31 de
Julho de 1958

17~

Decreto de 25 de julho de 1958. - Dá nova redação ao art. 15' do Decreto:
n.v 31.0ZfJ, de 21 de junho de
1952. ~ Publicado no D. O.
de 31 de julho de 1958 ......

17~

44.139 -

44.141 -

44 .142 -

dadão brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar areias Ilmeriíticas e associados, no Município de Barreírinhas, Estado do Maranhão. Publicado no D.O. de 31 de
julho de 1958
44.147 - Decr-eto de 25 de julho de 1958. - Autorizá o cidadão brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar areias ilmeriitícas e associados, no Município de Barreirinhas - EStado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 31 de julho de 1958
~4.148 Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o cidadão brasileiro J-oão Batista
de Cerqueíra a
pesquisar
areias ílmeníticas e associados
no Munícípic de Barreírtnhas, Estado do Maranhão.
- Publicado no o.o. de 31
de julho de 1958
-44.149 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Retifica o
Decreto n.e 24.207, de 17 de
dezembro de 1947. - Publícada no D.C. de 31 de julho de 1958 ......... . • .. • ..

178

178

179

17l)c
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quisar areias íjmenítlcae e
associados no Município de
Barreírinhas, Estado do Maranhão. - publicado no D.
O. de 31 de julho de 1958 ..

18~

44.157 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro JOsé Freitas Nascimento a pesquisar
areias ilmenítícas e associados
TIO Município de Barreirinhas
Estado do Maranhão. - Publicado no D.O. de 31 de juIho de 1958

183

44.158 - Decreto de 25 de julho de 1958. ~ Autoriza Manganês do ceará Limitada a.
pesquisar manganês e associado no Mur.icípio de Aracoíaba Estado do ceará. Publicado TIo D.O. de 31 de
julho de 1958

184

180

44. 159 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Declara sem
efeito o Decreto TI.Q 40.096,
de 9 de outubro de 1956 Publicado no D. O. de 31 de
julho de 1958

184-

181

44.160 ~ Decreto de 25 de julho de 1958. Autoriza a
Companhia cimento "Portland
Corumbá a pesquisar argila
no Munícípío de Corumbá,
Estado de Mato Grosso. Publicado no D.O. de 1 de
agõsto de 1958

185

44.161 - Decreto de 25 de julho dJe 1958. Transfere,
sem aumento de despesa,
funções da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista do Ministério da
Guerra, que menciona, e dá
outras providências. Publicado no D.O. de 1 de agôsto de 1958 ...... _.. . .. .. .. ..

185

44.162 - Decreto de 25 doe julho de 1958 Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropríaçâo, i m ó v e I que
menciona, necessário ao Minístérío da Guerra, no Município de Pau d"_\.lho, rio Esta"do de Pernambuco. - Publícada no D.O. de 1. de' agôsto de 1958 _
_

186

44 .150 .....;.. Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro Bernardo

Souza Castelo Branco a pesquisar areias ílmenítícas e associa:dos, no Município de Bal'reírinhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D.C.
de. 31 de julho de 1958

179

44.151 - Decreto de 25 de julho de 1958. Autoriza o
cidadão brasileiro Septdmus
James Fl'ê'derick Olark a pes-

quisar areias Ilmeníticas e assocíados no Município de
araíoscs, Estado do Maranhão , - Publicado TIo D ._0.

de 31 de julho ue 1958 ....
44.152 - Decreto de 25 de. julho de 1958. - 'Autoriza Iceminas S.A. Emprêsa de Mineração a pesquisar minério
de ferro, manganês, dolomita,
mármore, e associados, no
MunicLpio de Santa Bárbara,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 31 de
Julho de 1958
44.153 ~ Decreto de 25 de julho de 1958. - Autoriza
a
Companhia gstanirera do Bra-

180

sil a lavrar cassiterita e as-

sociados no Município de Itinga, Estado de Minas Gerais.
- publicado no D.a. de 31
de julho de 1958
44.154 - Decreto de 25 de julho de 1958. Autoriza o
cidadão brasileiro, Bernardo

Souza castelo Branco a pesquisar areias ílmenítícas e a5
socíados no Munici,pio de Barrcirmhas, Estado do Maranuão. - Publicado no D.c.
M

de 31 de julho de 1958 ....

182

44:155 - Decreto de ~5 de julho de 1958. Autoriza o
cidadão brasileiro Carlos Lus-

tosa a' pesquisar areias
meníticas e associados no Mu-

ü-

mcípio de Barreírínhas, Estado do Maranhão. - Pu ~
blicado no D.a. de 31 de
julho do 1958 ....... ..... . ..
44.156 - Decreto de 25 de julho de 1958. Autoriza o
cidadão brasileiro, Bernardo
SOuza, Castelo Branco a pes-
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44.163 - Decreto de 25 de julho de 1958. - Altera o Re-
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ento

do

QOA-QOE,

gulaIllado pelo Decreto númeapr~~ 251 de 6 de setembro
TO
957'- publicado no D.
de l
:31 de julho de 1958..
d
O,
e
. .
. . _ Decreto de 26 de JU44. 104: de 1958. - Aprova o

186

lho a111 8h to para 1953, do Ber~rç

social

Rural e dá o~

provid§ncias. Publitr as DO D. O. de 31 de julho
ca d 5 0 Retificado no D.O.
de .. 1 °cie agôsto de 1958
6
ne
__ Decreto de 26 de ju44. 165 de 1958. - Institui o s~r
VIÇD

g

ino

1958 . .

187

de certificação do tu~er~

VIçO de batata para plantio e

oule urras

providências. -

dá,bl?Ca do no D. O. de 28 de
~~hO de 1958
J
_ Decreto de 26 de ju44. 166 de 1958. .r: outorga à
jho -"tura Mumclpal de Baba-

'189

pre!€ldia no Estado de Goiás,
çul a Ussã~ para o al?~o:rei~a
conce de energia hídráulíca
Illent~oeira do Salto exístenda. oa curso d'água G<mipapo

te I1~o e 'Munici!pio de Babadistl"l d'·
Estado de Goiás.
la, no D. O . de 31 d e
çu lâI1
l"cado
pUD_l de 1958
·ul h O
.
J
_ Decreto de 26 de ju~4.167 de 1958. - Dá nova r~
1.hO _ aOS Arts. 2." e 3.", AlIR
daÇ~o I rn, do Decreto nú:nea.s ~3.088, de 22 ~e janeiro
:n:-€ID 1958.
Publicado no
~~O. de 29 de julho de 1~58
Decreto de 26 de JU44. 168.;; 1958. Autoriza o
lho . o do Patrimônio da

189

190

ser~V" a aoeitar a doação do
Vl:J.a~o que menciona, situado'

teI 1 eMurllCípiO

'perestna,
no r<:stado do Piauí ,- Publín o ;, no D.O. de 31 de JUoa d de 1958
lho
.

bl~C~

J!lJ.xllO' ll

~

tenegro para a Comissão Estadual de Energia Elétrica a
concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica ao distrito da sede e
ao 1'1.0 Distrito, do Muni-cÍJpiIJ:
de Mcntenegro, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D.O. de 31 de julho de
1958. Retificado no D.O. de
6 deagôsto de 1958... .... ...
44.172 - Decreto de 26 de julho de 1958. -- Dispõe sôbre
a aposentadoria ordinária;1,
ser concedida aos segurados
dos Institutos de Aposentadoría e Pensõés, de acôrdo com
o art , 3." da Leí u.c 3.322, de
26 denovembro de 1957, combinado com a Lei n.v 21. 385-A,
de 13 de maio de 1958.
Publicado no D.O. de 26 de
julho de 1958., Retdfícado no
D.O. de 28 de julho de 1958.

192

192

44.173 - Decreto de 26 de julho de 1958. Concede à
sociedade Navegação Antonio
Ramos S .'..~J.. autorlzaçâo para

O. de 30 de julho de 1958 ..

191

Decreto' de 26 de ju4~_·lõ9 &; 1958. - Declara púIb? S de uso comum, do do-

oe

191

14.171 _. Decreto de 26 de julho de 1958. - Transfere da
Prefeitura Municipal de Mon-

continuar a funcionar corno
emprêsa de navegação de cabotagem. - Publicado no D.

de

do Estado do Rio G:
as águas do rio Oiao S~--,_ publicado no D.O.
l'Ía~l' de julho D,e 1958
de ... ·
,
.
Decreto de 26 de JU44. .170 ~ 1958. - ~ransfeí'e do
jjiovegrno do Estado do Para-

Págs.
né para. a Companhia Paranaensc de Eletricidade a concessão para o aproveítamento
progressivo 09, energia- hidráulica do Salto Grande, situado
no Tio Iguaçu, no Distrito
sede do Município de Cruz
Machado, Estade do Paraná.
- Publicado 'no D.c. de 31
de julho de 1958. Retificado
no D.O. de 6 de agôsto de

191

44 . 173-A Decreto de 27- de
julho de 1958 Autoriza a
equísícâo de ações da Empresa
Centrais Elétricas de Goiás
Sociedade Anôníma , Pubücao no D. O. de 8 de agôsto
de 1958
44.174 - Decreto de 28 de 1958
- Concede à sociedade anô-

nima Standard Branda of BraInc. autortzacão para con-

:ru,

191

19~
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-tínuar a funcionar na República. - Publicado no D.a.
de 1 de agôsto de 1958 ~......
44.175 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Concede à Sociedade Emprêsa de Navegação
Caeté Limitada autorização
para funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem.
- Publicado no D. a. de 27 de
agôsto de 1958

194

195

44.176.- Decreto de 28 de' julho
de 1958 - Concede à sociedade
Provídence Mercantil S'. A. Navegação e Pesca autortzaçâo
para funcionar como emprêsa
de nav-egação de cabotagem.
- Publicado no D,a. de 7 de
agôsto de 1958 ..... ,.,.,.,

195

44.177 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Concede à. Sociedade "Branatra" Empresa
Brasileíea de Navegação Transatlântica e Cabotagem Ltda.
autorização para. funcionar
como emprêsa de navegação
de cabotagem. - Publicado no
n.o . de 1 e agôsto .de 1958

196

44,,178 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Concede à sociedade
J" M. Kalil & Irmão, autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. -,Publicado no D.a.
de 16 de agôsto de 1958

196

44.179 - Decreto de 28 de Sulho
de 1958 - Concede à sociedade
anônima' Grupo
Industrial
Eletro Meccaníche Per -Impianti All'Estero GIE S,p.A. autorização para funcionar na. República, - Publicado no D. O. de 28 de
agôsto de 1958
44.180 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Concede à Sociedade anônima Navebras S.A.
(Comércio de Petróleo) autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem. - Publicado no D. a. de 20 de
agõsto de 1958 ....... ".....
44.181 - Decreto de 28 de julho
'de 1958 -- Concede autorização
it firma Indústrias Pelosínâ
S. A., com sede na cidade de

196

197

Pága.
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para runcionar aos domingos e nos feriados civis ou religiosos, Ainda não foi publicado na D.
Q. por falta de pagamento ..
197
44.182 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital de
responsabíltdade da Ir'íremen's
Insurance Company of Nework
- Publicado no D, a. de 10 de
setembro de 1958 ,.""".,..
197
44.183 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Aprova alterações
mtroôuaídas nos Estautos, inclusive aumento do capital da
COmpanhia Continental de
Seguros. - Publicado no D.O,
0.'0 5 de agõsto d·~ 1958 ""
197
44. 184 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos, inclusive transferência da sede
social da Companhia de Seguros Vila Rica. - Publicado
no D,Q, de 12 de agôsto de
1958 . .
-14,185 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Altera o Decreto
ns 39.433, de 20 de junho de
de 1956, e dá outras providencias. Publicado no D.O:
de 31 de julho de 1958' .. ,., .

4k 186 -r- Decreto de 28 de julho
de 1958 - Retifica a relação
nominal a que se refere o parágrafo único do art lQ, do
Decreto nc 27.654, de 29 de
dezembro de 1949, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 31 de julho de 1958
41.187 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Dá nova redação ao
art. 44, do Decreto nv 42.820,
de 16 de dezembro de 1957.
-- Publicado no D. a. de 31 de
julho de 1958
,.
44 .188 - Decreto de" 28 de julho
de 1958 - Extingue Coletoria
Federal. - Publicado no D.D.
de 31 de julho de 1958 ,.'
44, 189 - Decreto de 28 e julho
de 1958 - Dispõe sôbre fi, subcrdínação das Mesas de Rendas. Publicado no D. O.
de 31 de julho de 1958

198

19B

19J

199

199

199
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tradas de Ferro, do período
1954-1955. - Publicado no D.
O. de 28 de julho de 1958 ..

200

44.191 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Concede à Socíedade tsmpreae de Navegação
Antônio Martins dos Santos
Ltda., autorização para funcíonar como emprêsa de navegação

de

cias. - Publicada no D. O. de
1 de agô.st o de 1~58

200

200

200

202

202

Contra as sêcas área de terreno situada no Mumcípíc de
Orés; LEst-ado do
ceará. ~
\Pu)::üica;do no D. O. de 1, de
agôsto de 1-9'58

303

44.:ziJD - Decreto de 29 de julho de 195<8 '''''- Concede à 8 0 cíedade ft..ntonioGomes
da
Silva Navegação Limitada au201

torlzacâo cara
continuar a
funcionar ~ como emprêsa de
navegacã., de cabotagem. ~
Pubncado no D. O. de '5 de
agõst o de 1958
,...
-i4.2al ~ Decreto de 29' de julho
de 113'58 -Concede à Com...

zônia em que se transformou
a sociedade Artur Reis & Cla,
rNaverracãc) Ltda.. autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navega-

Lei de 29 de julho de
12'58 Autoriza o Govê1'Ilo
do Esta-do do Ríc Grande do

Decreto de 29 de ju1958 - AIb~'e, ao Mida Educação e Culcrédito
especial de
;Cnp a.eun.ouuco, para -atender
ao pagamento,
relativo ao
exercício de .1095-6,
da subvenção anual
concedida do
Instituto de
Física Teórica
de Bâo 'Paulo. eubueeoc
no D. O. de :1 de agôsto de
1858 ................•..•.....
lho de
nistério
jura, 'O

- Decreto de 2S de julho
de 1958 - Declara de utdlídade Pública, para efeito de
desapropriação peâc .DepartalU1€"l1to Nacional
de
Obras

·44 .195 -- Decreto de 28 de julho
de 1958 COncede à Companhta de Navegação da Ama-

·44.:1:% -

•

'4:-Lli.~

':L'~.19'3

da Fazenda a dar a garantia
do Tesouro Nacional à opee-ação de . crédito negociada

ção de cabotagem. - Publicadc no D. O. de 31 de julho
de 1958

Lei de 29 de julho de
'Transfere, sem. auenento de despesa, Iumção de Ta19Ô'3 -

bela NtarJ.Iérica Esa1ecial de Ex-

·44.194 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Autoriza o Ministro

pela Companhia Urbanízadora.
da Nova Capital da Brasil.
- Publicado no D. O. de 28
de julho de 1958

44. wr; -

êranumerárío-mensalísta
do
J.\1:inistério da Educação e Oul'tura, e dá .cutras providên-

cabotagem.

Ainda não foi publicado no
D.a. por falta de pagamento
44.192 - Decreto de 28 de ~-ulho
de 1958 - Abre ao Ministério
da Saúde o crédito especial de
Cr$ , 1. 000.000,00, à Liga Brasileira Contra a Epilepsia. Publicado no JJ. O . de 31 de
julho de 1958
44.193 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Altera o Decreto
nv 28.959, de 11 de dezembro
de 1950, que regula a concessão
de auxílio para· transporte,
ajuda de custo e diárias aos
funcionários diplomáticos e
consulares, e dá outras providências. - Publicado no D.o.
de 31 de julho de 1958

Págs.
Sul a saldar a dívida da Viação Férrea daquêle Estado,
mara com o Fundo Uníco da
Previdência Social
em
2{)
(vinte) prestações
semestrais.
Puclícad., no D. O. de 1 de
agôstc de 1958. . . . . . . . . . . . . .
202

44.190 - Decreto de 28 de julho
de 1958 - Autoriza a inclusão
da importância de
:
.
Cr$ 39.239.250,30 no Plano
Geral de Obras e, Aquisições
da Companhia Paulista de Es-

panhia Brasileira
gaçi10

203

de Nave-

autorização para fun-

cionar eoann erruprêsa de navegação de cabotagem. ~ Publicado
201

ag~to

Do

D. O.' de

13 de

de 1953
M.200 - 'uecreto de 39 de julho
de 19"5,8 ~ COTIcede à socíedada Navegação "Cometa" Li-

203
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Págs .

enãtada. autorízaçâo para continuar a: funcionar como em'"

trechos superior, médio e Interior. - Publicado no D.Q.
de 4 de agôsto de 1B58

prêsa de
navegação de ca'botegean. Publicado
no
D. o. de .1,8 de agôsto de 19'58

2G4

Decret., de 3'0, de julb'o
de 19518 - Orla. a Ccnussâo
do PlaJ\I) P-ortuári o Nacional.
Publicado no D. O. doe 31
de jUi~ho de 195'8

2{)4

44.2v,3 -

Decreto de 38' de julho
de 1:9'53 - Transfere, sem aumente de despesa, runcões de
Ta:belas Nuanénoas Especiais

414.2{);4, -

providências. PubliD. O. de 1. de agôstc
de 1%3

@.-2C:3 -

2Ü'ô

207

Decreto de 311 de julho

de 1'95·8 - Autorize. Mineração
do .Jart Ltcia . a. pesquisar
aluménío e as-

scciados :nCJ Munícipío de Almeírhn E3tJ~:do do Pará.. -----.
Pu:l::·lk:r.:do nc D. O. de 4 de
neosto de 1,S'3'3 ..........•..•

2Ü'S

44.207 Decrete de 3'1 de
julho de 1::J5!3 - Autoriza Mineração d:· J'a1'i Ltda.. a pescuísar ersínér.ío de alumínio 'ê
associados. rio Mumícípíc d-e
Almerim, Est3)d o do Pará.
Pl1!blicado no D. O. de 4 de
agôsto de 19,5'8

208

oH.z08 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Declara públicas: de
uso comum, do domínio do Estado de São Paulo as águas
do rio Prêto . ......:. Publicado no
D. O. de 4 de agõsto de 1958

zoe

44.209 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Declara públicas, de
uso comum. do d-omínio no Estado de São Paulo, as águas
do rio "vargem Grande ou
Branco", "Branco" e "Branco", respectivamente, nos seus

210

blicado no D. O. de 4 de agôsto

111)

minérros de

Estado, do

Pará. Publicado no D.O.
de 4 de agôstc de 1958 ...

torização para funcionar como
emprêsa da mineração. - Pu;

tras

44.2Ci5 - Decreto de 3ü de julho
de 118'58 - Autoriza Mineração
do Jari Ltda., a pesquisar nndnérí., de alumínio. e associados no 'Mumcípío de Ahneíz-ím E,s"2.,d <>:10 Pará. - Pubucadl') no D. O. de 1 de agôsto
de ,1953
. .. .

Pio de Almeírrm

44.211 - Decr-eto de 31 de julho
de 1958 - Concede à indústria
e Comércio de Águas, Socíedade Anônima (INCASA), au-

de Extranusnerários-enensalis-tas do Ministério da Agricultura, que menciona, e dá oucado

209

44.210 - Decreto de 31 de julho de 1958 - Autoriza Mineração do Jari Ltde.., a
pesquisar minério de alumínio e associados no Mtnucí-

de 1958

210

44.212 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Autoriza. Mineração
do Jari Ltda , a pesquisar minério de alumínio e associados
110 Município de Almeírun,
Estado do Pará. - Publicado no D.O. de 4 de agõsto
de Hl58

210

44.213 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Autoriza a Compa,
nhía Mineração Ipcranga a
pesquisar' minérios de chumbo
e zinco 110 Município de Iporange, Estado de são Paulo,.
- Publicado no D. O. de 4 de
agôsto de 1958
;.

211

44.214

Decreto de 31 de
(julho de 1958 - Autoriza o cí.,
dadâo brasileiro Walter Carlos
Alarcãc a pesquisar calcárío
no Município' dePlanaltina,
Estado de Goiás. - Publicado
no D. O. de 4 de agôsto de 1958

ia12

44.215 - Decreto de 31 de julho
da 1958 - Autoriza a emprêsa
de mineração Companhia de
Cimento P-ortland Goiás a pesquisar calcário e associados no
Município de Palmeiras de
Goiás, Estado de Goiás. Publicado no DiO. de 4 de
agôsto de 1958

212

44.216 - Decret-o de 31 de julho de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Benjamim
Bcntorin a pesquisar calcário
e associados no Município de

íNDlcn

Págs.
Rio Branco do Sul, Estado
do Paraná. - Publicado no
D.a. de 4 de agõsto de 1958.
44.217 - Decreto de 31 de julho de 1958 -r- Concede a E.
Togni & Cia. autorização para funcionar corno emprêsa
de mineração. Publicado
no D,a. de 4 de agôsto de
1958
44.218 - Decreto de 31 de julho
de .1958 -.Autoriza o Depar;
tamentx Nacional de' Obras
Oontaa as Sêcas a instalar
uma central hidro elétrica no
açude Banabuíu, "no Estado do
Ceará. - Publicado no D. a.
de 4 de ugôsto de' 1958 ... ,...
44.219 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Concede autorização para funcionar como em,
prêsa de energia elétrica à
Cooperativa de Fôrça e' Luz de
Vala do Sousa. _ Publicado
mo D. O. de 2 de agósto
doe 1958 ,
'........

213

212

214

2014

Decreto de 31 de julho
de 1958 - Orta o estandartedistintivo para as Escolas .Preparatõrlas. Publicado no
D. O. de 2 de agôsto de 1958 ..

214

44.221 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Dá nova redação
aos arts. 27 e 39 do Regulamento da Lei de Promoções.
- Publicado no D. O. de 2 de
agôsto de 1958
..

211

44.220 -

44.222 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Cria, no Instituto
de óleos, do Ministério da
Agricultura. o Centro de C'ooperaçâo Técnica e dá outras
providências. - publicado no
D. O. de 31 de julho de 1958

218

44.223 - Decreto de 31 de julho de 1958 .....:... Outorga concessão ao Govêrno do Estado
do Maranhão para instalar
uma estação radiodlfusora..
Ainda não foi publicado
no n.o. por falta. de paga-

mento
44.224 - Decreto dei 31 de ~ulho
de 1958 - Outorga. concessão
aú Govêrno do Estado do Maranhâc para instalar uma eSM

Págs.

taçâo radiodifusora. -

219

Ainda
não foi publicado no D. O. por
falta de pagamento .......•.

219

44.225 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - lttitoriza a COIDm_
são do Vale do São Francisco
a aceitar a doação do terreno
onde deverá see- construída
uma. barragem, no POvoado de
Lagoa Grande, no Distrito de
Ibipeba, no Município de Santo
Inácio no' Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 2 de
agôst(} de 1958

219

44.226 - Decreto de 31 .de ju'lho de 195-3 - Altera o Decreto n.v 40.554, de 14 de dezembro de 1956, e dá outras
providências. - Publicado nó
D.O. de 2 de agõsto de
1958

219

44.227 - Decreto de 3,1 de julho
de 1958 - Declara de carát-er
ou Interêsse militar funções
exercidas no Conselho Nacional de Petróleo. - Publicado
no D. O, de 2 de agôsto de 1958

219

44.228 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Autoriza a Comta,
sá,o do Vale do Sã:o. Francísco
a aceitar, na sede do Murncípio de Gararu, Estado de Sergipe, a dçação de um terreno
'Com área de 10.000 m2, de
proprtedaus- do Sr. Elizl0 Araú,
~o e .de sua espôsa D. Therezrta Albuquerque Araújo. _
Publicado no D. O. de 2 de
agôsto de 1958

220

44.229 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Institui a Comissão
Censítáa-ia Nacional e da OU~
'tras providências'. PublIcede, no D. O. de 2 de' agõsto
de 1958 '>....................

220

44.23Ü' - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de auxillares
de enfermagem da Escola de
Auxiliares de Blnfermagem Catarina Laoouré , - Publicado
no D. O. de 12 de agüsto
de 1958
,
,,,.....

221

44.231 _ Decreto de 31 de julho
de 1958 - Concede autorização
para o funcionamento dos CUl'-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Págs.
80S que indica. _ Publicado
no D. O. de 12 de agôsto
de 1958

221

nistério da Aeronáutica.
Publicado no D. O. de 2 de
agôsto de 1958

221

44.233 - Decreto de 31 de julho
de 1958 - Aprova o Regulamento para a Escola de Ma;
rínha Mercante do Pará. Publicado no D. O. de 4 de
agôato de 1958

222

44.233-A - Decreto de 31 de juIho de 1958 - Abre ao Serviço
.Socaal Rural o crédito suplemental' de Cr$ 1.{)ü'Ü'.,oOO,0Q!
para atender à. despesa. que

230

44!.234 -..:.. Decreto de 1 de agôsto
de 1958 - Dispõe sôbre a 'I'a;
bela Numérica Especial de

'Extranumerário_mensalista da
Base Aérea dos Afonsos, do
Mmistério da Aeronáutica.
Publicado no D. O. de 5 de
agôstn de 1958

231

44.235 - Decreto de 1 de agõsto
de 1958 - Altera a redação
do art. 25 do Regimento da
Seção de Segurança Nacional
do Ministério da Viação e

Obras Públicas. baixado com
o Decreto n.v 23.315, de 8 de
Ijulho de 1947. - Publicado no
D. O. de 1 de, agôsto de 1958
44.236 - Decreto de 1 de agõsto
de 195& - Institui a Campanha Nacional de Educação e
Reabilítação dos Deficitários
Visuais. - Publicado no D. O.
de 5 de agôsto de 1958 ,.....

236

lidade pública, para eteno de

no Município de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro. _
Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 1958 .. ,............
44.239 - Decreto de 1 de agôato
de 1958-- Cria no Mmístérto
da Aeronáutica a Comissão de
,~tudos e construção da nova
Escola de Aeronáutica. - Publicado no D. O. de 5 de agôsto
de 1958
44.240 - Decreto de 1 de agôsto
de 1958 Altera o Regulamento das Operações Imobi-

liárias da Carteira Hipotecária
e Imobíháría do Clube Naval.
- Publicado no D. O. de 4! de
agõsto -de 1958
44.241 - Decreto de 4 de agôsto
de 1958. - Transfere. sem aumento de despesa, função de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerárío.mensallsta do
Ministério da Guerra, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de7 de agôato
de 1958
,
:.....
44.242 - Decreto de 4 de agôsto
de 1958 - Regula a concessão
de licença a militares do Exér_
cito. - Publicado no D. O. de
7 de agôsto de 1958 ........ '
44-.243 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Aprova o novo orçamento para a execução das
obras do pôrto de São Francisco do Sul, no Estado de

240

240

240

241

241

Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 14 de agôsto
de 1958

236

244

44.244' - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Declara de utilidade

publica para efeito de desa-

propriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
.Sêeas, área de terreno à (jusante do açude Penteocste, no

44.237 - Decreto de 1 de agosto
de 1958 Altera o Decreto
n.« 39.141, de 12 de maio de
1955·, que aprovou OS Quadro
e Tabela-s de Pessoal do Instituto do Açúcar e do Álcool
aprova a Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista du referido Instí.,
tuto. - PUblicado no D. O.
de 4 de agôsto de 1958 .... ,.'

Págs.
44.238"- Decreto de 1 de agôstc.
de 1958 Declara de utidesapropriação, imóvel situado

44.232 - Decreto de 31 de julho
de 1958 ~ Altera a lotação nu,
mérlca de repartições do Mi-

Publicado no
específica. D. O. de 13 de agôsto de 1958

xxv

Mumcípío de Pentecoste, Es-

'8

237

tado do Cearâ.. - Publicado
no D. O. de 12 de agôsto
de 1958
44.245 - Decreto de 6 de agôatc
do 1958 - Cria funções gratificadas no Serviço Social

245
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~ur~}6~~,er~eo 3DeJ~e~ã1~mJ;
1958, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 12 de
agosto de 1958

rím, Estado do Pará. _ Publicado no D. O. de 12 de agôsto
de 1958
245

44.246 - Decreto ele 6 de agosto
-d'0 195;; - Autoriza o cidadão
brasileiro Herly Diniz de ou-

pesquisar

verra H pesquisar minério de
Ouro, no Município de Oiapoque, no Território Federal do

Amapá. - Publicado no Do O.
de 14 de agosto de 1958

4:4.247 - Decreto de 6 de agôstc
de 1958 _ Autoriza o cidadão
brasileiro Armando Bartclo a
pesquisar água mineral
MunicípIO de 813,0 JZlsé do RlO
Prêto, Estado de' São Paulo.
_ Publicado no D. O. de 12 de
agôstc de 1958

247

44.255 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n.c 38.978, de 4 de abril de
1956. - . Publicado no D. O.
de 12
agôsto de 1958 ....

de

248

251

252

Decreto de 6 de agôsto
de 1958 ....;.... Concede a Fer-

rosul Ltda. .autorização para
funcionar como emprêsa de
míneraçâo . Publicado no
D. O. de 12 de agôsto de 1958

252

Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Concede à Mineraçâo São Domingos Ltda. autorização para funcional' como
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 12 de
agôsto de 1958

252

4.4.257 -

2~8

44.25{) - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza Mineração

do Paru Ldmltada a (pesquisar
mínérrns de alumínio e ass octados, no Munlcípto de Al~
meirtm, Estado do Pará.

44.258 - Decretode 6 deagôsto
de 1958 - Autoriza a Emprêsa
pararraense de Águas Minerais
Limitada, a pesquisar água

249

mineral no Mumoípto de Ja.,
oarêalnno, Estado ctn Parané..

_ Publicado no D. O. de 12 de
;..

44.2M
Decreto de 6 de agôsto
de 1958 _ Co-ncede à "Soernt-

agôsto de 1958

-c'

bra" Sociedade Extrativa
de Mmértos Brasil-eiros Limi-

44.252 _ Decreto de ü de agôsto
de 1958 - Autoriza Mineração
do Pará Limitada a pesquisar
minérios de alumínio e associados, no Município de Alrrieí-

251

44.256 -

44.249 - Decreto de 6 de agõsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Petl'ôrüo de Macedo

tada, autorrsação para funcionar como emprêsa de mineração. - puíolícado na D .0. de
12 de agôsto de 1958

no

de 1958
24.8

res Tigre Ltda.. autorização
'nara funcionar como empresa
de mmeraçâo . - Publicado no

-publica·do no D. O. de 12 de
agôsto de 1958

mineral,

Castro a pesquisar mármore,
dolomíta e associados '110 Município de ,RIO Branco do Sul
Estado do Paraná. - Publi~
cado no D. O. de 12 de agôsto

44.248 _ Decreto de 6 de agôstc
de 1958 - Concede- a Mármo-

Lacerda, a pesquisar gtpstta e
associados no Município de Bouccõ Estado de Pernambuco.
_ Publicado no D. O. de. 12
de agôato de 1958

água

Munícípao de Mogt-Mírfm, Estado de São Paulo.
PublL
cada no D. O. de 12 de agôsto
de 1958 ..•...................
44.254 - Decreto d,e 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Octavío dos Santos
-c'

r:o

D. O. de 12 de agôsto de 1958

250

44'.253- - Decreto de 6 de agôsbc
de 1953 - Autoriza o cidadão
brasileiro Eugênío Mazon a

25~

44.259 - Decreto de 6 de agôsto
de 1968 - Autoriza o cídadâo
brasileiro Manuel Demosthe250

nes Barba de Siqueira a pesquisar calcário no Município de Planaltína, Estado de
Goiás. - Publicado no D. O.
de 13 de agôsto de 1958

44.260 - Decreto de 6 de agôsbo
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Bruce de Men-

25:
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Pága.
dança Clark a pesquisar areias
tjmenítícas e associados no

Município de Araíoses, Estado
do Maranhão. - Publicado no
O. de 14 de agôsto de 1958

D.

44.261 - Decreto de 6 de agosto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Patrus de Sousa
a pesquisar cíamta e associados no Município de Gouveia,
iEsÚtdo de' Minas oerais. publicado no D. O. de 14 de
agôsto de 1958
4ol.262 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n.O 39.046. doe 13 de aorll de
1956. - Publicado no D. O.
-de 13 de agôsto de 1958 .,....
44.263 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Joaquim Nogueira a
pesquisar minério de manga,
nês no Município de Mateus
Leme, Estado de Minas Gecaía. - publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958
44.264 - Decreto de 6 de- agôsto
de 1958 - Autoria o cidadão

brasileiro .Ioaqtnm Nogueira a
pesquisar hematita, no Município de Mateus Leme, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 12 de agôsto
de 1958
,......
4.4.265 - Decreto de 6 de agôstc
de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Augusto
Paccio a pesquisar quartzo e
associados no Município de
Monte Sião, Estado de Minas
Gerais. - Pubhcad., no D. O.
de 12 de agôsto de 1958 .. ;,.
44.266 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n.c 38.979, de 4 de abril de
1956. - Publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958 .. ' _. .
4.4.267 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Septímus J ames Frederick Olark a pesquisar areias
tlmenítícas e associados, no
Município de Araíoses, Estado
do Maranhão. Publicado
no D. 0, de 12 de agôsto
de 1953
- Decreto .de 6 de agôsto
de 1958 . . . . . .: Autoriza o ci-dadão

~4.263

254

Pág·s.

brasileiro Francisco Portela de
Sampaí., a pesquisar. areias ilmenítícas e associados, no Município de Primeira Cruz, Estadodo Maranhão. - Publicada no D, O. de 12 de agõstc
de 1953

254

255

255

255

44.269 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Ignacio
Martins Neto a pesquisar mi.,
néno de ferro no Município de
Antonina, Estado do Paraná,
- Publicado no D. O. de 12 de
agôztc de 1958 ,
,.....
44.270 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Geraldo Alves Motta
a pesquisar cauhm e associa.,
dos no Mumcípío de Itapecerica da Serra. Esta·do· de São
Paulo. - Publicado no D. O.
doe 14 de agôsto de 1958 ... ,.
44.271 _ Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Pltanguí a
pesquisar minérios de ferro,
manganês e associados no MunIcípio de Pítangut, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 13 de agôsto de 1958
44.272 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n,» 39.238, de 23 de maio de
1956. - Pubhcadr, no D, O.
de 12 de agôsto de 1958 .... ,.
44.273 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão

253

258

259

260

260

brasilezrc Walter Brockes a

256

257

257

pesquisar grafita no Município
de Peixe, Estado de GOiás. Publicado- no D. O. de 12- de
agôsto de 1958 ""......
14.274 - Decreto de 6 de agôstc
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Marinho 'I'ho...
masi a lavrar minério de ferro
na- Munícfolo de Jtabíra, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. o. de 14 de
agôsto de 1958
".
44.275 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Autoriza Mineração
do Parú. Ltda. a pesquisar mi.,
néríos de alumínio e associados, no Município de Almeírím,
,Estado do Pará. - Publicado
no D, 0, de 14 de agôsto
de 1958
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261

262
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44.276 ,....... Decreto de 7 de agôeto
de 1958 - Renova o Decreto
n.e 39.ü54. de 13 de abril de
1956. - Publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958 .....
44.277 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autorrza o cidadão
brasileiro Adíeu Seul Tibães
a lavrar diamante, ouro e associados, no Município de Dia-

mantina, Estado de Minas Geraís. - Pubhcadn no D. O.
de 14 de agôsto de 1958

263

263

44.278 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza Mineração
lParú Ltda. a pesquisar mi-

nérios de alumínio e associa;
dos, no Município de .Almeí.,
rim, Estado de Pará.- Pubhcado no D. O. de 13 de
agôsto de 1958

264

44.279 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Declara sem efeito
o Decreto n.« 39.555, de 12 de
julho de 1956. -

o.

Publicado no

O. de 13 de agôsto de 1958

264

44.2!m - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão

brasileiro Dunas Esteves da
Gosta a lavrar argila no Município de Resplendor Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 14 de agôsto
de 1958

265

44.281 - Decreto de 7 de' agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasííeíro José Marinho Torasi a pesquisar minério de ferro,
no Munícípto de Itabíra, Estado doe Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 14 de
agôeto de 1958

265

44.282 - Decret-o de 7 de agôsto
de .1958 - Concede a Alumínio
Minas Gerais S.A. autoriza,
ção para 'Continuar a funcionar
corno emprêsa de rmneração.
- Publicado no D. O. de 13
de agôsto de 1958 ."..........

266

44.283 - DecrEto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza Mineração
do Paru Ltda. a pesquisar mí.,
néríos de 'alumínio e associados. no Município de Almeirim,
Estado do Pará. - Publicado
no D. O. de 13 de agôsto
de 1958

267
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44.284 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o "c.dedão
brasíleíro .Iacques Prancísco
Laender a pesquisar quartzo e
pedras coradas, no Município
de Ataléa, Estado de Minas
Gerais. - Publicado 'no D: O.
de 13 de agôsto de 1958
44.285 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Milton Resende a
pesquisar feldspato e associados no Município de Piau, Estado de Minas Gerais. - Pubhcado no D. O. de 14 de
agôsto de 1958
44.286 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n. o 39.04.4, de 18 de abril de
1956. - Publicado no D. O. de
13 de agôsto de 1958
44.287 - Decreto de 7 de agõsto
de 1958 - Renova o Decreto
n.s 39 Al53. de 18 de abril de
1956. ~ Publicado no D. O.
de 13 de agõsto de 1958
44.288 - Decreto. de 7 de agôsto
de 1958 _ Autoriza Petrônio de
Macedo Lacerda a pesquísar
gípsíta e associados, no Município, de Bodocó, Estado de
Pernambuco. - Publicado no
D. O. de 13 de agôsto de 195844.289 -;- Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Sebastião Alves de
Brito a pesquisar areias ilme,
nítícas o associados, no Mum,
cípio de Primeira Cruz. Estado
do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 13 de agôsto de 1958
44.290 - Decreto de 7 de agôsto
de 19.58 - Autoriza o cidadão
brasileiro Maurício Gonçalves
Leite a pesquisar minério de
cobre e associados nos Municípios de Aurora, Barro e Milagres, Estado do Ceará. - Publicado no D. O. de 14 de
agôsto de 1958
44.291 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
TI.O 39.241, de 23 de maãc de
1956. - Publicado no D. O.
de 13 de agôsto de 1958
4..4.292 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Septimus James Fre-

267

268

268

269

269
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270

271
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deríck Clark a pesquisar areias
íjmeníticas e associados, no
Município de Araioses, Estado
do Maranhão. - Publicado no
D. O. de 14 de agêsto de 1958
44.293 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Marinho Thomasi a lavrar minério de ferro
no Município de Itabíra, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 14 de
agôsto de 1958 .
44.294 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Nacional a
pesquisar minérios de ferro,
manganês e associados no Município de Duro Prêto, Estado
de Minas Gerais. _ Publicado
no D. O. de 13 de'. agôato
de 1958
44.295 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Concede reconheci-

271

271

272

mento a escola de ensino industrial. - Publicado no D. O.
de 14 de agôato de 1958
44.296 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Altera o Decreto
n.« 37.856, de 5 de setembro
de 1955, para o rim que especifica. - Publicado no D. O.
de 8 de agôsto de 1958 ..... . . .

273

273

274

Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Autoriza estrangeí-

44.300 -

27~

279

280

44.305 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Laptda.,
çâo Alka Ltda. a comprar
pedras preciosas. - Puolicadc
no D. O. de 12 de agôsto
de 1958

280

Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Autoriza estrangeiro
a adquirir. em transferência de
aforamento, a fração ideal do
domínio útil do terreno de marmha e de acrescidos que mencíona. no Distrito Federal. eubucado no D. O. de 12 de
agôsto de 1958 ... '. . . . . . . . . . .

281)

44.306 -

274

44.299 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Aprova o Qua,dro

de Pessoal do COnselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958

279

de capital do Banco H-olandês
Unfdo S. A., destinado às suas
operações DO Brasil. - Publi.,
cado no D. O. de 9 de agôsto

de 1958

tegoria de 3.° Comissário no
1.0 Grup-, (Câmara), do artf,
go 32.0 do Regulamento para
as Cajntanías dos Portos. Publicação no D. O. de 12 de

e dá outras providências. Publicado no D. O .. de 12 de
agôsto de 1958

de 1958 .......•..............

279

44.304 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Aprov.a o aumento

44.297 - Decreto de 7 de agôsto
de 1958 - Cria e inclui a C'J,_

agôsto de 1958
44.298 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Aprova o Quadro
de Pessoal do Conselho Regional de Oontabilidade da Bahia,

ros a adquirirem o domínio
pleno do terreno que men,
cíona, situado no Distrito Federal. _ Publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958
44.301 - Decreto de 8 de agosto
de 1958 _ Autoríza estrangeiros a adquirirem o domínio
útil do terreno de acrescido de
marinha qUe' menciona em Niterói, no Estado ~do RIó de Ja-neiro. - Publicado no D. O.
de 12 de agôsto de 1958
44.302 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Autoriza estrangeiro
a adquirir o domínio útil do
terreno de marinha que menciona. no Distrrtu Federal. !PublIcado no D. O. de 12 de
agôstc de 1958
44.3'03....,....- Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Autoriza estrangeiro
a adquirir o domínio pleno do
terreno que menciona, situado
no Distrito Federal. - Pubhcada T'<l} D. O. de 12 de agôsto

44.3ú7 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Declara de utilidade

277

pública a "União dos Viajantes
e Corretores Comerciais", com
sede em São Paulo, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 11 de setembro
de 1958 .,....................

280
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44.303 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Declara de utilidade
pública a associação "Obra do
Berço" com sede em São
Paulo, 'Estado de São Paulo.
- Ainda não foi publicado nO
D. O. por falta de pagamento

281

44'.3H9 - Decreto de 8 de agôsto
de 1958 - Declara. de utilidade

pública o '''Dispensáxio Santa
Tereslnha do Menino Jesus {ia
Paróquia da Gávea", com sede
no Distrito Federal. - Publicado no D. O. de 1 de outubro de 1958

281

DeC1'3t'O de 9 de agôsto
de 1958 - Aprova o Regula;

44.310 -

menta

para

os

cursos

de

Aperfeiçoamento (C.A.F.) do
Ministério, da ~azenda, criados
pelo Decret:o-lel n.v 7.311, de
8 de fevereiro de 1945,. - Publicado no D. O. de 14 de
agôsto de 1958

44.311 - Decreto de 11 de agôsto
de 1958 - Outorga concessão
à Radiodifusora Cambará So-'
cíeríade Anõmma para instalar
uma estação radíodífusora . ..,...Ainda. não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
44.312 - Decreto de 12 de agôsto
de 1958 - Atribui à Compa,
nhía Itrbanlzadora da Nova
Capital do Brasil a mstalaçâo
de uma. rêde de telecomunica,
ções de Interêsse do 'futuro
Dístrrlo Federal. - Publicado
110 D. O. de
20 de agôstc
de 1958
"..........
44.31::3 - Decreto de 12 de agôsto
de 1958 'I'ransfei-e função
de Tabela Numérica Especial

281

286

286

287

44.315 - Decreto de 18 de agôsto
de 1958 _ Outorga concessão
à Rádio Guarani S.A. para
instalar uma estação radiodifusora de ondas curtas. - Publicado no D. O. de lO de
setembro de ~958 .... ,......

238

44.316 - Decreto de 18 de agôsto
de 1958 Abre, ao Mimstério da E-ducação e Cultura.
o crédito especial de Cr$
2.o-00.00o-,O:Ü', para auxiliar a
Prefeitura Municipal de Anápolis, no Estado de Goiás.
Publicado no D. O. de 19 de
açosto üe 1958

288

44.317 - Decreto de 18 de 'agôsto
de~ 1958 _
Abre, ao Mima,
tério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cr$
1.5úO.'üO·O,OO (um milhão e quí.,
nhentos mil cruzeiros), para
auxiliar a Prefeitura Mumcipal
de Caraguatatuba, no Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 19 de agôsto de 1958

2'88

44.318 - Decreto de 21 de agósto
de 1958 - Aprova o Regimento
do Serviço Nacional de Teatro,
do Ministério da Educação e
Cultura. - Publicado no D. O.
de 23 de agôsto de 195-8 .. ,...

289

44.319 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Revoga I() Decreto
TI.O 3'3.746, de 7 de fevereiro de
1956. - Publicado no D. O.
de 22 de agôsto de 1958 .... ,.

294

44.320 - Decreto de 22 de agôsto
ode 1958 Dispõe, sem aumento de despesa. sôbre as

de Extranumerárro-mensalista
de repartição do Ministério da
Aeronáutica, que menciona. _
Publicado no D. O. ode 13 de
agôstc de 1958
44.314 - Decreto de 12 de agôstc
de 1958 - Autoriza. o Tesouro
Nacional a afíancar. em contraprestação, o Banco do Brasil
Sociedade Anônima, pelo aval
que a' referida organização de
crédito dará à Superintendência do Plano de Valorização
Beonômlca da Amazônia para
aquisição de máquinas destinadas à construção da Rodo-

via Belém.Brasília. Publl..
cado no D. O. de 13 de agôstc
de 1958

Tabelas Numéricas Bspeoiais
287

de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Marinha,
que menciona, e dá outras pro_

vídências ,
Publicado no
D. O. de 27 de agôstc de 1958

294

44.321 - Decreto de 22 de agõsto
de 1958 - Restabelece a. redação da letra a do art. 35
e letra. f do art. 13\J do Regulamento do Centre de Pre.,
paraçâo de Oficiais da Reserva
(R-166). - Publicado no D. O.
de 27~ de agôstc de 1958 .... ,.

296
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44.322 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958. - Aprova a transfor-

mação da Mútua Oatarinense
<de seguros Gerais em sccíedade anônima, com a denominação de Companhia Catarínense
de Seguros Gerara. - , Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1953
,
44.323 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Aprova alterações
jntroduztdas nos Estatutos da
Companhia de Seguros" Aliança da' Bahia". - Publicado
no D. O. de 30 de agôato
de 1958

296

296

43.324 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Aprova alterações

introduzidas nos Estatutos da
Aliança da Bahia Capitalização. Publicado no D. O.
de 30 de agôsto de 1958 ....
41.325 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos, íncluslve aumento do capital de
responsabilidade da "Companhia Adrlátlca de Seguras".
_ Publicado no D. O. de 4 de
setembro de 1958
4.4.326 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Aprova alterações
Introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros "Argos
Fluminense". - Publicado no
D. O. de 28 de agôsto de 1958
«.327 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento de capital social da "União Brasileira" Oompanhta de Seguros Gerais.
- Publícado no D. O. de 4 de
setembro de 1958
H.328 - Decreto de 22 de agôsto
'doe 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Maria Pinheiro
Lima de Moura Pedrosa a pesquísar minério de ferro no
Mumcípio de Antonina, Estado
do Paraná. - publicado no
D. O. de 22 de agôstn de 1958.
- Retificado no D. O. de 26
de agôsto de 1958
44'.329- Decretr, de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o Govêrno
do Estado de Minas Gerais a
pesquisar água mineral no Mu-

PágS.

nícfpín de Oambuquíra, Estado

296

de Minas Gerais. - Ainda não
foi publicado no D. O. por
falta de pagamento
44.330 - Decreto de 22 de agôsto
de 1953 - Concede à Sipal Sociedade Imobiliária Paulista
Lrmítada, autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no
D. O. de 27 de agôstn de 1958
44.331 - Decreto de 22 de agôstc
de Hl518 - Concede à Sociedade COmercial Industrial Importadora e Exportadora ~
.Soeoimex - Ltda. autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração. - Publicado no
D. O. de 27 de agõsto de 1958
44.332 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
orasücíro Francisco Portela de
Sampaio a pesquisar areias
ílmeníticas e associados no Mun'lcípio de Primeira Cruz, Es.,
tado do Maranhão. - Pubücado no D. O. de 27 de agôsto
de 1958

Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do
Sul - Cruzul, a pesquisar minérios de ferro. manganês, dolomita, mármore. acre e associados. no Município de Santa.
Bárbara, Esbl,do de Minas oeTk.i:$. -: publicado no D. O.
de 27 de agôsto de 1958
44.334 - Decreto de 22 de agôstc
de 1958 - Renova o Decreto
n.? 3'9 .:2:714, de 30 de maio de
1956. - 'Publicado no D. O.
de 27 de agôsto de 1958 .....•
44.335 - Decreto de 22 de agôatc
de 1958 - Autoriza o cidadão
brastleíro gebastiâo Alves de
Brito a pesquisar areias Ilme;
níticas e associados, no Município de Primeira Cruz, Estado

298-

299

299

29~

44.333 297

297

297

300

300

do Maranhão. - Puiolicado no
D. O. de 27 de agôsto de 1958

301

Decreto de 22 de agôsto
doe 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Sebastião Alves de
Brito a pesquisar areias Ilmeníticas e associados 110 Município de Prtmeíra Cruz. Estado
do maranhâo. - lPubllcado no
D. O. de 4 de setembro de 1958
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44.336 298
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44.337 - Decretei de 22 de agôsto
de 1958 "- Concede à Smelba

-

Sccledade Melhoramentos

da BaCIa Amazônica Ltda. au-

torização para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1958 ...'...........
44.338 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão

3.02

brasileiro Isaac Marcus Pinto
a pesquisar ouro e associados,
no Municí!)10 de Maués, Estado
do Amazonas. - Publicado no
D. O. de 4 de setembro de 1958
44.33fl - Decreto de 22 de agôstu
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Carlos Henrique de

302

Aragão a lavrar água mineral
DO Município de Teresina, Es_
tado do Piauí. - Publicado no
D. O. de 3'01- de agôsto de 1958
44.341} - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza 'a Compa-

nhia de Pesquisas e Lavras
Minerais Oonelmt a lavrar
carvão mineral no Município
de São Jerônimo. Estado do
Rio Grande do Sul. - Publtcada no D. O. de 4 de setembro de 1958
44.341 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do
Sul - Cruzul, a pesquisar minérlos de ferro, manganês, do,
lomlta, mármore, acre e asso,
ciados no Município de Santa
Bárbara, Estado de Minas Geraãs. - Publicado no D. O.
de 4 de setembro de 1958 ....
44.342 - Decrete de 22 de agôsto
dEI 1958 Altera a lotação
de repartlçôes vatendídas pelos
Quadros Permanente e Suplemental' do Mímstérto da Agrl,
cultura. _ Publicado no D. O.
de S de setembro de 1958 ....
44.343 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro, policarpo Gondlm
a pesquisar ametista e quartzo
no Município doe Caetíté, Estado da Bahia. - Publicado
nu D. O. de 4: de setembro
de 1958....
44.344 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão

302

303

304

304

305

Págs.
brastleíro José Felíu Burgos a
pesquisar diamantes e associados. no Município de ItUPI_
ranga, Estado do Pará. - Publicado no D. O. de 4 de S€tembro de 1958
305
44.345 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Pitangui a
pesquisar minério de ferro e
manganês no Mumcipio de Pítangui, Estado de Minas G.eraís. - Publicado no D. O.
de 4 de setembro de 1958 ....
3üô
44.346 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a emprêsa
de mineração cocnncr & Sturmel' Ltda., a pesquisar quartzo
e associados no Município de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. - Publicado no
D. O. de 4 doe setembro 'de 1958 307
44.347 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do
Sul"":"'" Cruzul, a pesquisar minérios de ferro, manganês, dolomtta, mármore.. acre e associados, no Município' de santa,
íBárbara, Estado de Mmas GeTais. - Publicado no D. O.
de 4 de aetembro de 1958 .... 307
44.348 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza. O cidadão
brasileiro Hugo Pacheco a lavrar calcário e associados. no
Município de Iporanga, Estado
de São Paulo. _ Publicado nO
D. O. de 4 de setembro de 1958 308
44.349 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Vieira a pesquisar areia quartzosa no Muni,
cípio de Santos, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. Q.
de 4 de setembro de 1958 ....
309
44.35'0 - necreto de 22 de agôsto
de 1958 - Torna sem efeito o
Decreto n. o 41.458, de 6 de
maio de 1957. - Publicado no
D. O. de 4 de setembro de 1958 309
44.351 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 Concede à Mica
Norte S.A. autorização para
continuar a funcionar como
empresa. de mineração. - Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1958
.. .
310

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

xxxm

Págs.
44.35-2 - Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companma Vidraria Santa Marina
a pesquisar calcário e associados. no Município de São ROR
que, li:stado de São Paulo. Publicado no D. O. de 4 de
setembro de 1958
44.353 - Decreto de 22 de agôatc
de 1958 - Autoriza o cidadão
orasileíro, José Feliu Burgos a
(pesquisar diamante e asseclados, no Município de Jecundá,
Estado do Pará. - Publicado
no D. O. de 4 de setembro
de 1958
,

310

311

44.354 ~ Decreto de 22 de agôsto
de 1958 - Autoriza a emprêsa
de mineração Teixeira Gulma,
rães & Oía.. a lavrar calcário
e associados, no M1.Ul:1Cipio de

Elvas, Estado de Mmas Gerais. _ Publicado no D. O. de
4 de setembro de 1958

44.3'55 - Decreto de 23 de agôsto
de 1958 - Transfere funções
das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona. - Publicado no D. O. de 26 de
agôsto de 1958

44.35-6 - Decreto de 23 de agôsto
de 19;)8 - Transfere função
da 'Tabela, Numérica Especial
de Extranumerário-mensatsta
do Quart'?l General da 3.a :00na Aérea para a do EstadoMaior da Aeronáutica. - Publicado no D. o. de 26 de
agôsto de 1958
44,35"7 - Decreto de 23 de agôsto
de 1958 - Altera. o Regulamente para o Arsenal de Marinha do Río de Janeiro
Pl1blicado TI:Q; D. O. de 26 de
agôstc de 1958 .. , .. " ... "..
44,3'5·8 - Decreto de 23 de agôsto
de 1958 Transforma, em
Agência, a Delegacia da Capitania. dos Portos do Estado
do Rio Grande do Sul, em
.raguarão - Publ'cado no D.
O. de 26 de agôsto de 1958.
44,359 - Decreto de 25 de ngôsto
de 1958 - Organização e ínstalação de Colônias Militares
de Fronteira na Amazônia. -

311

Págs.

D?ublicadü no. D. O. de 3 de setembro de 1958 - Retificado
mo D.O. de € de setembro de
1958
44.3-60 - Decreto de 25 de .agôsto
de 1958 ----:- Olassírícação de
guarnições espec'aís de 1.:1 categoria. - publicado no D. O,
de 28 de agôst.o de 1958..... ,.
44.361- Decreto de 2& de agôsto
de 1958 - Transfere, sem aumento de despesa função de
Tabela Numérica Especial de
axtrenumcrano M-ensalista de
repartições do Ministério da
Agricultura que menciona _
PubLca.do no D.O. de 28 de
agôsto de 1958
44.362 - Decreto de 25 de agôstc
de 1958 :- Modi.fica artigos do
Regulamento da Escola de
Formação de Oficiais da PoH~

313

314

314

~~ro~~á~al~~foD~:;~~F~~%~~

29'.363, de 19 de março de
1951. - publicado no D.a, de
30 de agôstr, de 19'58 - Retificado no D.O, doe 3 de setembro de 1958 .... " .... "....
44.362-A Decreto de 25 de
agôsto de 1958 - Fixa a dístribuiçâc, em cada Arma e em
'cada pôsto, das funções gerais
dos Ofícíais do :Exército, a vígorar a partir de 24 de agôsto
de 1958. - Publicado no D.O.
'de 26 de agôsto de 1958 ...
44.363 - Decreto de 2:6 de agôsto
de 1958 - Autcr.za a COmpanhia Sul Mineira de Eletricidade a ampliar suas InstalaÇÕ2S. Publicado no D.O.
de 4 de setembro de 1958 ,.
44.364 - Decreto de 2,6 de agôsto
de 1958 - outorga a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. oon1'0

312

312

313

313

cessão "para distribuir energia
elétrica, - Públicado no D.O.
de 4 de setembro de 1958 ...

314

315

316

317

44.3.65- Decret-, de 26· doe agôsto
de 1958 - outorga ao Govêr110 do Es,tado .da Bahia concessão para distribuir energia
elétrica nos munícípíos de Pojuca, Oamaeart, Mata de São

.Ioão e São Sebastião do Paseé,

no EStado da Bahía.. - Publícado no D.O. de 4 de setembr-, de 1958 ." .. ,'.,....
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pios de Alegrete, Livramento,
santa Maria, Uruguadana e
nos municípios de Bagé e DJm
Pedrito, todos no Estado do

44.366 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Transfere da Com-

panhía Industrial Itaunense
para Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. concessão
para distribuição de

Ri.o Grande do sul. - Publicado no D.a. de 4 de setem-

energia

elétrica no mun'cípío . de
Itaúna, Estado de Minas Ger-ais, e dá outras providêneles - Publicado n:o D.O. de

4 de setembro de 1958

bro de 1958

318

44.367 Decreto de 26 de
agôsto de 1958 - Autoriza a

SOciedade Termelétrica de oajplvari a construir uma linha.

Ide transmissão. - Pubücado
no D.a. de 4 de setembro
de 1958
44.3,15'8 - Decreto de 2,5 de agôstc
de 1958 - Auto-riza. a Eletro
Química Brasileira S. A. a fa-

319

zer oessâo de energia. elétrica
Companhia v.çosense de
'Fôrça e Luz. - Publicado no
à.

D.O. de 4 de setembro de 1958
44.369 - Decreto de 26 de agôstc
Ide 1958 _ Outorga à Prefeitura. Municipal de Porteírinha, Estado de Minas Gerais,
concessão para o aproveitamento progressív., de energ-a

319

hidráulica da. cachoeira do
Sen-ado, existente no curso
dágua Serra Branca, distrito:
da. sede, munícípdo (1-8 Porteirlnha, Estado de Minas G€'"
raia. - Publ'cad., no De O. de
4 de setembro de 1958
.320
44.3'70 - Decret-.o de 26 de agôsto
de 1958 - Outorga à Companhia de El-etricidade do Alto
Rio Grande concessão para o
aproveitamento de energia hidráulica das corredeiras de

Camargos, existente no Rio
Grande. na divisa dos Municípios de Itutinga e Nasareno, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D.a. de '4
"de setembro de 1958

44.3'71 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Transf-ere da Companhia Sul-Americana de Serviços Públicos para a Comlss5·0 Estadual de Energia Elétrtca do Rio Grande do Sul as
concessões para a produção e
fornecimento de energia elétrica nas sédes dos munící-

321

322

44.372- Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - outorga à centra-is
Elétricas de Minas Gerais S.

A. (CE:MIG) concessão -para
o aproveitamento de energia
hidrálica no rio Pará, no distrito de õarmo do Caduru,
munícípío de igual nome; Estado de Minas Gerais, resultante da oarragem já construída e 'autorizada pelo De-

creto TI.o 31.938, de 1'8 de dezembro de 1952. - Publicado
no D.IQ. de 4 de setembro
de 1958
44.373 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.
A. a ccnstruir uma. linha de
ta-ansm'ssâ., entr,e o distrito
sede do município de Itabirito
e a Iocalidads, de Saramenha,
Município de Ouro prêto, Estado de Minas Gerais, e dá

outraa-provídências , _ Publicadc nO D.O. de 4 de setembro de 19&3

322

323

44.374 -

Decreto de 26 de agôsto de 1958 - Declara de uti-

lidade pública uma faixa de
terra necessária à construção
da linha de transmissão de
'que trata o Decreto número
34.968, de 19 de janeiro de
1954, e autoriza a Companhia Luz e Fôrça Santa Cruz
a promover a desapropriação
da mesma. - Publicado no
D.O. de 4 de setembro de'
1958
44.375 - Decreto de 2-6 de agôsto
de 1958 - Restringe a zona-de

321

ccncessã-, da Companhia Hidrelétrica lPa.rana,pa.n3ma e
dá outrasprovidências . . . . . . : Publicado Ui} D.O. de 4 de se,tembro de 1958.
44.376 - Decreto de 26 de agôsto de 1958 ~ Autoriza a Centrais Elétricas de M. Gerais
S.A. a construir uma linha.

de ta-ansm.ssã-, entre as subes-
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rações de Nova Lima e de
COnSelheiro Lafaíete passando
por jtabíríto no Estado de
~inas Gerais e dá outras providências.
Publicado no
n.o. de 4 de .setembro de
1958
",
44,377 - Decreto- de 26 de
de 1958 - Classificação
calida.d.es na Oategorta
publicado no D.O. de
egõsto de 1958

325

ag'ôsto
de 10-

A. 28 de
H

H.378 - Decreto de 26 de-agôstc
de 1958- -'- A1tem a redação
dos itens 1.0, 2.° e 3.° do § 1.0
do art.. 1.0; art. 5.0 e seus
parágrafos; arts. 7.0 e 11 do
Decr·etQ n.v 43.194, de 19 de
fevereiro de 193-8 e dá outras
providências. - puhlicado no
D.a. de 26 de agôato de 1958
- Retífícado uo D.a. de 19 de
setembro de 1958
.
-44.379 - Decreto de 23 de agôsto
de 1958 - Abre ao Ministério
'da Viação e Obras Públicas,
o crédito extraordínárlo de
C1'$ 3.000.000.000.00, para o
fim que específica. ---: Publicado no D~O. de 26 de agôsto
de 1958
. ...-4:.380 - Decreto de 26 de agõsto
de 1952 - Dá nova redação
às Dlspcsiçôes Transitórias do
Regulamento das Secretarias
do Min.stérto Público da.
União junto à Justiça do 'Tra-'
calho, aprovado peJ.,o Decreto
TI.o 42.-623, de 8' de novembro
de 1957. ~- Publicado no D.O.
de 28 de agôsto de 1958 ...
44..381- Decreto de 26 de agôsto
d-e 1958 - Dispõe sôbre a aplícação da Lei n.c 3.295, de 151
de jull1,o de 195'1, ao Instituto
Nacional do, Pinho, e dá outras
provkíêncías - Publicado no
D.a. de 28 'de agôstc de 1958

M.38Z- Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Revoga o Decreto
n." 43.271, de 24-2-58 e revigora o de D.O 39.831, de 21 de.
agôsto doe 1955, que autorizou
a constdtuíção, na capital do
Estado de São Paulo do Banco
União de São Paulo J Sociedade
Cooperativa de Responsabilí-

326

Págs.
dada Limitada. - Publicado
no D.O. de 2 de setembro
de 1958

331

44.38'3 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Abre, ao POdH .Judíc'árro - Justiça Eleitoral _
Tribunal Regi10nal Eleitoral de
!Pernambuco, o crédito especial
de Cr$ 1.977.212,50, para. O fim
qUe especifica. Publicado
no D.O. de 28 de agôsto de
1958

331

44.384 -r- Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Supr.ms, cargo extinto. - Publicado no D.O.
de 28 de agôsto de W5S:

331

44.385 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Abre,. pelo Mínlsté1'10 da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 1O.OOO.OVÜ',OQ
para o combate às geadas na

região cafeeira do Estado do
32,6

327

328

329

Paraná. - Publicado no D.
O. de 28 de agósto de 1958.

4.4.386 - Decreto de :;6 doe agôsto
de 1953 Autoriza a cessão
gratuita dJ imóvel que menciona, situado no Distrito Federal . - Ainda não foi publícado por falta de pagamento
44.387 - Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - AutOyiZa George
Hojlo a comprar pedras predosas. - PUblicado no D.O.
de 13 de setembro de 1958 "
44.388 ~ Decreto de 26 de agôsto
de 1958 - Autoriza o servíço
do Patrimônio . da União ai
aceitar a doação do terreno
que menciona situado no Município de Mauá, Estado de
São Paulo. - Publicado no
n.o. de 28 de agôsto de 1S58
44,300 - Decreto de 27 de agôstc
de 1958 - Ocnsídera de caráter permanente no exterior as
funções exercidas por mníta;
res na COmissão Mista Brasil
Paraguai.
Publicado no
D. O'. de 2 de s-etembro de 1958
44.390 - Decreto de 27 de agôsto
de 1958- Altera a tabela. de
prêços dos taxis no Distrito
Federal. - Publicad'J no D.O.
de 27 de agôsto de 1958
44.391- Decreto de 27 de agôsto
de 195-8 - Altera os arts. _2.° e

331

332

382

332

332

333
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3,0 do rieereto .».« 43. 99'2', ~'e
8 de julho. de 191)8. - PU}>11cada TItO D.O. de- 27 de agosto
de 1958
,
,......

de 1958 333

44.392- Decreto de 27 de agôsto
de 1958 - Inclui função na
Parte suplementar da Tabela

única

de

mensalista

Extranumerário-

do Míndstérío

da.

334

44.393- Decreto de 27 de agôsto
de 1958 .:....- Altera dispositivos
do Regimento do Serviço de
'Economia Rural, do Ministé
rio da Agricultura. - Publí-

cado

DO

D.'O. de 3 de setem-

bro de 1958

334

44.'394 - Decreto de 27 de agôsto

litar e dá outras provídêncías.
337

44.39& - Decreto de '27 de agôsto
de 1958 - Abre, ao Ministério
da, Justiça e Negócios Intertores, os créditos especial de
-Cr$ 2.000.000,00 e Cr$

.

como auxílio às
comemorações dos Primeiros
Centenários da fundação da
cidade de Estrêla" do Sul, Estado de Minas Gerais, e da
'criação do Município de Vas-

339

ce 4 .de setembro
339

44.401 - Decreto de 28de agôsto
de 1958 - Concede a Emprêsa
de Navegação e Pesca Vieira
Ltmltada autorlzaçã-, para.

340

44.402- Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - concede à sociedade

Navegação Litorânea Brasfleíra
S.A. (Navelibra) autorização
para runcícnar como emprêsa
de navegação de cabotagem.
- Publica,eLa. no D.O. de {} de

338

setembro de 1958

340

4.4.403- Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - Concede à sociedade
Navegação Aliança Limitada

44.396- Decreto de 27 de agôsto
de 1&58 Concede à sociedade Navegação Híspano Brasileira Ltda. autorização para

funcionar 'Como emprêsa de
navegação de cabotagem. Publicado no D.O. de 4 de
setembro de 1958
44.397- Decreto de 27 ele agôszo
de 1~58 - Concede à Sociedade Di,ogo & oíe. Ltda. autorização para continuar a
funcionar como emprêaa de
navegação de cabotagem. A:nda nãLI) foi publicado no
D.O. por falta de pagamento

338

44.400 - Decreto de .28 de agôsto
de 1958 - Concede à sociedade
F. Gadelha - Indústria, Comércio e Navegação Limitada
autorizaçã:Q para funcícnar
como emprêsa de navegação
de cabotagem. Publicado

funcíonar como emprêsa de
'navegação, de cabotagem. Publicat.o no D.O. de 10 de
setembro de 19·58\

2.000.000.00

souras, no Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.
O. de 27 de agôsto de 1958.

clusive aumento docapit-al
social da Vera Cruz - COmpanhia. Brasileira de Seguros.
'- Publicado no D.O. de 4 de
setembro de 1958

no D.O.
de 1953

de 1958 - Regula a concessão
da gratdf.caçâo de técnico mi-

- publicado no D. O. de 3 de
setembro de 1958

Aprova, alterações
introduzidas nos Estatutos, inclusive aument., do capital social <ia Jaraguá - oorrspanjua
de Seguros Gerais'. --'- Publicado no D.O. de 4 de setembro de 1958

44.399 - Decreto de2ü de agõsto
de 1958 - Aprova. alterações
introduzidas nos zcstatuce, in-

Educação e 'Cultura e dá ou.tras providências. - Publicado no D.O. de 3 de setembro de 1958

Págs.
44.3,98 - Decreto de 28 de agôsto

autorização para continuar a

338

funcional' coma. emprêea de
navegação de cabotagem. Publicado no D .O. de 4 de
setembro de 194'l} .:'
'.

340

Decreto de 2-8 de". agôsto
de 1958 - Gon~d\c à sociedade

44.4D4-

anônima 'I'he 'I'ímkem Rcller
Bearing- company or South-

338

America autoriz,açãiO para continuar a func'onar na República. - publicado no D.O.
de 6 de setembro de 1958 ....
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44 4'05- Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - COncede à sociedade
Transportes Marítimos Oacíque Ltda. autorização para
continuar a tuncíonar como
emprêsa de navegação de ca_ootagem.
Publicado no'
D. O. de 4 de setembro de 1958

341

44.406- Decreto de 28 de agôato
de 19·58 --'- concede à sociedade
Navegaçã.o São Pa.ul-o-Paraná
Ltda. autcrízaçâo para conti-

rais. - Publicado no D.a. de
4 de setembro de 1958 ... '. . . . .

341

ê

como emprêsa de navegação
e cabotagem. - Publica,,'ü nOI
D.O. de 1'7, de setembro
342

Decreto de 28 de agôsto
de 1958· - Concede
Compapanhía de Navegação Marítima,

44.408-

ã

Netumar

autorização

para

como emprêsa de
navegação
de
cabotagem.
Publicado no D.O. de 28 de
agôsto de 1958
44,4<l9 - Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - Prorroga a vlgêncía,
do Decreto n.o 39.869, de 30 de
agôsto de 1956, e toma outras
prov.dênoias , - Publicado no
D.O. de 28 d.e agôsto de 1958
44.410- Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - Oo-nc>ed-e à Agua
Mineral Itamaratt Ltda. aU4
tC'l'ização para funcionar como
funcionar

emprêea

de

342

quartzosa,

34Z

343

44.411 Decreto de 28- de agôsto
de 1958 - Fixa. os preços básicos mínímcs para o rtnsn,
clament-.. ou aquisição de c-e-

em

346

346

347

Jacarepaguá,

44.41& - Decreto de 28 de agôsoo
de 1958 - Autor.za. o cícadâo
'brasileiro Franc'sco Ignaclo
'Ma,rtins N,etü a pesquisar minério de ferro TI{)- Município de
de M'Ü1Tet€s, Estado do -Paraná.. - Publicado no D,O. de
4 de setembnj de 1958 ""...
44.419 - Decreto de 28 d'e agôsto
de 1958 - Concede à Ferrominas Paraná Limitada autorização para funcionar como

347

348

emprêsa de míneraçâo. - !Pu-

rea's e outros gêneros de pro
duçãc nacional, para Q ano de

1959, - Publicado 110 D.O.
de 28 de agôsto de 1958 .....
44.412 - Decreto de 28 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
n.c 38.921, de 21 de março de
1915·'3. - Publíoad-, TIo:) D.O. de
4 de setembro de. 1958

44.4,15, - Decreto de 28 de agôsto
de 19"5-8 - Renova o Decreto
n.c 39.467, de 27 de junho de
1955. - Publicado ns, D.O.
de 4 de setembro de Hl58 ....
44.416 - Decret-o de 28 de agôsto
de 1958 _ Autor.za. o cídadâo
brasileiro David Paulo Dana,
a pesquisar d-iamante, minério
de OUTo e associados, no Município .de Itup.ranga Estado
do Pará. PUbli-cadoO no
D.O. de 4 de setembro de 1958
44.417 - Decreto de 28 de agôstc
de 1958 - Autoriza c cidadão
brasileiro J cão Caetano de
Fr-eita.:, a pesquisar
areíana Distrito Federal. - - Pu.;..
fblicado no D.O. de 4 de setembro de 195B .... "........

mineração.

Publicado no D.O. de 28 de
agôsto de 1958
"..

345

ração da Vigia Limitada a la..

44.407 - Decret.o de 28 deagôsro
de 1958 - Concede Empresa,
de Navegação Neves Ltda.
autorização para funcionar

de 1953

Ferro autorização para funcionar 00-1110 emprêsa de mineração. - Pubhcado no D.O.
de 4 de setembro de 195-8 ...
44,414 - Decrete de 28 de agôsto
de 19·58 - Autoriza a Minevrar minério de ferro dolomíta
e associados, no Município de
Betim, EstaJdo de Minas Ge-

nuar a runc.onar como em-

prêsa de navegação de cabotagem. - Publicacn no D. O.
de 5 de setembro de 1958 ....

Págll.

44.413 - Decreto de 28 de agôeto
de 195-8 - oonccde à COmpanhia Mogtana de Estradas de

343

345

'blicaclo no D.O, de 4 de setembro de 1958
44.420 - Decreto de 28 de agôsto de 1958 - Autoriza a ci'dadã brasileira Paulíne Viei~
ra da Costa a pesquisar
quartzo e associados no Município de Itaquaí, Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado

346
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no

n.o.

de 4 de setembro

de 1958
44.421- Decl'eto de 28 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Dav~d Paulo Dana.
a pesquisar díarnante, minério

349

de ouro e assccíados, no Mu-

nícípío de Itupíranga, Estado
do Pará. Publicado no

n.o.

eLe 4 de setembro de

1958

349

44.422 - Decreto d'e28 de agósto
de 1958 - Dispõe sôbre o ex-

pedíente nas repartcções públicas federais e autárquicas.

- Publicado no D.O. de 28, de
agôsto de 1958
44.423 - Decreto ele 28 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
Ibrô,sileiro .João German., 13e1'hard a Iavraa- calcário 11:> Município de RLo Pardo, Estadia
d.') Rio Grand.e do Sul. - Publicado no D. O. de 4 de setembro d'e 1958
44.424 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cídadâo
brasileiro
Antônio Pacífico
Homem Neto a pesquisar minério de ferro, de manganês!
dolomita e associados no município de Betdm, Estado de
Minas Gerais. .- Publicado
no D. O. de 4 de setembro
de 1958

44.425 - Decreto de 29 de agôsto
de 1953 - Autoriza o cidadão
brasileiro 'I'heophilo Badín, a
pesquisar cassíterrta e associados, no município de Oliveira dos Brejinhos, Estado
da Bahia. Publicado no
D. O. de 4 de setembro de
1958
44.426 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza a cidadã
brasileira Pilomena Teixeira
de Matos a pesquisar calcário
e calclta no município de
Matcsínhos, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 4 .de setembro de 1958 ...
44.427 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza O cidadão
brasileiro Idolindo Rodrigues
de Oliveira Junior a pesquisar
calcário e associados no município de Matosínhos, Estado

350

350

351

352

352

Pãgs.
de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 4 de setembro
de 1958
44.428....:..:::. Decreto-de 29 de agôsto
de 1958 - Autoríaa o cidadão
brasileiro David Paulo Dana a
pesquisar diamante, minério
de ouro e associados, no município de Ituplranga, Estado
'do Pará. - Publicado no D.a.
de 4 de setembro de 1958 ...
44.429 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro 'I'heophilo Badín a
pesquisar cassiterita e associados, no município de Paramirim, Estado da Bahia. Publicado no D. O .de 4 de
setembro de 1958 . . . . . . . . . . .
44.430 - Decreto de 29 de agôsto
'de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Navantino Alve.sa
pesquisar minério de ferro e
associados no município de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 4 de, setembro de
1958
44.431- Decreto de' 29 de agósto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro 'I'heophilo Badin a
pesquisar cassiterita e associados no município de Macaúbas, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 4 de
setembro de 1958
4·1.432 - Decreto de 29 de agôsto
de 1953 - Autoriza Q cidadão
brasileiro Theophilo Badin a
pesquisar cassiterita e associados no município de Oliveira dos Brejinhos, Estado
da Bahia. Publicado no
D. O. de 4 de setembro de
~
1958
44.433 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Declara sem efeito
o Decreto nv 29.980, de 8 de
setembro de 1951. - Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1958
44.434 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Sebastião Fernandes de Oliveira a lavrar feldspato, quartzo e associados, no
município de Niterói, Estado
do Rio de .Ianeíro. - Publí-
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oado no D. O. de 4 de setembro de 1958
.44.435 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Renova o Decreto
nv 38.574, de 16 de janeiro
de 1958. Publicado no
D. O. de 4 de setembro de
1958
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44.436 - Decreto de 29 de agõsto
de 1958 - Autoriza a Companhia Geral de Mirras a pesquisar bauxita e associados
no município de p{)ÇOS de
Caldas, Estado de Minas Gerais. - publicado no D. O.
de 4 de setembro de 1958 ...

358

44.437 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Lauro Alvares a lavrar calcáreo no município de
Encruzilhada do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Publicado no D. O. ele 4 de
setembro de 1958
.........
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44.438 - Decreto de 29 de agóstc
de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Altino Dímz Andrade ZI, pesquisar minério de fer1'0 e associados, TItJ município
de Mateus Leme, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D. O. de 4 de setembro de
1958
4.4.439- - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza, o cidadão
brasileiro José Lucindo da
Silva a pesquisar quartzo,
mica e associados no municípto de Galiléia. Estado de
1v11.na.5 Gerais. Publicado
no D. O, de 4 de setembro
de 1858
44.440- Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Companhia de Mineração Novalímense a lavrar minério de
ferro e associados nos mtmícípíos de Brumadinho e N-ova
Lima, Estado de Minas Gerais. _ Publicado no D. O.
de 4 de setembro de 1958 ....
'14.44'1- Decreto de 29 de agôsto
de 19f~8 - Dispõe sôbre a desapropriação de ímóvej destinado à construção da Casa
do Estudante, da Umversldade do Rio Grande do Sul.
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- Publicado no D. O. de 4
'de setembro de 1958
,'
44.442 -c-Decreto de 29 de agõsto
de 1958 - Autoriza estrangeiro a adquirir, em transferêncía de aforamento, e domínio
útil do terreno nacional ínterlor que menciona, no Distrito
Federal. - Publicado no D.a.
de 4 de setembro de 1958 ...
44.443 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Revoga I,) Art. 2?
do Decreto n- 39.451, de 27 de
junho de 1956. - Publicado
no D. O. de 2 de setembro de
1958
44.444 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Declara de utilidade pública, para fins de desaprópriação - pela Companhia
Mcglana de Estradas de Ferro,
área de terreno situada na
zona rural da cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 13 doe setembro de 1958 ..
44.445 -Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Outorga concessão
à Rádio Difusora Bento Gonçalves Limitada para instalar
uma estação radíccârusora.
Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
,
,...
4.4.446 - Decreto de 296e agôsto
dê 19.j8 - Autoriza o Departamento Nacional da Ob1'8..5
Contra as Sêcas a instalar
uma central hidrelétrica no
açude Araras, no Estado do
Ceará, - Publicado no D. O.
de 30 de setembro de 1958
44.447 - Decreto de 29 de agõsto
de 1958 ----, Autoriza a Companhia Brasileira de Energia
Elétrica a proceder estudos
para o aproveitamento da
energia hidráulica de diversos
desníveis situados nos municípios de Juiz de Fora Mat-as
Barbosa e Mar de Espanha,
no Estado de Minas Gerais e
Três Rios no Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 4 de s-etembro _de 1958 ....
44.448 ---,Decreto de 29 de agústo
de 1958 - Outorga à Oompanhla Luz e Fôrça Santa Cruz
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cem sede no Estado de São
Paulo, concessão para distribuir energia elétrica no município .de Jtaí, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 4 de setembro. de 1958 ....
~4.44g ~ Decreto de 29 de agôsto
de 1958. - Declara de utilidade pública a faixa de terra
destinada à passagem da linha de transmissão {la Companhia- Hldro Elétrica do São
Francisco. de 33kV, de Coteglpe a Mapele. no Estado da
Bahia. - Publicado no D: O.
de 4 de setembro de 1958 ....
44.450 - Decreto de 29 de 9•.gôsto
de 1958 Autoriza a Emprêsa Luz e Fôrça Itabapoana
Limitada a .ampllar as suas
instalações geradoras na Usina do rio Calçado, Estado do
Espírito Santos, e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 4 de setembro
de 1958
44.451 - Decreto de 29 de agôsto
de 1958 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Tarumi-
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44.456 - Decreto de 3 de setem-

rim a

ratlnga .município de Taru-_
.mirim, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 4de setembro de 1958. ...
44.452 ~ Decreto de 30 de agôsto
de 1958 - Altera dispositivos
do Decreto n 9 38.778, de 27 de
fevereiro de 1956, que dispõe
sôbre a criação da Comissão
Desportiva das Fôrças Armadas e dá outras providências.
- Publicado no D. O." de 4
de setembro de 1958
44.453:- Decreto de 30 de agôsto
de 1958 - Outorga à Celulose Cambará Limitada coacessão para o aprov-eitamento de energia hidráulica de
um desnível existente no curSO d'água Arcado. distrito de
Oambará município de São
Francisco de Paula, Estado do
Rio Grande do Sul, para USO
exclusivo. - 'Publicado no
D. O. de 4 de setembro de

aumento de despesa, funções
de Tabelas Numéricas Espec i a i s de Extranumeráriosmensalistas do Ministério d~
Guerra que menciona, e da
outras 'providências. - Publicado no D. O. de 5de se·
tembro de 1958
44.455 - Decreto de 3 de setembrc de 1958 - Transf-er-e,'sem
aumento de despesa, .. função
da Tabela Numérica de ExtranumeIário-mensalista
do
Ministério da Guerra, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 5 d-e setem-
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bro de 1958 - Transfere, sem
aumento de dspesa, função de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista do
Ministério da Guerra, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 5 de setembro de 1958
44.457 - Decreto de 3 de setembro de 1958 - Cria a Companhia de Serviço Industrial da
Fábrica de Itajubá.. - Publicado no D. O. de 5 de setembro de .1958 ...........••..•.
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44.458 - Decreto de 3 de -setembro de 1958·- Dá nova reda-

ção aos itens 'que cita do
art. 1 do Decreto n- 40.570,
de 18 de dezembro do ano de
1956. - Publicado no D. O.
de 8 de setembro de 1958 ....
Q

368
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44.459 - Decreto de 3 de -setembro de 1958 Torna sem
efeito o Decreto nv 43.984. de

5 de julho de 1958 e dá outras
providências. -'- publica-do no
D. O. de 3 de setembro de
1958

,......
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ção da série funcional de Professor, da extinta Tabela Numérica de Extranume.ráriomensalista da Rêde de Viação
cearense, para idêntica Tabela da Universidade do
Ceará do Ministério da Educação e Cultura. - Publicado
no D. O.. de 9 de setembro
de 1958
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44.461- Decreto de 5 de setembro de 1958 - Aprova, com
redução de despesa, a Tabela
n i c a de Extranumerário
Mensalista do Conselho Nacional do Petróleo. - Publicado no D. O. de 9 de seternbr0 de 1958 .

Nanuque, Estado de MInas
Gerais. - Publicado no D.O.
de 9 de setembro de 1953 ....
44.467 -

Ú

44.462- Decreto de 5 de setembro de 1958 .:...-.. Autoriza a Comissão do Vale do São Francisco a aceitar da Prefeitura
Municipal de Penedo, Estado
p..e Alagoas, a doação d-e uma
área de 11. 200m2, medindo 80
met-es de frente por 14.0 doe
fundo. - Publicado no D. O.
de 9 de setembro de 1958 ...
44.463 - Decreto de 5 de setembro de 1958 - Outorga à Pr-2feitura Municipal de C-earáMirim, Estado do Rio Grande
do Norte, concessão para distribuir-energia elétrica, - Publlcado no D. O. de 9 de setembro de 1958
44.464- Decreto de 5 de setembro 'de 1958 - Outorga à P;'efeitura Municipal de Coronel
Vívrda concessão para o aprcveítamento progressivo da
energia hidráulica do Salto de
Alemca exist-ente no curso d'
água denominado Chopín. na
dtvjsa c'JS municípios de Coronej Vivida e Pato Branco.
no Estado do Paraná. - Publicado no D. O. de 9 de setembro de 1958
44.465 - D-ecreto de 5 de setembro de 1958 - Declara d-e utilidade pública uma área de
terra destinada' à construcâo
da subestação de Pôrto Fe-rreira, da Companhia Hidroelétrica do Rio Pardo e autoriza essa Companhia a promover a desapropriação da
mesma. - Publicado no D.
O. de 9 de setembro de 1958
44.466-Decreto de 5 de setembro de 1958 - .Outorga a
Jorge. David Schteber Junior
concessão pata- o aproveitamente progressivo de en-ergia
hidráulica da cachoeira Santa
Clara, existente 110 curso d'
água denominado Mucuri, distrito-sed-e do município de
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bro d-e 1958 - Dá nova redação ao art. 29 do Decreto número 42.889, de 26 de dezembro doê 1957. - Publicado no
n.o. de 9 de setembro de 1958
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44.468 - Decreto de 5 de serembro de 1958 - Outorga p_ 00missão Estadual de Energia
Elétrica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir
energia elétrica no Munícípto
de Marau. Distrito de J\18.I'.'iã;
no Estado do Rio Grande d.i
Sul. - publicado no D. O.
d89 de seteillbro doê 1958....
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44.469 - Decreto de 5 de seternbro de 1958 - 'I'ransfere da
Prefeitura Municipal de Cruz

Alta para a Ooruíssão Esta-
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dual de Energia Elétrica; n
concessão para produção 0
fornecimento de energia elétrica no 1. 9 distrito, municfpio de Cruz Alta. Estado do
Río Grande do Sul. - Pub.ícado no D. O. de
de setembro de 1958 ..... ,.......
44,470-DoêCl"eto de 5 de setem
bro 'de 1958 Autoriza a
Ocmpanh'a Luz '2 Fôrça "Santa Cl'UZ" a ammlíar suas instalações,
Publicado no
D. O. deü de setembro de
1958 .. '.'
,......
ü
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Decreto de 6 de setembro de 1958 - Renova o
Decreto n. 9 39.051, de 16d-e
abrtl de 1956. - Publicado no
D. O.de 10 de setembro de
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44.472 - Decreto de 6 de setembro de 1958 - Autoriza o cídadão brasileiro Heraldo de
Campos Lima a pesquisar minérios de ferro, manganês e
associados no município de
Nova Líma, Estado de Min3.S
Gerais. - Publicado no D.O.
de 10 de setembro de 1958 ..
44.473 - Decreto de. 6 de setembro de 1958 - Autoriza o cidadã f brasileiro José Eulália
de Mattos Pimenta a lavrar
agalrnatollto no município de
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Pará de Minas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 10 de setembro de
1958

44.474-Decr-eto de G de setembro de 1958 - Autoriza o oidadâo brasileiro Leandro DeIalíbera a pesquisar feldspato
rio município de São João da
Bôa Vista. Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 10 de setembro de 1958 ..
-:!4.475 - Decreto de 6 de setembro de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Hildebrando
Martins Borg-es a pesquisar
móbio e associados no municipip de Sacramento, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 10 de setcmbro de 1958
4-1.4_76 - Decreto de 6 de setembro de 1958 - Autoriza o cidadâo brasileiro Alvaro Maia
Lello a pesquisar minério de
manganês e associados no
município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia. - Pu~ blícado no D. O.de 10 de setembro de 1958
44.477 - Decreto de 6 de setembro de 1958 - Autoriza a cidadã
brasileira
.àmandina
Oarmelíta de Magalhã-es a
peaqufsár quartzo no município de Raposo, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. C. de 10 de setembro de
de 1958
"'.'
44.478-Decreto de 6 de s-etembro de 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Adherbal
Dias .Jamel Edin a lavrar
água mineral radioativa no
muuícípjo de Teófilo ,Otoni,
Estado de Minas Gerais.Publtcado no D. O. d€ 10 de
setembro de 1958
44.479-Decreto de 6 de setembro de 1958 Ocncede à
Aguns Minerais Naturais Limitada. autorização para funcionar como emprésa de míneracão. - Publicado no D.C.
de 10 de setembro de 1958 ..
44.480 - Decreto de -6 de setembro de 1958 - Autoriza o cidadão brasileiro Antonio de
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Almeida Leite a pasquísar
calcário e associados, no Mun'cípjo de 'I'íeté, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O. de 10 de setembro de
1958
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44.481 - Decreto de 8 de setembro de 1958 - Transfere.
sem aumento de despesa,
funções de Tabelas Numéricas
Especiais de
Extranumerários-mensalistas do Ministério
da Agricultura, que menciona e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 10
'de setembro de 1958
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Decreto de 8 de setembro de 1958 Dispõe sôbre
a lotação de servidores cedi'dos à R.F.F.S.A. - Publicado no D. O. de 10 de setembro de 1958
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44.483 - Decreto de 8 de setembro de 1958 - Revoga o artigo 51' ,e dá nova redacào ao
art. 25 do Regimento da Seção de Segurança Nacional do
Ministério da Viação e Obras
Públicas, aprovado pelo Deereto nv 23.315, de 8 de julho
de 1947. e alterado pelo de
n? 44.235, de 1 de 8gÔStO de
1958. - Publicado no D. Q.
de 10 de setembro de 1958 ...

399

'14.484 - Decreto de 10 de .s-etembro de 1958 Outorga
concessão à Bauru Rádio
Clube S. A. / para estabelecer
uma estação de radiotelevisão
na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo. ~- Publicado
no D. O. de 19 de setembro
de 1958. - Retificado no D.
O. de 23 de setembro de
1958
.. ..

400

4'.1:.485 -Decreto de 11 de setembro de 1958 - Assegu-a 8.D
algodão da zona mertdicnal
do país da safra de 1958-59,
a garantia de pr-eços mínimos. - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de 1958 .,
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44.486 - Decreto de 12 de setembro de 1958 - Autoriza. o
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D. O. de 12 de setembro de
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44.487 - Decreto de 12 de setembrode 1958 - Dispõe sôbre a fiscalização de estabele-

cimentos militares e suas dependências. -

Publicado no

D. O. de 12 de setembro de
de 1958

4-1. 488 -

402

Decreto de 12 de se-

tembro de 1958 Altera o
Decreto n. Q 41.195, de 26 de
marco de 1957. - Publicado
no D. O. de 12 de setembro
de 1958
44.489 - Decreto de 12 de setembro de 1958 - Dispõe sô-

402

bre funções de extranumerário-mensalista para. oenquadramento de pessoal da Su-

permtendência e Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio
Nacional por fôrça do art. I\'
da Lei nv

2.904, de 8 de

ou-

tubro de 1956. combinado com
o art. 6'1,§ 2", da L'ei n« 2.193,
de 9 de março de 1954, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 15 de setembro de 1958
44.490 - Decreto de 17 de setembro de 1958 _. Altera o
Decreto n.v 8. G73, dl~ 3 «e
fevereiro de 1942. e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 18 de. setembro de
1958.
....•.......... .....
44.491 - Decreto de 18 de setembro de 1958. -- Cria a Comtésão de .Assuntos Terri
toriaís e dá outras provi
(~8ncias. Publicado no D.
O. de 18 de setembro de 1953
4.4.492 -- Decreto de 19 de iJetemere Ide 1.9,58. - Dispõe
sõbre a organização de 11s(;8.
tríplice para efeito. de nomeação de Reitores de Umveraidades e dlâ outras providênciae.
Publicado 110
D. O. de 22 ele setembro de
UJ58
•.......... _...
44.493 - Decreto de 23 de setembro de 1958. Institui
o estandarte '0.0 Quartel de
Marinheiros. - - Publicado no
ti.o. de 2'4 ele setembro de
1958
........... .. .... ......
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Decreto <te 23 de ,<;8tembro de 1958. - Altera o
Decreto 11.Q 43.174, de 4 de
fevereiro de 19513, que institui um Grupo ca Trabalho
no Departamento Nacional de
Endemias Rurais, do Ministério da Saúde, para erradlcacão da malária. no País,
c dá outras providências. -Publicado no D. O. de 23 ele
setembrv, d!e 1958
_...
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44.495 - Decreto de 24 de SL"tembro de 1958. - Altera o
Regulamento para a Ordem
do Mêl::tO Naval. - Pubücada 110 D. O. de 26 doê' s€tembro de 1958 .......•.. '

412

44.406 - Decreto de 24 de setembro de 1958. - 'Altera o
art. 3.° do Decreto n.v ,41.077,
de l. Q de março de 1957. -Publicado no D. O. de 26 de
setembro de 1958 .......•..

412

44.497 - Decreto de 24 de setembro de 1951t - Dispõe sôbre função privativa de Oflcíaís-Generaís do Quad)ro de
Oficiais Aviadores do- Corpo
de Oficiais da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 26. de
setembro de 1958
,

412

44 .498 - Decreto de· 24 de 5('·
bro de 1958. - ' Oonoedla :\
"Ibéria. Lineas Aéreas de E:-::paria' autorização para continuar a funcionar na Renúbüca. Ainda não foi. pu ~
blicado no D. O. por falta
de pagamento
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Decreto de 24 de ,'W~
-tembro de 1958. - Torna sem
efeito transferência, de função
de Tabelas Especiais dé '.J~x
tranumerário - mensalista de
repartições do Ministério da
Aeronáutica. - Publicado no
D. a. de 26 de setembro de
1955 • _ .... ' ..•••••••••.• _..

413

44.500 - Decret-o de 24 de sc .
tembro de 1958. - Retifica o
Decreto n. Q 35.246, de 24 de
março de 1954. - Publicado
110 D. O. de 26 de setembro
de ,1958 "
'.,
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44.501 - Decreto de 24 de '5C-'
tembro de 1958. - Desliga, no
Ministério da Aeronáutica, tio
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nsteoo-xraíor, a Inspetoria ..~
Publicado no D. O. de 26 C'é:
setembro de 1958. .
_

413

44. 502 ~ Decreto de 24 de 3(:tembro de 1958. -- Retífica
o Decreto n .... 32.941, de "3 de
junho de 1953. PUb-liC3cJ.O
no D. O. de 26 de setembro
die 1958

414

44.50:) -

Decreto doe 24 de 38-

tembro de 1958. -

'I'ransfere

função da Tabela. Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista do Comando de
Transporte Aéreo para a da
Escola de Aeronáutica. - Publicado no D. O. ele 26 dia 3€tembro de 1958
44.504 - Decreto de 24 de setembro de 1958. - Suprime t~
modifica dísposíções do Regulamento do Estado-Maior da
Aeronáutica. - Publícadb no
"D. o. de 26 de setembro de
1958 . . .
'............
Decret-o de 24 de !-i€'tembro de 1958. - 'Altera os
arts. 49, 50, 52, 54 -l' .seus parágrafos, do Decreto número
5.739. de 20-5··4J}. Publicado no D. O. de 24 de setembno de 1958
"..

Decreto de 24 da :~e
tembro
de 1958. Díspõe
sôbre a categoria profissional elos arrurnadores e dá outras providências. Ainda
não fcí publicado no D O. por
falta de pagamento.
44, 500 -- Decreto de 24 de setembro ele 1955~ - Declara de
utilío'ade pública, para. fins de

423

Decl'eto de 24 de se..
tembro de 1958. "- Cassa reconhecimento concedido a escola de ensino industrial -Publicado no D. O. de 2ô de
setembro de 105B ........•..
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"<.4.510 -

44,511 4lol
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44.505 -

44.506 - Decreto dle 24 de setembro de 1958. -- Dispensa
de inspeção e fornecimento do
Certificado Pitossanitárto para
café, mate e madeira de pinho.
-r- Publicado no D. O. de 24
de setembro de 1958
44.507 - Decreto de 24 de setembro de 1958. - Altera diaposições dos Decretos números 15.812, doe 13 de novembro de 1922 e 42.820 de Ir)
de dezembro de 1957. - Pu
blicado no D. O. de 24 de S{,;t.embro de 1958 .........• ..

desapropriação pela Oompanhia Moglana de Estradas de
Ferro, área de terreoo situada no Muntcínío de Santa
Cruz elas Palmeiras. Estado de"
'São Paulo. ~ Ainda não
foi publicado no D. O. por
falta dia pagamenr.,
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419

4-1.508 -

423

Decreto de 24 dle se-

tembro de 1958. -- Cassa reconhecimento concedido a escola de ensino industrial. Publicad'o 110 D. O. de 26 de
setembro de 1958

44.512 - Decreto rle 24 de 'setembro de 1958: - Autcrlza ó
funcionamento dia curso . de
jornalismo da Paculdade de
Piloscfia e Letras de Juiz de
FOra. ----.:: Publicado no D. O.
da 1 de outubro de 1958 .
44.513 - DZCH<to de 24 de set-embro dle 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro Oê:lin·o Julio de Oliveira a pesquisar
mica e associados no munícíP:o de Santa Marra do Suaçuí, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. Q. de 26
de setembro de 1958

44.514 - Decreto (~S' 24 de se . .
tembro de 1958. ~ Declara
sem efeito o Decreto núme..
1'0 39.461, de 27 de junho de
1956. _. Publicado no D. O.
de 26 d's' setembro de 195(3
4.4.515 - Decreto de 24 de setembro de 1958. - Autoríza
o cidadão brasileiro Waldemar Martins a pesquisar diamantes e associados, no município de Diamantino, Esta..
do de Mato Grosso - Publicado no D. O. de 26 de setembro de 1958
44.516 - Decreto de 24 de setembro (l~ 1958. - Autoriza
o cidadão Lourival Cardoso
Gomes a pesquisar areias tlmeníticas e associados no Município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão. - Publí-

423

423

423

424

424
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eado no D. o. de 26 doe setembro db 1958

420

14.517 - Decreto da 24 de setembro de 1958. - Autoriza a
COmpanhia
Estnnifera, do

Brasil a lavrar oassiterrta

oS'

associados no município (}2"
São João deI Rei, Estado de
MÍ1.if:S Gerais - Publicado no
D. O. de 26- de setembro d.'e
1958 • • •...................

425

44.518 - Decreto de 24 de setcmbro de 1958. - Retifica o

L') do Decreto número
41.S26. de 17 ele maio de
11157. ~ Publicado no D. O.
de 26 de setembro de 1958 ..

431

427

44.526 ~ Decreto de 24 de -setembro de 1958. ~ Autoriza
o cidadão brasileiro José Pa,
trús de Souza, a pesqulsar minérto de manganês, e associados, no Município de Gouveia
Estado de Minas Gerats.
Publicado no D. O. de 26 cse
setembro de, 1958
,
'

431

427

44.527 - Decreto de. 24 de setembrr, de 1958. - Eetifíca. o
art. L? do D-ecreto n.c 43.961,
de 3 de julho de 1958. ~ Publicado no D. O. de 26 de setembro de 1958

4)2

426

dezembro de 1954, qU"9 auto-

ríza a cidadã brasüeíra Ma ..
ria José ~e 'nquíno a lavrar
calcário no Município de Prados, Estado de Minas Oerats.

Decreto de 24 ele se.
tembro de 1958. - R-etifica. o

4,1.520 -

<14.521 - . Decreto de 24 de setembro de 1958. Autoriza

41;.528 - Decreto de 24 de se. tembrn de 1958. - Renova Q
Decreto n.v 39.335, d·2- 11 de.
junho de 1956. - Publicado
no D. O. de 26 de setembro

Mtneríum do Brasil, jndústr!a

e Comércio Ltda. a pesquisar

gípsita, no Munícípío de Ourlcurd, Estado de Pernambu(;0. - Publicado no D. O. de
26 de setembro de 1958

44. 522 -~ Decreto de 24 de setembro de 1958. ---' Autorraa o
c i o: a dão brasileiro Eurico
Guarncrt a pesquisai' mármore .e associados no Munlcípío
de Rio Branco do Sul, Estado do paraná. - Pitbfícado no
D. O. de 2G de setembro de
1958 .. '
...... ' .... ' '.
44.523 - Decreto de 24 de S\~··
tembro de 1956. - Autoriza.
a Mineração Lagoa. Sêca Limitada a pesquisar minério d-e
manganês no Município de
Diamantina, Esta;do de M.
Gerais. - Publicado no D. O.
de 2$ de setembro de 1958 ..

44.525 - Decr€to de 24 de Wtembro de 1~58. ~ Autoriza
pesquisar areia quartaosa I::
associados, .no Município de
São Vicente, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 26 de setembro de 1938 ..

41.519 - Decreto de 24 ~e &'2:tembro de 1958. Altera o
decreto n.? 3ô.e9a, de 28 de

art. 1. 9 do óacreto número
43.958, de 3 de julho de 1958.
- Publicado no D. O. de 26
de setembro de 1958

430

Mitra Díoeesana de Santos a

art.

- publicado no D. O.. ele 26
de setembro de 1958

41.524 - Decreto de 24 de setembro de 1958. ~ Autoriza
o cidad'3_o brasileír c Jayr N~
buco Carneiro P0It"'Ü'l1 da Silva Pôrtc a pesquisar minério
ele ferro -e manganês, no 1\1unícíp:o de- Santa Bárbara, E5~
tado de Minas Gerais..- Publicado no D. Q. de 26 de
setembro de 1958 .... . . . . . •

el>

1D58

..... .....

432

428
44.529 - Decreto de 24 de setembro de 1958. -- Autoriza.
o cidadão brasileiro .Iayr Nabuoo Carneiro Pereira da Silva.

Pôr-to a pesquisar minério de

429

ferro e manganês, no Municipio de Santa Bárbara, Estaco
de Minas Gerais. - Pub üoado no D. Q. de 26 di? sctembro de 1953 ..

433

Decreto de 24 ele S~"
tembro de 1958. Autoriza
a aia. Estanífera do Brasil
a pesquisar
cassiterita
no
Município de Itinga, Estado

44.530 -

de Minas Gerais.

~29

-

Publi-

cado no D. O. de 26 de setembro de 1958

433
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Páge.
44,531 -

Decreto de 24 de

4'1.538 -

tembro de 1958. - Autoriza
o cidadão brasileiro .Iayr Nabuco Carneiro Pereira da

Silva Porto a. pesquisar mtnérío de ferro e manganês nu
município de Santa Bárbara

Estado «e Minas Gerais. ~.
Publicado no D. O. de 26 oe
setembro doê' 1953
oH:.532 - Decreto de 24 de sc··

água mineral, no Município
de Betim, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.
O. de 26 de setembro de 1958
434

tembro de 1958 - Concede à
Oaíeíra Pectra do~ 8:n0 s:y~.
autcrlzacáo para funcionar

cemo emprês _ de mineração.
-

Publícaco no

D.

O.

d-e

26 de setembro de 1958 ....

435

14.533 - Decreto de 24 de S'::':'tembro de 1958. - Concede à
Indústria de Mármores, Gra-

nitos

'2

Similares

mineração. -

Ltda,

Publicado

no
435

4J3

44.536 - Decreto de 24 de set-embro de 1958. - Renova. o

mica e associados no Município de 'Santa Maria de
Itabira, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O.
de 1 de outubro de 1958 ...

441

socíados, no Município de
Bom Jesus do Galho, Estado
de Minas Gerais ~ publica'
do no D. o. de 30 de setem-

bro de 1958

441

Decreto de 25 de setembro d-2 1958. ~ Autoriza o

41.543 -

Decreto n.v 39.245, de 23 ele
maio de 1956. - Publicado no
D. Q. de 26 de setembro de
437

44.537 -

Decreto de 24 de setembro de 1958. - Autoriza a

Mitra Diocesana de Santos a
pesquisar minério de chumbo
calcário, mármore e associados no Município de Ribeira,

cidadão brasileiro Nino Gallo
a pesquisar areia, depósitos
conchíferca ~ associados na
Restinga da "I'ijuca, no Distrito Federal. - Publicado no
D. O. de 30 de setembro ue
1958.
. ....~. . . . . . . . . . . . . . . •

44.544 -- Decreto de 25 de se-

Pu-

blicada no D.O. de 26 de setembro de 1958

4'10

pesquisar qual tzo, mica ,e a..s-

capava do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul. ~ Publicado
no D. O. de 26 de setembro

Estado de São Paulo. -

439

Decreto de ,'34 de setembro de 1958. - Autoriza a
Siderúrgica B2.J'l·a Mansa S.
A. a lavrar minério .de ferre
e associados no Município de
Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais. - Publtcadc 110 D.O.
de 26 de setembro de 1958 ..

tgallantt de "scusa Xavier a

Macedo Lmhares a lavrar
ealcáreo no Munícípín de Ca-

,.

de setembro de 1958

44.542 -- 'Decreto de 25 de s-etembro de 1958. - Autoriza o
eídadâo brasüéíro José Fcnt-

44.535 - Decreto de 24 de setembro de 1958. Autoriza
o cidadão brasileiro João de

1953

tembro de 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro '~\.ry Mar,
cos da Silva a pesquisar P2dras coradas, Quartzo e assocíados, no 'Munícipio de Caraí, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. Q. doe 26

Decrete de 25 de setembro de 1958 - Autoríza a
ctdadã brasileira M a r ie t a
Sampaio Guerra, a pesquisar

435

de 1958

438

Decreto de 24 de se-

44.541 -

44.534 - Decreto de 24 de setambro de 1958. Autoriza
a Viação Férr-ea do Rio G.
do Sul R lavrar carvão mineral no Município. de São J{nônímo, Estado do Rio G.
àb Sul. ~ Publicado no D.
D.O. de 26 de setembro de
1958 . .

44.539 -

44.540 -

Símwal - autorização para
funcionar como emprésa de
D. O. de 26 de setembro de
1958 . . ........•....

Págs.
Decreto de 24 ele setembro de 195(L -- Autoriza o
cidadão brasileiro JüSé Fernandes Vilela ,,-pesquisar,

~8

437

tembrc de 1958. - Autoriza a
Mineração Lageado Ltda, a
lavrar minério de chumbo -e
associados no Município de

442
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jporanga- Estado de S. Paulo
_ publicado no D. O. de 30
de setembro de 1958

443

~ 1.545 -

:decreto de 25, d~ setembro de' 1958. - Autoriza o

cidadão brasileiro Garíbaldí
de Oliveira Lopes a -pesquísar
mármore e associados no município de Bom sucesso, Estado de Minas Gerais. - Publicada no D.a. de 30 de setembro de 1958

<14.546 - Decreto ríe 25 de setembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Oswaldo
Oarpí, a pesquisar água mineral, no Município de Madriporá,
Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 30
de setembro de 1958 .. '

443

444

Decreto ce 25 óle setembro d-e 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro Wilson Gabriel Gianrretti a pesquisar

44.548 - Decreto de 25 d!e setembro de' i958. - 'Autoriza
a Companhia Brasileira de
Cobre a pesquisar minério de
cobre e associados, no Municíplc de Cacapava do Sul,
Estado do Rio Grande do
Publicado no D. O.
Sul. dl8 30 de setembro de 1958.

44.549 - Decrete de 25 de setembro de 1958. - Autoriza o
cidadão brasileiro Delzu- Batista Guimarães a lavrar minério d-e rerro no município
elo Itaúna. Estado 'de Minas
Gerais. - Publicado no D.O.
de i);) de setembro d'-e 1958.
44.550 - Decreto de 25 de setembro de 1958. - Altera o
art.. 1. Q do Decreto número
43.242, de 22 de fevereiro de
1958. - Publicado no D.a.
de 30 de setembro de 1958
44.551 - Decreto de 25 de setembro de 1958. .- Autoriza
a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul - Cruzul a lavrar minério de ferro, ocre e
associados no muuícíplo de

Bárbara,

Gerais. -

Estado

de

Publicado no

de 3.0 de setembro de
.

447

44.552 -

44.547 -

calcário no município de Iporanga, Estado de S. Paulo.
Publicado no D.a. de 30
de setembro de 1958

Santa
Minas
D. O.
1958 .

445

Decreto de 25 de' Se-'
tembro de 1958. - 'Autoriza
o cidadão brasüeíro Sebastião Antonio Teixeira; a pesquisar feldspato e associados
no município de Andlradas,
Estado de Minas Gerais.Publicado no D. O. de 30 de
setembro de 1958

448

44.553 - Decreto de 25 de setembro de 1958. - Autoriza a
Oia. Estanffera do Brasil a
pesquisar cassiterita no município de Itánga, Estado de
Minas
Gerais. - Publicado
no D.a. de 30 de setembro
de 1958
".

44J

44.584 - Decreto de 25 de setembro de 1958, Autoriza
a Emprêsa de Caolim Ltda.
a pesquisar feldspato e associados no município de S.
Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.a.
de 30 de setembro de 1958..

449

44.555 -

Decreto d!e 25 de se-

tembro de 1958. -

445

446

Autoriza

o cidadão brasileiro Wolfgang
Krause a pesquisar água mineral no município de' Campos do .Iordâo, Estado de São
Paulo. - publicado no D.a.
de 30 de setembro de 1958.

450

44.556 - D€creto de 25 de setembro ele 1958. - Autoriza
a Cla. Cimento Portland Bar1'000 a lavrar calcário no município de Prados, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no De O. de 30 de setembro
de 1958

451

44.557 - Decreto de 25 de setembro de 1958. - Autoriza
o cída dão brasileiro Eduardo

Lins a pesquisar calcário e
447

associados no município de
Monte Alegre, Estado 'do Pará
- Publicado DoD.a. de 30
de setembro de 1958
44. 558 ~ Decreto de 25 de setembrc de H158. - Aprova
orçamento para substituição
de trilhos no- trêcho de Jundiaí a Itirapina, C~1a Oompa-

451
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do rto Canoas. - Publicado
no D.O. de 30' de setembro

nhia Paulista de Estradas de
Ferro. ~ Publicado 11J D. O.
ele ~~J de setembro de 1958 ..

452

prazo para a pabllcaçãn ôos

balancetes dos estabelecimentos bancários a que se refere
o art. 30 do Decreto núme-

Agrteucltura,

do terreno

45;~

453

de

44.562 - Decreto de ,25 de setembro dJe J 958. Retifica.
o DeCl'et-onY 36.291, de 5
de outubro de 1954. - Publicado no D.O. de 30 de 82tembro de 1958

453

Decret-Q de 25 de setembro de 1958. ~ Transfere, 132m aumento de despesa,
funções. de Tabelas Numéri-

Grande, no trêcho compreendido entre a Usina Hídroelétrica. de Martbondo da
Companhia Paulista de Fôrça
8 Luz e um ponto situado 12
quilômetros, a jusante da foz

sem aumento de despesa,
função de 'I'abela Numérica
Esnecíal de Extranumcráa'IoMensahata de repartdção db
Ministério da Agricultura, que
menciona.
Publíoadc no
D. o. de- 30 ele setembro de
1858 . .
,... ..
, .. ,

455

'31.567 - Decreto de 25 de setembro de 1958, 'I'ransferei sem aumento d~ despem,
função da Tabela Numérica
Especial de -ExtranumerárioMensalista. de repartição do
Ministério da Agricultura, que
mer'cíona.
Publicado no
D.O. de 30 de setembro de
1958 . .

4.55

Te,

Decreto de 25 de setembro de 1958. - Transfere, sem aumento de despesa.
função da: Ta'Oela Numérica
Especial de ExtranurrieráríoMensalista do Ministério da.

Agricultura, que menciona. Publicado no D. O.
setembro de 1953

cas Especiais de Extranumerários Mensalistas, de repartições do Ministério da Agricultura, "na forma que menciona. - Publicado no -D.O.
44.564 --' Decreto de 25 dle S:::'tembro de 1858. - Outorga
a, São Paulo Light S.A. Serviços de Eletricidade autorização de estudos para o
aproveitamento progressivo da
da enegla hídráujíca. do - rio

454

Decreto d:3 25 de setembro de 1958. - 'rranste-

44.. 568 453

44.563 -

de 30 de setembro de 1958.

menciona.

';,4.566 -

44.561 - Decreto de 25 de setembrc rue 1958. - Autoriza
estrangeira á aduuírir 11'amarinha que menciona, no
Distrito Federa! - Publicado
no D. O. de 30 de setembro
de 1958

que

publicado no D.O. de 30
de setembro de 1958.

comprarvpedras preciosas. -

çôes idetaís

Extranumerário-

__o

4A.560 - DeC1'8to de 25 dte setembro de 1958. Autoriza
José <la Silva Miranda a
publicado no D. O. ele 30 de
setembro de 1958

<l5~

Mensalista do Ministério da

mento para a fiscalização dos
bancos e casas bancártas. -.
de 30 de
~ ..

'. . . . . . . . . . . . • .

Decrete de 25 ede sede 1958. - 'rfansreaumento de despasa..
da Tabela Numérica

Especial de

1'0 14.728, ele 16 de março de
1921, que aprovou o regulaPublicado no D. O.
setembro de 1958

de 1958

4.4.555 tembro
rIO', sem
função

44.559 - Decreto de 25 de se··
tembro de 1958. - 'Altera o

de 30 de
,..

45:3

Decreto de 25' de setembro de 1958. - Transfere, sem aumento d'e despesa,
funcão da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário
Mensalista de repartícão do
Mínistérío da Agricultura, na

<14.569 .-

453

forma oue menciona. ~ Publicado no D.O. de 30 de setembro de 1958

44.570 -

.. ... ....

Decreto de 25 de se-

tembro de 1953. - Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica
ESpecial de Extrarrümerâr'íqMensalista de repartição do

Ministério da '_\gricultura, na.

45f)
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forma que menciona. ~ Publicado TIO D. C. de 30 de setembro de 1958

456

44.5n - .Decreto de 25 de Se'"
tembro de 1958. -- Renova. o
ô!ecreto n.v ~1.:J.124 de 2 à<e
maio de 1956. - Publicado no
D.O. de 30 de setembro de
1958 . • •....................

457

44.573 - Decreto de 25 de setembro de 1958. - Declara
de utilidade pública.. para fins
de desaproprtacão, imóvel que
menciona. necessário 2: 7.'J.
Regtâo Militar, em Recife
Estado de Pernambuco,
publicado ho D. O.
setembro ele 1958

457

44.574 - Decreto de 26 de 8'3tembro de 1958. - Dispõe sôbre a doação -de imóveis que
menciona à Associação Rural
'Arrôío do Meio, com sede na
cidade do mesmo nome, Estadn do Rio Grande do 8ü1,
f' à Sociedade Divina Providência com sede em Floriatarína. -

44. 578 - Decreto O"" .9,6 dls setemhro de 1958. ,- Autoriza
estrengeíro a adquirir, em
rezularízacán do? aforamento,
fração ideal do terreno de marinha. que menciona, no Distrito
Federa 1. - Publicado
no D.O. de 30 de setembro
de 1958
",...

4G8

4.4.579 .- Decreto (1;3 26 de set-embro de 1958. - Autoriza.
t)
Serviço do Patrrmônio da
união a aceitar doação do
terreno queimenoiona, situado nu Munícíplo de Ooncel-

de 30 dr

nópolis' Estado de Santa

458

456

~4. 572 ~

Decreto de 25 de 5'8·
rembrc de 1958. - Altera o
artigo 65, do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 41.475, de 8 de maio de
1957. Publicado no D.a.
de 30 de setembro de 195rl

44.577 --n€Cl'eto de 26 de setembro de 1958. ------: Autoriza
o .Servtão no Pa trtmômo 0:8.
tfníãc a aceitar a. doação do
imóvel que menciona, situado no Município de Lagarto.
no E~tado de Sergipe. ~ Pubhcerto no' D. C. de 30 de setembru de 1958

cão da 'Aparecida, no Estado
de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 30 de se""
tembro de 1958 ..

~59

44.580 - Decreto de 2$ de .5,,'>
Lembro de 1958. Autoriza
estrangeira

a. adquu-ír rracão

ideal do terreno de ma.nuha
nue menciona 11';1 Distrito Federal.
Publicado no D. O.
r)js- 30 de setembro 0,0 1953.

459

41.581 - D8Cl'et0 de 2& de setombro de 1958. - .ATt·21'a o
Decreto n:» 44.189, de 28 de
julho de 1958, que dispôs sôbre a subordinação d,' Mesas
ele Rendas. Publicado no
D.C. d't:) 30 de 'setembr., de
1958 . . .

459

44. b82 - Decrete di! 26 de Setembro de 1858. - Dispas SÔ~
bre Tabelas Numértcas Especiais de Extranumerárlo-mensalísta
do
Ministério
da
Guerra. - Publicado no D.O.
de 30 de setembro d-e 1953 '..

160

C,,~

Ainda não foi .pu-

blícado no DiáriD _Ojicie'1 por

falta de pagamento ...

457

44.575 - Decreto de 26 de S':;Lembro de ]958. Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a, doação do

terreno que menciona. situado no Município de voua Redcnda. 'Estado do Rio dr: .J<'cneéro. Publicado Da no.
de 30 de setembro de 1953

4.FJ7

44.576 - Decreto de 26 de set-embro de 1958. Autoriza
11 Serviç.o do
I'atrfmõnio da
União a aceitar a doação do

~.583

terreno que menciona, situado no Mumcípio dl~ Esmeraldas, DO Estado de Min.3.8
Gerais. -- Publicado no D.a.
de 30 ~2 setembrovde 1958 ..

-

tembro

Deru-eto de 26 dê' se-

ce

1958. -

Autoriza

o Serviço do Patrimônio da
União

a

receber doação do

terreno que faz o Munlcípío
458

de Livramento, no Estado do

L
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Rio Grande do Sul, 3.'J Mínístérío da Guerra. -~ Publicado no D.a. dê 3D db setembro de 1958
,

460

44.584 ..- Decreto de 26 de setembro de 1958. Altera 8lotação de repartições atendidas pelos Quadrvs Permed~

outubro de 1958
44.585 -'-- Decreto de 26 de setembro de 1958. - 'I'ransfere do Govêrnn do Estado de
Goiás para a Centrais Elétricas de Goiás S. A , a concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica da cachoeira Doura-

1958

44.586 - Decreto de 26 de: setembro de 1958. - 'I'ranstere do Govêrn., do Estado de
Goiás para a Centrais Elétricas de Goiás S. A. a concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da
cachoélra à!J Rochedo, DO rio
Meia Ponte, município de Fi,
racanjuba, Estado de Goiás.
- Publicado no D. O. de 30
de setembro de 1958
.
44.587 - Decreto de 26 de setembro de 1958. - Transte.,
re do Govêrno do Estado de
Goiás para a. Centrais Elétricas de Goiás S.A. a COncessão para o aproveitamento da energia hidráulica da
cachoeira do Jaó. no rio Meia
Ponte. município de Goiânia.
Est8.do de Goiás. - Publicado no D.a. de 30 d!e setembro de 1958 ."
44'.588 - Decreto de 26 de setembro de 1953. - Autoriza

462

Decreto de 26 de setembro de 1958. - Autoriza
a Companhia Energia Elétrtco.. da Bahia a ampliar suas
instalações. Publicado no
D.a. de 1 de outubro (~e 1958

de Minas Gerais 0 Goiás, no
V;.strito de Capinópohs, :rv.::u~
nioípío de Ituíutaba, no Estado de Minas Gerais '8 no Município de Jtumbíara. Estado
de Goiás.
Publicado no
D.a. de 30 d!~ setembro de
..

.

41.590

oJ3" existente no rio Paranaiba, situada er1tre os Estados

1958

462

1'1.589 - Decreto de 26 de setembro de 1958. - Dá. nova
redação ao art. 1.Q do Decreto
n.v 40.085. d.e 9 de outubro de
1956, que autoriza a COmpanhia. Fôrça e Luz clj;} Paraná.
S. A., a ampliar suas instalações geradoras. - Publicado
no D.O. de 1 d03 outubro de

nente e Suplementar do Mirustérí.i da Agricultura.
Publícaôo DO D.O. dto 1

o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no Município de Goiânia,
no Estado de Goiás. - Publicado no D.a. de 1 de outubro de 1958
,
.
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DECRETO Nv 43.931 JULHO

DE

1

DE

DE 1958

outorga concessão à Hádio Sociedade
Educadora Cariri Limitada para
instalar uma estação radiodifusora.

o

DECRETO N." 43. 932 JULHO DE 1958

DE

3:

DE

Prorroga o prazo concedido pelo ort,
46 do Decreto n.o 42.251, de 6 de setembro de 1957.

Presidente da República, usando

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv l, da Constituíçao, aten-

da atribuição que lhe confere o art.

dendo ao que requereu a Rádio So-

ciedade Educadora Cariri Limitada e

tendo em vista o díapostocuo art. 5"',
nv XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1" Fica outorgada concessão
à Rádio Sociedade Educadora Cariri
Limitada, nos têrmos do art. 11 do
Decreto n.v 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, na cidade de
Crato. Estado do Ceará, sem direito

de exclusividade, uma estação de
ondas médias, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
Parágrafo único.

O contrato de-

corrente desta concessão obedecerão
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚblicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2" Revogam -se as disposições

em con tràrro .

Rio de Janeiro, 1 de julho de 1958:
1379 da Independência e 70" da República.
JUSCELINO KUBITSCH~l{

Lúcio Meira.

87. mcíso I, da Constituição Federal c
de acôrdo Com o art. 38 da Lei numero 3.222, de 21 de julho de 1957,
decreta:
Art. 1.0 Os subtenentes e LOs sargentos, enquadrados no art . .46 do Decreto n.c 42.251, de 6 de setembro de
1957, poderão requerer desistência, em
caráter irrevogável; do Quadro de
Acesso do Quadro Auxiliar de Administração (QAA em extinção) dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, para
.concorrerem aos Quadros de Acesso
dos Quadros de Oficiais de Adminlstração (QOA) e de Oficlars Especialistas (QOE), de conformidade com a
legislação vigente.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da Repú-

blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enrique Lott.

DECRETO N.o 43.933 -

DE

3 DE

JULHO DE 1953

Cría a Companhia de Serviço ltuiustrial da Fábrica de Juiz de Fora.

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

87, inciso I, da Constituição e de aoôr-
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·t e Uniforme

do com o art.. 19 da Lei ri." 2.851, de
25 de agôsto de 1956, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Companhia
de Serviço Industrial que deverá integrar-se na Fábrica de Juiz de Fora.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

Boné cinza
Túnica branca
Oamíca- branca com cciarmho duplo
Gravata preta
Saia cinza clara

revogando-se as disposições em contrámo ,
FAo de Janeiro, 3 de julho de .1958;
137.° da Independência e 70. 0 da :"l.epÚblíca .

Meias bege
marrons

S2IXÜ'J8

5," Uruiorme

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Boné verde oliva
Túnica verde oliva clara
C>3.mf.-G8. beg-e com coraünho duplo

Henrique Lati.

Gravata

DEORETO N.o '13 D31

D;;;

3

ao

neçutamenio

bege

Saia verd-e oliva escura

DE

Meias bege
Sap:L~05 marrons (Pig . 235)

JULGO DE 1953

AcreSce

234)

(Fig.

apro'vado

pelo Decreto n. 30.163, de 13 de
novembro de 1951 o Título VI e 0.0
aprovado pelo Decreto a.O 31.9Ug,
de 2 de fevereiro ele 1954, o 'rU1ilo
17, referentes aos uniformes dus
Oficiais Enfermeiras.

IO,{l Uniforme

Q

branco
branco
Meias bege
Sapazcs brancos
GÚ'l'l'O

Vc·stido

o Presidente da República, usando
das atrihuições que lhe confere () ertigc 87, Item 1, do. Oonstituíção, dr{'reta:
Art. 1.0 E' acres-cido ao degulamento a,provado pelo Decreto número 30.183. de 13 de novembro de 1951,
o 'eegumte:

CAPÍTULO

II

Do uso e das combinações

Art. 124. As normas germs Gó:: uso
d815 combtnacóee admitidas ;,fi,o 35
E7l<'GmaS especrncadee nas letras c, a,
e e seus números I f' 3 e J e 1)3,;-9.:,,",'ato 2," do artigo 4.°.
e

TíTULO VI
CAPíTULO IH
CAPÍTULO

Uniformes
Art.

123.

das
Os

I

Da ob1"iga,t :.w l ed ade âe

umiiormes

Oficiais Entermcims

Uniformes para 8S

Oficiais Enf'ermeir8.t3 são cs seguintes:

Art.

125.

posse

do~

As Oficiais Enfermeiras

elevem possuir cbrtgatortamente cs 5 u
e 10'< Uniformes.

3.° Utiitorme
C:\PíTULO IV

Boné cinza
Túnica cinza escura
Camisa branca cem colarinho duplo

Gravata preta
Saia cinza clara
.Maias bege
Sapatos marrons

Peças e artiçcs complementares dos
uniformes
êt-t

126.

As

peças e os

ai't1 603

complementares dos uniformes são
segumtes ;
(Fig.

234)

Bôísa de couro marron (Fig, 237)
Cachecol (Fig, 33)

03
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camisa de agasalho (F'ig , S'± )
Capa qe matéria plástica verde
oliva
GaIQcha

Japona

(Fig. 49)

~-enço

Luvas m-ancas e maUOHG
Pelerfne

(Fig.

(Fi~'.

50)

EXECT!TIVO

CAPiT,ULQ VI

Dcs distintivos e seu uso

Art. 130. Os dístintlvcs são 00 descritos Da letra 9 do art. 19 e art. 24
e são usados de aeôrdo com o prescrito no nv 1 da letra a e na letra e
do art. 25.

51)

Sobrecapa de boné
Art. 127. Devem possuir ohrtgatóríamente as p-eças abaixo' indicadas:

CAPíTULO VII

Condecorações e USo

Art. 131. De acôrdc com o prescrito
no capítulo VII do Título I.

EõlGa .de couro maa'rcri
Etiqueta d-e Identídicação

CAPiTULO \'IH

Disposições gerais

Venço

Luvas brancas e marrons
Art. 128. As normas para c uso
dos peças complementares são as S€guintes:

Bôlsa de couro marrom - no
uniforme e sua combinação
b)
Cachecol - no 5.° uniforme e

a)

5.°

sua combinação
c)
Camisa de agasalho - no 10.°
uniforme
d)
Oapa de matéria pláshca verde
oliva - nos 3.", 4.° e 5.0 uniformes
e)
Galocha
com os 3:>, 1.~ e
5." uniformes
j) Lenço
com todos os 1[11fo]'-

mes

g)

Luvas

uniforme; 2 -

1 - Brancas. no 4,°
marrons, nos 3.° e 5.0

uniformes
h) Japona - no 5.0 uniíorme e sua
combinação
i)
Pelerine - nos 3.0 e 4.0 uni-

formes
j) Sobrecapas de bo-né, nos 3.°. 4.0
e 5.'" unífcrmee ,
CAPÍTULo V

Das insignias

Art. 129. Os postos são ass.nalados
doe forma estabelecida no art. 11 e
usadas as insígnias r::la maneira prevista 110 art. 13.

Art. 132. Aplicam-se às Oficiais
Enfermeiras no que lhes concerne .o
prescríto no Título ,IV .
Parágrafo único. Não é permitido
o uso com os uniformes, de jóias, excetuadcs relógio pulseira e anéis.
Art. 2° E' acrescido ao Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 34.999, de
2 d'o/fevereiro de 1954, o seguinte:
TíTULO V
CAPÍTULO I

Descrição
das

das peças elos uniformes
Oficiais Enfermeiras

Art. 102; BZHSão - De gabardine
verde oliva clara OU de tecido tropical,
aberto na frente em tôda a extensão
e fechado da direita para a esquerda
por quatro botões grandes dourados,
sendo que O' primeiro fica no encontro
da. lapela e o último a quatro centímetros acima do cinto, De comprtmenta até a altura do iliaco, ajustando-se por um cinto do mesmo tecldo, eosturadx em tôda a extensão,
com seis centímetros ele largura. trespassado e abotoado do lado esquerdo
'1)01' um colchete. Externamente e na
frente duas costuras dos ombros até
o cinto, uma doe cada lado, e duas
"pinces" .

COstas lisas e com uma costura
central, no sentido longitudinal. Gela
aberta, virada, formando ângulo reta
com a, lapela. Mangas com canhão
pespontado do mesmo tecido e de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mocêlo e feitio da túnica dos oficiais.
Ombrerras do mesmo tecido e modêlo
e feitio das dos oficiais (Fig. 297)
Art. 103. Boné:
a) Cinza ~ D~ gabardine cinza escura c-omposto de copa, carneira, jugular, botões, emblema e pala Iíexívelo
Copa formada de três panes, sendo
o da frente -em forma de crescente na
vertical, armado com entretela e contornando o boné, tendo na parte mais
alta 11 centímetr-os: o de eíma, também em forma de crescente, compondo
a parte superior do boné e o de trás
e m forma' de "U,· invertido, formando
a .traseíra do boné
Carneira de couro - ou 01'2;);.:\0 marrom.
.jugular dourado, fixado as extremidades por dois b-Otões dourados pe-

quenos.
Emblema idêntico aD descrito no
n.v 1 da letra b do art. 4.0.
Pala do mesmo tecido, de forma
arrendondada e- tôda pespontada, com
entretela (Fig. 298),
b)

Verde

Oliva

-

De

gabardine

verde oliva escura, de modêlo e feitio
idêntico ao cinza.
Art. 104 - .Botôes - Idênticos aos
descritos no art. 7.0 (Fig. 14, H-A.
15 e 15-A) ,
Art , 105, Camisas -

Idênticas às

descrtas no art , 11 (Fig, 28).
Art. 105 G01'1'OS:
a) Branco co modêlo e feitio
idêntico ao descríto na- letra c do artigo 18.0 (Fig, 43);
b)
Verde oliva
de gabardine
verde oliva escura, de modêlo e feitio

ictêntic,'J ao

co

branco.

Art. 107. Gravatas - Idênticas às
descritas no art. 19,0 (P'íg . 44 e 01,5)

Art. 108 (O Cinza

Safas:
c-

do gabardine cinza cla-

ra, lisa, de comprimento até cêrca doe
15 centímetros abaixo dos joelhos, com
uma costura central. embutida na
traseira e -aberta a 25 centímetros da
barra formando prega interna para
aum-entar a roda e dar maíor .amplíWde acs movimentos.
Cós e barra simples (F'ig. 299);

b) Verde oliva - de gabardine ver_de ohva escura OU de tecido tropical,
de modêlo e feitio Idêntico à cinza.

Art. 109. Sapatos:
Brancos _ de camurça, lisos. sem
biqueíra, solado e saltos de OOr1'acha (Fig, 300);
b) Marrons - de cromo, usos, sem
biqueíras, solado de couro e saltos
tipo mexicano com 4,5 centímetros je
altura (Fíg. 30l),
a)

Art. 110. Túnicas:
Branca de brim aberta na
frent-e em tôda a extensão e fechando
por quatro botões grandes dourados)
ficando o primeiro na altura do cruzamento da lapela e o último na linha dos botões dos bolsos . De COrte
anatômico, cinta do em t-odo o sentido
de comprimento- até abaixo dos quadris.
Externamente, na frente, dois bolsos
inferiores em forma de trapézio ísósceles aplicados e p-spontados em tôda
a extensão. cem pestanas fechadas
por botões pequenos dourados.
Gostas lisas sem abertura e com
uma costura central em sentido longitudinal.
Na frente duas costuras, Um3 ne
cada lodo, que vá') dos ombros até
os bolsos.
Gola aberta, virada, formando com
3 lapela ângulo reto.
Mangas com canhão de modélo e
feitio idêntico ao do blusão (Fig 302):
b) Cinza
de gabardine Cil1Zl'1
escura de modêlo e feitio ídêntícc à
branca.
c) Verd:z Oliva
.Q.,e gabardine
V'21'de olíve clara ou de tecido tropical, de modêlo e feitio idêntico a
a)

branca.
Art. 111. vestido uuea SerVl y() tn..
terno - Branco, de algodão. aberto
na frente em tôda a extensão e fechado por nove botões grandes branco-s de janne, ficando o prímeíro na
altura da gola e o último na altura
do-s joelhos. De comprímento abaixo
60S joelhos cêrca de 15 centimetrcs
e ajustados por um cinto 'do mesmo
tecido cem quatro centímetros de 1a1'gura. abotoado por umo fivela branca.
devendo trespassar da direita para a
esquerda e costurado nas costas Par'tlndo dos ombros. uma costura de
cada lado d.o peito até a oarra. N',3,
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t.raseira quatro panos, para dar bastante roda ao vestido. Mangas curtas
com vira externa e pesponcace . GOtas e ombreiras do mesmo tecido e ue
feitios idênticos aos da blusa de ínstruçâc dos oficiais. Bôlso retangular de
12x14 centímetros, ângulos ínferíores
arredondados, pespcntado i:' aplicado
do lado esquerdo do peito. Dois 1.1,:;1scs embutidos, um de cada. Indo, sem
pestanas, com vira externa oblíqua
e colocados na altura dos quadrre (Flgura 303).

parágrafo único. Nos climas rnos
poderão ser. adotadas mangas compridas amoviveis presas na parte SUoertor por betões brancos pequenos
de jarma .
CAPÍTULO

Bótsa -

Art. 115. Capa de matéria plástica
verde oliva - Idêntica à descrita no
art. 33 (Fig . 72).
Art. 116. Etiqueta de idenH/lcaçâu
-

Idêntica. à descrita no art. 39 (Fi-

gura 81),
Art. 117.

Galochas - Marrons,
sas, de borracha.
Art. 118. Japona Idêntico
descrito no- art 43 (Ftg , a91
Art. 119. Lencc
Idêntico
descrito no are. 44.
Art. 120. Luvas
Idênticas

íeríores arredondados pespontada em
rôda a extensão, com tampa fechada
por meio de colchete de pressão dIvisões internas, com 24 centímetros de
largura e 13 centímetros de altura.
Externamente pequena oors« 1'<:,'::';3,11gular. com 15 centímetros U~ Iai-gura
e sete centímetros de altura. anncace
e com tampa fechada por meio de
colchete de pressâo .
d01S

e meio centímetros de rargura e 80
centímetros de ccmprímento .xtensí\'d, orêsa à bólstJ, por duas 'argolas
met.aj dou-

rado a fim de permitir o uso à tcrn.
colo uu pendurada no braço esquerdo
íFig. 304).

An.. 113. Cachecol - Idêntico co
descrtto no art. 29 (Figo. 631
Art.

114.

Camisa de Ago.so.llvJ

Idêntica à descrita no art.
gure 70).

au

e feitio comum.

De cromo mar,

retangulares. laterais, de

ao

as
descritas no art.. 45 (Fig 90).
Art. 121. Meias_ De ~ô~ bege e

CAPÍTULO IH

rem. de forma retangular, ângulos m-

Oorreía d{) mesmo COul'O, corn

li-

Art. 122. Petertne
Idêntied à
descrita no art. 48.
Art. 123. Sobrecapa de bone
Idêntica à descrita no art. 51 r FigUra 97) .

H

oesc.. . içeio dos artigos e veeos
comntementares
Art.. 112.

7
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3] (Fi-

Descrição das Insígnias

Art. 124. As insígnias aâo idênticas ao especificado no Capítulo In

do Titulo L
CAPÍTULO IV

Descrição dos Distintivos

Art. 125. Os distintivos são os des.
entes no n.v 7 da letra c do a-t.. 58
(Pig . 134 e no art 62 (Fig. 169),
confeccionados de acôrdo com o orescrtto no art 63 e dispostos corno indica o art. 64.
Art. 3.0 ltste decreto entrará em VIgor na data de sua publicação. rev-ogadas as disposições em oontrár!o .
Rio de Jan-eiro, 3 d-e julho de 1958;
137.° da Independência e 10.0 de. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique to«
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DECRETO N.o 1,3.935
JULHO DE 1.95S

DE

3

DE

Especifica as :-fu!}'Çôes que, no .Mi.nistério da Vlaçao e Obras Pl~blzcas:
são consideradas d.~ caráter per-manente no exterior, para -)8 eleitos do
disposto no art. 19 do De-reto número 43.028, de !J de 1anp"~r') de 1958.

o presidente da RePública, usando
da atríouíçâo que lhe confere o artigo
27, item !, da constttuíoão, decreta:
Art. 1.0 Para os efeitos do dísoosto
no art. }9, do Decreto n.? 43 028 de
9 de janeiro de 1958, são cO~1.sid€l"8.das
de caráter permanente :10 exterior,
as seguintes funções u') MinistérLo da
v-ação e Obras Públicas:
a)
comissões Flscaís de compra,
construção e recebimento de navios
" cargo da Comissão de Ma!'ir:h~"l 'L\Iercante Lóide Brasileiro P. N. e Comnannía Nacional de Navegnçâ-, Costeira P. N .; e c,e locomotivas e outros
\;;,ouiD2.01entCs ou rna.t» '.til.::; ferroviarfos "a cargo do Departamento Nacíonartie Estr-adas de Ferro e Rêde F"el'roviárta Federal S. A. ;
b) Comissões de escudo, ccord-ns -

ção, aperfeíçoamonto e especíauzaçâc,

de caráter técnico, a cargo do Depurrament., dos Correios e 'Telégraros.
Denarfamento de Administracào e Der-::.aitamentos Nacionais de Estradas de
Perro, Estradas de Rodagem, Obras
contra as SêC3S, Obras de Saneamento, Portos Rios e Canais e Admrnístração do Pôrto d') Rio de .Janetro:
e) Míesôes da Estudo ou Dstàgio em
Ó;"gã03 ou íristrtulçoes ectrangeu-as,
como alunos matrlcular'os, indicados
pelas respectivas repartições eubordinadas ao Ministério;
d)
Deleg.ações permanentes junto
ao Conselho de União Internacional
d-e Telecomunicações e ao Conuté Portuário Interamericano da Organiaação d::JS Estados Americancs (OEA).
Art. 2.0 O presente Decreto t: const.,
derado em vigor a partir de 10 de tancc-o de 1958. revogadas ;),3 ôrspcsícões
em contrário.
.

R'o de Janeiro, em 3 de julh., de
195:8; 137.° da Independéncía e 70° c.e
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Lúcio Meira.
José Carlos íe N t1{.'efio Soares.
Lucas Lopes.

DECRETO N.« 43.936 JULHO DE 1958

DE 3 DE

Transfere, sem aumento de despesa
função da Tabela única de Extra-:
numerários-Mensalistas do Ministério da Agricultura, para idêntica Ta-;
bela do Departamento dos Correios
e Telégrafos, do Ministério da Viação e Obras Públicas.

o Presidente da Renúblíca usando
da atribuição que lhe - contere o art ~
87, item I, da Oonstítuíçâo, decreta:
Art.. 1.0 Fica transferida, com o reapectdvo ocupante, Alayde Barros H'Úf-

fmann, uma função de Escreventedactilógrafo, rer 21, da Tabela única
de Extranumerártos-Mensalístas do
Ministério da Agricultura, para idêntica Tabela do Departamento dos Correios e Telégrafos, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° sste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de julho de
1958: 137.° da Independência e 70.0 da
República.
J'USCELINO KUBITSCHEIt.

Lucio Meira.
Mario Iâeneçtiettt,

DECRETO N.o 43.937
JULHO UE' 1958

DE 3

DE

Prarroga o prazo das atividades da
Comissão Especial para o Estudo do
Aproveitamento Hidráulico das cor-redeiras do Salto, Paredtlo, Funil, no
Tio Paraiba, Estad.o do Rio de Janetrc, e dá 'outras providências.

o Presldenté da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I,· da Constttuíçâo, e tendo
em vista Exposição de Motives do
Conselho Nacional de éguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado até 31 de
dezembro de 1958 o prazo para a Comissão Especial incumbida de premover os estudos para o aproveitamento
da energia hidráulica das corredeiras
do Salto, Paredão, Funil, no, rio Paraíba, Estado dó Rio de Janeiro, complementar os seus trabalhos, com os
e n c a r g o s atinentes aos aspectos
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econ

õ

m l c o s do referido aproveita-

mento .
AI·t. 2.° Fica autorizada a referida
Comissão avproceder aos estudos de

natureza econômica

que se

üzerem

mister para a execução do aproveita-

mente em causa e a entrar em enten-

dimentos com os órgãos governamentais federais, estaduais e mumcípats,
entidades autárquicas e para-estatais
e emprêsas privadas, interessadas na
execução desta obra, elaborando as bases para a constituição' da Sociedade
de economia mista, que ficará incumbida da concretízaçâo e explora'çâo

dêsse empreendimento.

Art. 3.° As despesas decorrentes das
atividades da Comissão serão pagas
com o saldo da verba existente para
êsses trabalhos, e pôsto à disposição
do Conselho Nacional de éguas e

Energia Elétrica pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico .
Art 4.° ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art , 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de Hl58;
137." da Independência e 70.° da Repúblíca ,

vares Ascensão e São José da vargtnna no Estadc de Minas Gerais.
Art, 2.° Caducará a presente eu-tortzacâo, independente de ato declararorio. se o Departamento de
éguas e Energia Elétrica do Estado
de Minas Gerais não cumprtr as seguintes condições:
I ~ Apresentar à Divisão de Aguas
do De-oartamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agrr .
cultura, dentro de noventa (90) dias, a
c-ntar da data da publícacào oàste
decreto, os estudos, projetos e orçnmentes.
Il Iniciar e concluir as obras
D,....S prazos que forem fixados pelo
Mmtstro da Acncultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere sstc artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
AI·t. 3'" O presente decreto entra
em vigor na data da sua pubücacào
Art.. {,rl Revogam-se as diauostcôes
em C011 trárto .
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958:
137. o da. Independência e 70. o da
República.
JUSCELIN0

JUSCELINO KUBITSCHEK.

KUBITSCHEK,

Mário Meneqnetti

Mario Meneghetti .

DECRETO N.? 43.939 DECRETO N" 4,3.938 JULHO DE 1958

DE 3 DE

Autoriza o Depcrtcmento de Águas e
Enecçiá Blétrica do Estado de Minas Gerais a construir uma linha ae
transmissão ..

o Presidente da República, usando
da at.ríbuioâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nostêrmos do Decreto-lei nv 2.059, de 5
de março de 1940 decreta:

Art.. 1.° Pica autorizado c Departamento da Aguas e Energia Eler.rrca
0.0 Estado de Minas Gerais a COL~"
truír uma linha de transm'ssáu. I!zando as localidades de Tavares. Ascensão e São JGtSé da Varginha à.

DE

3

DE

JULHO DE 1958

Outorga à Companhia Pararuienee de
Energia Elétrica - COPEL ~ eoa;
cesséo 'J)a1·a o 'aproveitamento progressivo de energia hidráulica
do
Salto das Bomomeiras, existente no
czo-so d'água denominado Ivaí, no
município de Campo Mourão, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, inci-so I, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 150 do Código de
Águas (Decreto n.o 24.643, de 10 de
julho de 1934>, decreta:

referida tinha de trans-,

Art. 1.0 E' outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica concessão para o aproveitamento progreesivo da energia hidráulica
do
Salto das Bandeiras existente no
curso d'água. denominado Ivaí, no
município de Campo Mourão, Estado
do Par-aná, respeitados os direitos de
terceiros.

missã-o destina-se ao tornec'rnento ne
energia elét ncr às localidades de Tu-

§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos

linha de transmissão entre a Usina
Plorestal e· Pará de Minas.
§ 1. o POl' ocasião ela aprovação
do projeto pelo Ministro da Agrlcultura serão fixadas as característica",
desta tinha,
§

2, () A
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Drojetcs serão determinadas a altura
da qu:d,:,~ a aproveitar, a descarga d.a
derivacao e a potência da etapa mieíal, bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados os
pr-ojetos correspondentes.
§ 2.\> O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no município de Campo Mourão, Esta,do do
Paraná.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 2'6 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica,
Art. 3.° caducará o presente tltu1(> independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satísfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mínístro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto de aproveitamento
htdroelétrtco, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos,
TI - Assinar o contrato disciplinar
da' concessão dentro do prazo de
trmta (30l dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Mmítsro da
Agricultura ,
IH - Requerer à pi,visão de Aguaa
do Depar-tamento Nacional da Produçâo Mineral do Ministério da, Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (6'0) dias do registro,
IV - Inicial' e concluir as obras
nos prazos qu-e forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acordo com os projetos aprovauos e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos corerIdos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
r-evistas trrenalment., pela. rcrertdc..
Divisão de Águas.
Art. 5.\> Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem era função exclusiva e permanente da produção,
transmíssân e distribuição da energia

efétrtca, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado do
Paraná.
§ 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediatne
as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado do Paraná nao se opõe à utilização dos bens objeto da reversão.
~ 2.0 A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6.0 A presente concessão vigorará pelo parao de trinta (30) anos
contados a partir da d.ata do registro do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio el: Janeiro, 3 de julho de 1953;
137.° da Independência e 7Q.ç da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti.

DECRETO N.O 43.940 JULHO DE 1953

:)E

3 D3

Outorga à Companhi(l, Poranaenee de
Energia Elétrica COPEL, con~
cessão para, distribuir energia elétrica na
sede do
municipíc de
t.oanao; Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arugo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1{)· do Decreto-Ieí
n.c 2.281, de 5 de junho de 1940, combinado com o artigo 3.° do Decreto-lei
n.v 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Al't, 1.0 E' outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica

COPEL,

concessão

pera

distribuir

energia elétrica na sede do município
de Luanda, Estado do Paraná.
Art. 2.0 A energia elétrica 'd-estinada a distribuiçã-o será gerada na usina temoelétrica adquíride pela concessionária, da Emprêsa Colonizadora
Norte do Paraná Ltda.
Parágrafo único. Em ncrtaría do
Ministro da Agricultura, per ocasião
da aprovação (108 projetos, serão determinadas a potência e as característícas técnicas da ínstnlação .
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Art. 3." A presente _conc-essüo üccrá sujeita às disposições do Decreto
n.? 41.019, de 26 de feve~elro de 1957,

que regulamenta os serviços de energia elétrica.

Art. 4.° Caducará o presente título, independente de ato declaratório,
se a concessionária não satisfizer. a-s
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura,

em

três (3)

vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos à
mina e ao sistema de distribuição.
H - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo d-e trin-.
ta (30) dias, contados da publicação

do despacho da aprovação da respec-

tiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
lU - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da produçãQ Mineral, do' Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ata do Ministro da
Agricultura.
Art. 5." As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienelmemte pela
referida
Divisão de Aguas.
Art. 6.° Findo o prazo de .concessão, deverá a concessionária requerer
ao Govêrno Federal que. a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.

Art. 7.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
conta-jos a partir de data do registro do respectivo contrato, p-elo Tribunal de Contas.
Art. 8.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137." da Indeoendêncla e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O 43.941 JULHO DE ~1958

DE

3

DE

Concede autorização para o funcio'
namento do curso de medicina da
Faculdade de Ciências Médicas do
Maranhão.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, item r. da Oonstítuíçâo e
nos têrmos do art. 23 do Decreçolei n .o 421, de 11 de maío de 1939,
decreta:

ArtigJ único. 11: ccncadida e utcrf 0 funcionamento do C!1l'.:;:J
de medicina ela Faculdade de o.êuOi1S Médicas do Maranhão,
ntida net , Sociedade Maranhense dê
Cultura' Superior e com sede em São
Luiz, capital de Estado do Mar-anhão.

zação -para

Rio de Janeiro, em 3 de julho de
1958, 137. ° da Independência e 70 ....

da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N." 43.942 ""--. DE 1958

DE

3

DE JULHO

AutOriza a companhia Sul Iâímeira de
metncíaaae.a construir uma linha
de transmissão.

O Presídentg da República, usando
da atrfbuíção que lhe CGnfêr~ o artigo 87, inciso 'I, da Oonstítuíção e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.059,
de 5 de março de 194-"J.
Oonsiderando qUe pela
Resolução
TI." 1.412 a medida foi julgada eOmiemente pelo Conselho
Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Sul Mineira de Eletricidad,_" a
construir uma linha de transmissão
de energia elétrica, entre as cidades
de Três Pontas e Varginha no gstado d-ê' Minas Gerais.
§ 1.° Por ocasião da aprovação dos
projetas pelo Minístéri., da Agricultura. serão fixadas as oaracterístíoas
técnicas da linha de transmissão e das
obras autortzedcs Dor êste decreto,
§ 2.° Destinam-se essas obras a permitir um suprimento de energia elétrica de 10.000 kVA a ser feito pela
centrais Elétricas de Minas Gerais
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S. A. para refôrçc do sistema de dístdbuição de energia elétrica na zona
de c·::mC€SS8,0 da. companhia Sul Mineira de gâetracídade . ,
.
Art. 2." Caducara a presente autoríeaçêo. Independente d~ ai:? declaratório. 'se a eonoessíonárta nao cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguac
do Departamento Nacional da Produçâo Mineral. do Ministério da Agrtculrura dentro de noventa (90) días, a
contar da data da publicação dêste
d'ccreto, os' estudos, projetes e orçamentos.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que .forem fixados pelo Mínlstrc da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
s" refere êste artigo p-oderão ser prorl'õgadOs pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3." O presente decreto entro.
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as dísposicôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137." da Independência .e
70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Iâeneqtietti,

---=
DECRETO N. ° 43.943 - DE 3
DE 1958

DE

JULHO

Art. 2.° O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 doe julho de 1958;
137." da Independência e 70.° da Re'JÚblíca .
~
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.944, DE 1958

DE

3

DE

JULHO

Outorga à Comissão Estadual de Energia elétrica, Estado do Rio Grande
do Sul, ccncessdc para distribuir
energia elétrica.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo qUe lhe confere ó arti-

go 87, it-em 1, da Constituição, e nos
têrmos do art. 10 do Decreto-Ieí numuo 2.281, de 5 de junho de 194'0,
combínadc com o art. 3.? do Decretolei n.v 3.763,. de 25 de outubr-o de 1941,
decreta:

Art. 1.0 E' outorgada à Comissão
Estadual de Energia Elétrica, Estado
do Rio Grcnds do Sul, concessão para
distribuir energia elétrica no distrito
de Picada Café, município de Nova
Petrópolis, ficando autorizada a construir a rêde de dístribuícão necessária.
Art. 2. A presente concessã-o Iícará sujeita às dísposíções Bo Decreto
1'1." 41.019. de 26 de fevereiro de 1957.
que regulamenta os serviços de energia
elétrica.
Q

concede eutorizaçâo
para [umcianar
como emprêsa de energia elétrica: a
Hiârelétrica de Juçari S. li.

o Prasídente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo .j:!7, i.nciso l. oa oonstttutcão, e
tendo em vista o disposto no art. 1~
do Decreto-lei 0.° 938, de 8 de dezemoro de 1938, decretaArt.. 1.0 E' concedida à Hídrelétrica de JUÇ>3.ri S. A., com 'Sede no distrito de .ruean, município de Itabuna,
Estado da Bahia. autorização para

funcionar como emprésa de energia
elétrica, de acôrdo com o Decreto-lei
n." 938 d-e 8 de dezembro d« 1938,
combinado com o Decreto-lei número
2.627, de 26 de setembro de 1940, ficando a mesma obrigada, para os seus

cbjetivoe, e satisfazer integralmente
e"s exlgêncías : do Código de Aguas
(Decreto TI.O 24.643, doe 10 de julho de
1934), Ireis subseqüentes e seus regu-

lamentos 60b pena de revogação do

presente ato.

Art. 3.° Caducará o presente titulo
índependentementr, de ato d'Eclarató~

rio, se a concescíonária não satisfizer
as seguintes condições:
I ~ Submeter à aprovação doMinístro da Agricultura em três (3)
vias, dentro do prazo 'de cento e oitenta (180) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto, projeto e
orçamentos relativos ao sistema de
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do -prazo de
trinta (30) dias contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta. pelo Ministro da
Agrtcultura .
111 - Requerer à Divisão de Águas,
do. Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento
da
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certidão comprobatória, a

averbação

do registro do referido contrato DO
Tribunal de Contas, dentro de ses-

senta

(60)

dias

do registro.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão .ser prorrogados por ato do Ministro da. Agricultura.

Art. 4.° As tarifas de fornecimento
de energia' elétrica serão fixadas e
revistas tríenalment., pela referida
Divisão de Aguas .
Art. 5,<> Findo o prazo da concessão,

deverá a concessionária requerer ao
Govêmo Pederal que a mesma seja
renovada, na forme qu-e. no respectivo
contrato, deverá ectar prevista.
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) ~nos,
contados a nartdr da data do registro.
do respectivo contrato, pelo 'I'i-ibunal

de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as disposicõec

em contrário.
Rio de- .Ienetro, 3 de julho de 1958:
137 0 da Indeuendência e 70,0 da Repú-

blica.

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

JULHO

DE

na

3 D:S

1958

o Presidente da Reuúel.ca. usando
da atribuição que Ih2 contere 0 artigo
87, inciso 1. da Oonstituicão. e DOS
têrmos do art. 151J, do .Códígu de
Apuas (Decreto n." 24.643, de 10 de
julho de 1934),
que

pela

R,,,,:;~lnção

TI.o 1,197. de 14 de 8.gôsto ([2 H156, ')
Conselho Nacional de Acuas f Energia

Elétrtca autortzou :1 ta-ansrerênc'n dos
bens e' instalacões da Icsprêsa Fôrca e
Luz Santa Tereza S. A. para ú,: PTefeitura Municipal de Rio das Flores,

decreta:

Art. 2." Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se a
concessionária não assinar o contrata
disciplinar da concessão dentro do
prazo determinado pelo Ministério da
Agricultura.
Art.. 3." As tarifas do f cmeclmento
de energia elétrica, serão fixadas e
tr.enalmente revistas pelo Mímstér!o
da Agricultura.
Art. 4,0 :Ê:st-B decreto entra em vigcr
na data de sua pubücação.
Art. 5." Revogam-se as dispcslçêes
Rio de Janeiro. 3 de julh- de
137. U da Independência e 70.
República.
JUSCELINO

Transfere da Em1JTêsa Fôrça e Luz
Santa Tereza S. A. pa "u a Pretcirura Municipal de Rio das Flores
a concessão para a proàuçao e fornecimento de encritic elétrica ao
Município de Rio das Flores no distrito de Sebastião de Lacerda, no
Municípín âe Vassouras e ao poooaelo de Sebastião de Lacerda, no distrito de Barão de Juoortmã. 1i~n
nicípio de Marouês de valenca,
todos no Estado do Rio (lI? icneíro.

Constderando

de 1934.

em contrário.

Mario Meneghetri.

DECRETO N," 43.945

Art, 1. o Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Rio das Flores a concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica no
município, de Rio das Flores, no dístríto de Sebastiã-o de Lacerda, Muntcípio de Vassouras, e no povoado
de Sebastião de Lacerda, dístrtto doê
Barão de .tuparanâ, município de
Marquês de Valença. todos DO Estado
do Rio de Janeiro de que era titular,
por manifesto apresentado a Empresa
Fôrca e Luz Santa 'Teresa S. A., de
conformidade cem o art. 149 do Decreto n.» 24,64:3, de 10 de julho

19~)8:

da

KUBITSCHEK

Mário IvIeneghettt

DECRETO N." 4:3,946
JULHo

~

ne 3

DE

rc lD58

Transfere à Ceniraic Elétricas de
Minas Gerais S. A. a concessão
para distribz!ir energia elétrica no
Município de Bom Sucesso, Estado
de MiíWS Gerais.

O Presidente c1:; Repúblíca. usando
da D.t1'~b1.ÜÇ8.0 que lhe confere o s rtágo
87, inciso I da Oonstituíçfio, e no",
têrmcs do art. 15{}. do Código dê
Águas (Decreto n.» 21.643, de 1<} d'3
julhc- de 1934), decreta:

Arb. L" Fica transferron para 3.
Centrais Elétricas de MJ11JJS Gerais
S, A., a concessão de dictribuicão de
energia elétrica, n-o Municip!o de Bem
SUCf>~SO, Esta do de .M'nas Gerais. de
que era titular a Prefeitura I'!Iuniclpal .
Parágrafo único. Fica autorizada a
Prefeitura Municipal de Bom SUCes.30,
a retirar suas instala-ções, em coordc-
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nação com os trabalhos das novas instalações a serem montadas pela Centrais Elétricas de Minas Gerais SDcíedade Anônima.
Art. 2." Caducará a presente transferência de concessão, independente
de ato declaratório, se a concessionária não cumprir as seguintes con.díçôes:

I - Apresentar à Divisão da Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de cento e oitenta
(180) d'as, os estudos, projetos e orçamentes das obras a executar. têm
como o programa de substituição
progressiva das instalações existentes.
II - Iniciar e concluir as obras nos
nrazos que forem fixados pelo Minis. ira da Agricultura.
Parágrafo único. Os. prazos a que
se refere êste a1'tigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agrlcultura .
Art. 3." Fica a concess'onáría,
sujeita as demais disposições contidas,
no Decreto n." 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
Art. 4." O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137." da Independência e 70." da
República·.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mário Meneghetti

Art. 1." São declaradas públicas de
comum, do domínio do Estado de
MinJ1s Gerais as águas do curso dágua

USo

denominado Pedras. Betume e Betume,
respectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior, que se acha
Incluíd., no município de Vh'ginópclls
e é tributário pela' margem esquerda
do Corrente Grande
JI..•r t. 2. o f:ste decreto entra em vígor
na. data de sua publicação.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137." da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Méneghetti

DECRET'O N.? 43.948 JULHO DE 1958

DE3 DE

Transfere da Emprêsa Açrc-Ituiustríat
Leobino Mata S. A. à Companhia
de Aâministracão e Lnoestimentcs
a concessão para a produção e tornecimento de energia elétncaao
município de Palmeira dos Iruisos,
Estado de Alagoas.

O Presidents, da República. usando
da atrrbuiçâo qu-e lhe confere. o artigo,
87, inciso I. da Oonstituíção, e nos
têrmos do art. 150 do Código de AgUM
(Decr-eto n.? 24.643, de 10 de julho
de 1934);

DECRETO N. o 43.947
JULHO DE 1958

DE

3

DE

Declara públicas de uso COni.?WI" do
domínio do Estado de Minas Gerais,
as águas do rio "Pedras", "Betume"
e "Betume" respectivamente nos
seus trechos superior, médio e inferior.

O Presidente da Repúblic1l" usando
da atribuição que lhe confere o. artigo
87, inciso I, da Constituiçáo,e nos
têrmos do art. 5.", do Decreto-lei
D. o 2.281, de 5- de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 9 de agôstn dé 1$}5·7
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguaa e Energia Elétrica.
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta;

Considerando que pela Resolução
n.? 1.457. de 2 de maio de 1958, as
medidas foram julgadas oonvenlentes
peb Conselho Nacional de Águas e
Energia ;mlétl'ica, decreta:
Art. 1.0 Pica transferida para' a
Companhia 'de Administração e Investimentos a concessão palra a produção e fornecimento de energia elétrica no município de Palmeira dos
Indíos, Estado de Alagoas. de que era
titular a Emprêsa Agro-Industrial Leobíno Mota S. A.
Art. 2.° Caducará o presente título. independente de ato declaratório, se a ccncessíonáría não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo Ministério de Agricultura.
M·t. 3.° As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pelo Ministério da Agricultura.

ia
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Art. 4.° ~ste decreto eatra em
vígor na data da sua publicação.
Art. 5.°' Revogam-se ae disposições

em contrârto .
Rio de Janeiro, 3 de julho de
1958; 137.° da Independência e 7Ü',o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario tâeneçh.etu.
DECRETO N.o 43,949

DE

3

DE

JULHO DE 1958

Outorga a Indústria, Comércio e
Cultura de .r~rade.iras Sguario S. A.
concessão para o aproveitamento
de energia hidráulica de um siesnível existente no -curso dágua São
Francisco,
município de Castro.
Estado do Paraná.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição de acôrdo com o art.. 150 do Código de Agua,s

(Decreto n.v 24.643, dê 10 de julho
de 1934), decrete.:

Art. 1.0 E' outorgada a Indústria,
Comércio e Cultura de Madeiras
Sguarto S. A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnívevl existente no curso dágua São Francisco, município de 'oas,
tro, Est~,do do Paraná, respeitados os
díreítcs de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda ai aproveitar, a, descarga
da derivação e a potência.
§Z.o 0, aproveuamento cdesttna-se
à produção de energia mecânica para
uso exclusivo da' concessionária.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às dlsposíçôes do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
195·7, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3,° Caducará o presente título, independentemente de ato declaratórro, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mi·
nistro da Agricultura; em três (3)
"ias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas

instalações estaoelectdas em Leis e Regulamentos.
TI --'- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias. contados da publicação
do despacho da aprovação, dai respectlva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
If I - Requerer à Dlvsdâo de Águas,
do nepartamento Nacional da producão Mineral, do Ministério da Agr.i~
cultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no·
Tribunal de Contas, dentro de sessenta WC') dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modificações que forem autorizadas. se necessárias.
Parágrafo único. Os prezes referidos neste arbigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da. Agrtcultura.
ArL 4.° Findo o prazo da concessão,
toCos os bens e instalações que no
momento existirem em função exclusiva e permanente da produção de
energia hidráulica, referentes ao ssproveitamento concedido, reverterão ao
Estado do Paraná. de conformidade
COm o estipulado nos arts. 165 e 166
do Código de Agua«.
§ 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêmo Federal que a ooncesâo seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
desde que faça a prova d-e que o Estad,o do parang não se opõe à utilização dos bens objeto da reversão.
§ 2,° A concessionár-ia deverá entrar com o pedido a que Se refere o
paa-ágrafc anterior- até seís .(6) meses
ant-es de findar o prazo de vigência
da concessão. entendendo-se, se o nãoftaer, que não pretende a renovação.
Art. 5.c> A presente conc-essão vitécníces reta'tívas às

~g~~~~o~e~t~:t~ ~~- ~;r:ad~3~~gi.~~6:
do respectivo contrato, pelo 'I'nbuned
de Contas.
Art, 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Ri'Ü de .raneíro, 3 de julho de1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBiTSCHEK.

Mario lI'Jeneghetti.

19

ATOS DO PODER E~CUTIVO

DEORElTO Nv 43.9'50 JULHO

DE

DE

3

DE

.19,58

Transfere da Prefeitura Municipal de Barbacena para "Centrais Elétricas de Mincz,s Gerais"
a concessão para ãnetritnüçõo de
energia elétrica aos mainicipios de
Barbacena, Antônio Carlos, Ressaquinha e Senhora dos Remédios, no Estaào de Minas Gerais,
e dá outrae proVidências.

o

Art. -B. o Revogam-se as disposições
em ccntrárlo .
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137.° da Independência 'ê 70.° da
República,
JUSCELINO
]!,.farío

DECRETO N.« 43.951 JULHO DE

Presidente da República, usando

Art. 3,° As tarifas do fcrnecíanento
de .energía elétrica serão f'íxa.tas e
trienalmente revistas pelo Mínisté1':0 d.a Agricultura.
Art. 4.0 A concessionária obrigase a cumprir as normas estabelecidas
no Decreto n.c 41.019. de 26 de teveretro de 1957. que regulamentou os
serviços de energia elétrica.
Art. 5,° f:ste decret-o entra em vigor na data de sua publicação.

DE

3 DE

1958

Transfere dc~ prefeitura llrlunicíçcü de Ccmçonhas para à Centrais Elé~ricas de Minas Gerais
S. A. a concessão para distribuir
enerçia elétrica no municipio de
conçonnau, Betaçiia de Minas Ge-

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da COnstituição. e

nos têrmos do art. 15(l do CÓdigo de
Águas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
julho de 1934), combinado. com O artigo 1.0 do Decrete n.c 7.062, de 22
de novembr-, de 1944
Conalderandn que, pela Resolução
n.? 1.4'58. de 6 d.emajo de 195>8. o
Conselho Nacional de Aguas e ,Energla Elétrica aprovou a transferência e o arrendamento dos bens e íristalaçôes que constituem o sistema
elétrico de propriedade da Prefeitura
Municipal de Barbacena para Centrais Elétricas de Minas Gerais, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para
"centrais Elétricas de Minas Gerais"
a concessão para a distribuição de
energia elétc'íca nos municípios de
Barbacena. Antônio Carlos, R-essaqutnha e senhora dos Remédios, no
Estado de Minas Gerais de que era
titular a Prefeitura Municipal de
Barbacena por manitesto .
-Art . 2.° Caducará o presente titulo
independente de ato declaratório. se
a concessíonárta não assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.

KUBITSCHEK

M enegnetti

rais, e di outras providências.

o Presidente da República. usando
da atríbuíçâo que lhe contere o artigo 87. inciso I. da Constituição. e
nos têrmos do art. lS{) do Código de
Aguas (Decreto n.s 21.643, de 10 de
julho de 1934), combinado com o artígo 1.0 do Decreto-lei n.v 7.GB2, de 22
de novembro de 1944;
Considerando que, pela Resolução
1. 443, o Conselho Nacional d'e'
Águas e Energia Elétrica se mani-

n.v

festou favoràvelmente
decreta:

às

medidas

.

Art. 1.0 Fica transferida para a
centrajs Elétrica de Minas Gerais S,
A. a concessão. pai-a distribuir ener-

gia elétrica no município de Congo-

nhas tãstado: de Minas Gerais con-

cessão essa de que era titular a Prefeitura Municipal de Congonhas .
Art. 2.° Os bem e instalações, de
propr-iedade da Pref-eitura Municipal
de Oongonhas que no momento existirem em função exclusiva dos servtçcs de produção transmissão e distribuição de energia elétrtca ficam
desvinculados da concessão ora transtcrída.
Parágrafo único. A Prefeitura Mumotpaj 'e Congonhas só poderá retirar de serviço ('8 bens 'ê instalações
desvinculados, à medida que forem
sendo st.bstdtuídos por Instalações semelhantes da Centrais Elétricas de Minas G-erais; S. A. e. mediante a au,
torlzaçâo prevista no art. 64 do Decreto TI.o 4L 019, de 26 de fevereiro
de 1957.

Art. 3,0 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
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a C-entrais Elétricas doê Minas Gai-câs
S.A. não satíefizer as seguintes condições:
I _ Apresentar à Dívísâo de .águaa,

do Departamento Nacional da Produção Mineral,

do?

Mirnstérío

da

Agricultura, dentro de noventa (90)
dias e contar da -publicação dêste

)2-

ereto, os estudos, projetos e orçamentes das obras a serem executadas. bem como. o programa de substituição progresstva das instalaçõ-es
existentes.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que ferem determinados
pelo Ministério da Agricultura.

se

Parágrafo único. Os prazos a que
refere êste artigo poderão ser

prorrogados pelo

Ministro

da Agri-

cultura,
Art. 4.° A concessão, ora transfertda, fica subordinada às demais dê'-

terminações do Decreto n.c 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, que regulamenta Os serviços de energia elétríca.
Art. 5.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSQELINO

KUBITSCHEK

li! ario M eneçnetti

DECRoETO N.o 43.9'52
JULHO DE 1958

DE

3

DE

'trunstere da FÔTça e Luz Entre Rios

de Minas pa1'a a Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A. a concessão
para distribuir energia elétrica nos
municípios de Entre Rios de Minas
e São Braz do Suaçui, Estado de
Minas Gerais, e dá outras provi·

aencsae.

o Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso I, da Constituição. e

nos têrmos do ar-t. 180 do' Côdígo de
Águas (Decreto n.? 24.643, de 10 de
julho de 1934), combine-do 'com o artigol. o do Decreto-lei n.s 7.062, de
22- de novembro de 1944;
considerando que, pela Resolução
n.s 1.445. o Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétric-a se manífes-

teu f avoràvelmente às medidas requeridas. decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Contraía Bâétrtces de Minas Gerais
S. A. a concessão para distribuir
energia elétrica nos municípios de
Entre Rios de Minas e São Braz do
Suaçui
Estado de Minas Gerais,
concessão essa de que era titular a
Fôrça e Luz jjnc-c Ríos de Minas.
Al't: 2.0 Os bens e instalações, de
propriedade da Fôrça e Luz Entre
Rios de
Minas. que no
momento
exlstírcm em função exclusiva
dos
S~l'ViçoS de produção, transmíssâo e
diste'íbtnção de energia elétrica para
os referidos munícípíos ficam desvinculados da concessão ora transferida.

Parágrafo umco . A Fürça e Luz
Entre l-tios de Minas só poderá retirar de serviço os bens e instalações desvinculados, à medida que Torem sendo substi-tuídos por Instalações adequadas da Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A., e mediante
a autortzação prevista no art. 64 do
Decreto n.c 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independente de ato declarutórío, se
a- Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.' não satisfizer as seguintes condíçôes:
I -r- Apresentar à Divisão de Aguas,
do Depaotamentc Nacional da Produçâo Mineral,
do Míníetérío da
Agricultura, dentro doe noventa (90)
dias a contar da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras a serem executadas, bem como o programa de eubstituição progressiva das ins-talações
existentes.
II Inicial' e conclutr as obras
nos presos que forem determinados
pelo Ministério da Agr'llcultura.
Parágrafo _üníco. Os prazos a qUE
se refere êste artdgn poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agrfcul-

tura ,

Art. 4.° A concessão, or-a transferida, fica subordinada às d-emais determinações do Decreto n.? 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia eletrica.
AI't. 5.° O presente decreto entra
em vigor na data de SU3. publicação.
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Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrárto ,
Rio de Janeiro 3 de julho de IS58;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITScHEK

Mario Meneghetti
N,O 43.95-3
DE JULHO DE 1958

DECiRJErO

DE 3

outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A . concessão para
distribuir energia- elétrica no munici1)ú; de Campo do Meio. Estada
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I

da Constituição e

nos têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
TI.o 832, de 11 de novembro de 1938,
combinado com os arts. 4.° e 8_° do
Dec-eto-le! n.v 3.763 de 25 de outubro de 1941 decreta:

art. 1.0 E' outorgada à oentrcte
Elé-tr-icas de Minas Gereis S. A.
concessão para
distribuir
energia
elétrIca no município de Campo do
Meio, Estado de Minas Gera-is ncando aut-orizada a, construir <JS sistemas de transmissão e de distrbbuíçâo .

Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, -por ocastão
da aprcvação dos projetos. serão dete-rminadas as característícas técní...
cas das tnsteãações.
Art 2.° A presente concessão ficará sujeita às disposições do D~
ereto n ? 41.019, de 26 de Ieveretro
de 1957 que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art . 3.° Caducará o presente tlculo Independe.ntemente de ato declaratórto se a concessioc.ár!a não saüsríacr as seguintes condições:
I - submeter à aprovação do Mlnist-o da Agricultura, em três (3)
vlcs, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos projetos e orçamentos relativos- ao sistema de transmissão e de
dístríbuíçâo .
11 - Assinar o contrato dlseíplínar
da concessão dentro do prezo de
trinta (3,0) dlae, contados da pu-

bllcacâo do despacho da aprovação
-da resuectíva minuta pelo Mínisbro
dr. JI~gl;icultura.
III - liequenr à rnvtsão de Aguaa
do Departamento Necrcnal da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão ecmprobatórra, a averbação
do registro do referido contrato no
'I'ríbune j de Contas. dentro de sessenta (60) dbas, do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Mínistro da Agricultura.
Parágrafo únic-o., Os prazos referi,dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da AgTicultura.
Art. 4.° As tárIfas do fornecímento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de _águas.
Art. 5.0 Findo o prazo da conceasão. devorá a concessíonár-ía requerer

ao Govêrnc Federal que a mesma
eeja renovada. na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6 ° A presente concessão vigorará pelo
prazo de
trinta (30)
anos contados a partir da data' do
registro do respectivo contrate, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7.° Eevogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137.°' da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ar 20 M eneçtiettt

DECRETO

N.O 43.954
DE JULHO DE 1958

DE

3

Transfere de Manoel Sebastião Costa para a Emprêsa Fluminense de
Energia Elétrica S. A., com sede
em Niterói, Estado do Rio de Jcr-neiro, a concessao para torneeimenta de energia elétrica ao
distrito de santa Clara, município de
Porciúncula, Estado do Rio de Jffneiro.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere c
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código
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de Aguas (Decreto

TI.O

24.643, de 10

de julho de 1934), decreta:

DECRETO N.o 43.955 JULF-o DE 1953

DE

3

DE

Art. 1. o Fica transferida para a;
Ernprêsa Fluminense de Energia. El~.
trica S. A., com sede em Níteróí.
Estado do Rio de Janeiro, a oon-

Concede â sociedade Peixoto GOnçal~
zies, NaVegação S. A. autoriZaçâo
para funcionar como emprêsa de
navegação eZe cabotagem.

elétrtc, ao distrito de Santa Clara,
município de porcíúncula, Estadc do

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonstítuíção e nos têrmos do Decretc-Ieí n.« 2.784, de 20 de
novembro de 1940, decreta:
Artcgo único. E' concedida à sociedade Peixoto Gonçalves, Navegação
S.A., com sede em passagem, Município de NeópoEs, Estado de Sergipe,
autorização para funcionar como emprêsa de navegaçâo de cabotagem, com
o capital d-e ors 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) dividido em 10.000
(dez mil) ações nominativas, do valor unitário de Cr$ 1. 000,00 (hum mil
cruzeiros), sendo 9.509 (nove mil quinhentos e nave) ordinárias pertsncen,
tes a brasileiros natos e 491 (quatrocentos e noventa e uma) prefer-ncíaís,
consoante ascrttura pública de 1() de
f-evereiro de 19á5, lavrada a fls. 9
verso a 34 v-erso do Livro n.c 5, de
Atos e COntratos, do 2.° Tabelião de
Neópolis, alterada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de
maio de 1958, obrigando-se a mesma
sociedad-e a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbrc o objeto da
presente autorização.
Rio de- Janeiro, 3 de julho d-e 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da
República .

cessão para rcrnecímento de energte

Rio de Janeiro, de que era titular
Manoel Sebastião Costa. de eonformidade com o manifesto registrado
scb o TI. 121 a ns. 168 verso do Irvro
O

A-I da Divisão de Aguas, do Depar-

tamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.

Art. 2. o caducará o presente titulo independente de ato declaratório se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Assinar c contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do "despacho da aprovação, pelo
Ministro da Agricultura, da respectiva
minuta.
Il - Requerer à Divisão de AgU3S,
mediante o arqUiV?mEnto da certidão
oomprcbatór!a. a averbação dó registro do referido contrato no Tr~tm··
nal de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do registro.
Par'ágt'afo único
Os prazos rete .
ridos neste artigo poderão ser pr')~'
r-egados por ato do Ministro 0.3 AgrtCUJt.Ul'lÕ! •

Art. 3.° As tarifas do Iorneclmentu de energia elétrtca serão fixadas
e revistas trienalmente pela Dívlsâo
de Águas, do Depar-tamento :-11cio-

na] da Produção Mineral, do Ministéno ds Agricultura.

prazo 0.3 concessão, deverá c concessícnárío requerer 20 Govêrno Federal que a mesma seja r[~10vada,. na/ forma Que, no
raspectívo ccntrato," deverá estar pre-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Art. 4" .: Findo o

vista.
Ai:.

5.° A presente concessão vlgorará pelo prazo de trinta (30)
anca, ccntadcs a par-tir da data do
registro, pelo Tribunal de Contas, do
respectivo contrato.
Art. 6. Revogam-se as dísooslções
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de
1953; 137.° da Independência e 7,0.°
da República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

Mário Meneyhetti.

DECR.ETo N.? 43.956 DE H}58

DE

3 DE JULHO

Promulga o Acôrdo entre os Estados
Unidos do Brasil e a República Federal da Alemanha sôbre Restaw"ação dos Direitos de, propriedade Industriaz 6 de Direitos Autorais atingidos pela II Guerra Mundial, firmado no Rio de Janeiro, a 4 de setembro, de 1953.

o

Presidente da República:
Havend-o o ooneresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legtslatdvo
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.n." '39, de 15 de dezemb!o de \195.7, .0

Acôrdo sõbre. nestauraeão dcs DIreItos de propriedade Industrial e dos
jjtreitcs Autora-is atingidos p-ela II
Guer:ra Mundial, assinado, no Rio de
Janeiro, a 4 de setembro de 1953, entre OS Estados tjnídoa do Brasil e a
República pederal da Alemanha; e
havendo sido ratificado, pelo Brasil,
por carta doe 22 de janeiro de 1958;
e tendo sido ef-etuada, em Bonn, a 23
de maio de 1958, a troca dos ínstrument()s de ratificação:
Decreta que o mencionado Acôrdc,
apenso per cópia ao presente Decret), seja executado e cumprido tão
inteiramente ccm., nele se contém.
Rio de Janeiro, em 3 de julho de
1958, J.37.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

José Carlos de Macedo Soares.
Acôrdo sôbre Restauração dos in-«:
tos de propriedade Industrial e Direitos Autorais atingiaos pela Segunda GUN"m Mundial. entre 08 E~
tados Unidos do tsrosu e a Republica Federal da Alemanha,

O ooverno dos gstadcs tjmdos do
Brasil e o G-Ovêrno da xepubltea Federal da Alemanha, de~ejosos de regular nas relações ent~e. os dois países a situação õ.s díreítos 'da propriedad-e industrial e dos direitos autoraís atingidos pela segunda guerra mundial, resolveram cel-ebrar
o
presente Acôrdo.
Para êsse fim o presidente dos Estados Unidos do Brasil e' o presidente
da República p'ederal da Alemanha
nomearam seus ptenípolenciáríos, a
saber:
O presidente da República dos E'5.tae..e Unidos do Brasil:
Sua Excelência o senhor Dl', Vicente Ráo. Ministro d-e Estado das
Relações Exteriores, e
O Presidente da República Federal
da Alemanha:
Sua Excelência o senhor Dr . Frítz
Oellers, Embaixador gxtraordínáríc e
Plenipctenclárío da República Federal
da Alemanha no Ri() de Janeiro, e
Sua Excelência
senno- Dr , VOIlratf Freíherr v-n Maltzan, Diretor
Geral do Mínistéríc das Relações Extenores da aeoübüce Federal da Alemanha OS quã.ís, após haverem exibido reciprocamente os seus plenos

°

Poderes achados em boa e devida forma no, seguinte:
Artigo 1.°

partir da data de entrada em
vigor do presente Acôrdo. ficarão revogadas as medidas legislativas adotadas pelo GOvêrno da República dos
Estados Unidos do nrasn em virtude
da segunda guerra mundial e relativas
aos díreitos de patentes de invenção,
mcdêlos de utilida-de, desenhos ou
modelos industriais, marcas de Indústrias ou de comércio, títulos de estabelecímento, Insãgntas comerciais
e
frases de propaganda, existentes no
Brasil em nome de súditos alemães.
A

Artigo 2.°
I - OS direitos e depósitos de pe«üdos de súditos alemães que, em vir-

tude da Iegíslação de guerra, eBtejam na data da assinatura do presente Acõrdo, incorporados ao patrimóni-o Nacional, serão restituídos na
situação deidíreito em que se encontravam na data da referida incorporação, aOS antigos titulares alemáes
desde que
requeiram perante o Departamento Nacional da propriedade
Industrial, dentro do prazo doe um
[mo a contar da data em que entrar
em vigor o pres-ente Acôrdo e mediante o pagamento de uma _taxa especial de expediente de cr$ 2Ü'l},ü(1
(duzentos cruzeírosj .
II - Transcorrido o prazo acima
estabelecido, serão considerados extintos os direitos e depósitos de
que trata o presente artigo cuja restituição não tenha sido requerida pelos respectivos titula-r-es.
!II - Quanto ace direitos de que
trata o artigo 1.° e que foram tncoj-,
poradcs ao patrimônio Nacional
e
posteriormente transferidos por doação, o GJvêrno brasileiro promoverá
entendimentos com os seus atuais detentores no sentido de obter a restdtuição dos mesmos direitos MS seus
antigos titulares alemâes ,

°

Artigo 3,.0

Sel'á concedido o prazo- de um ano
a partir da entrada em vigor do presente Acôrdo aos titulares dos direitos reconhecidos pela convenção da
União de Paris, para executarem, sem
sobretaxa ou penalidade, qualquer ato,
preencherem qualquer formalídade.
pagarem qualquer taxa e em geral
satisfazerem qualquer obrigação prescrita pelas l-eis e regulamentos para
a conservação dos direitos de proprie-
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dada industrial que tiverem sido res-

tituídos na forma do artigo 2.° do
presente Acôrdc, como também cujos
registros expiraram, ou foram arquivades os pedidos, antes da data da
íncorporação a-a patrimônio Nacional.
Artigo 4.°
Os direi tos restaurados em virtude

do disposto no artigo 2.0 não estarão
emolumento ou

sujeítos" a qualquer

modêlos industriais, bem como o registro de marcas de indústria ou de
comércio que não haviam expirado
a 3- de setembro ele 1939 e aquêles iniciados depois dessa data, mas antes
do dia da assinatura
de presente
Acôrdo serão prorrogados por ambas
as Partes Contratantes, em favor dos
'nacionais da outra parte, pelo prazo
de um ano a contar da entrada em
vigor do presente Acôrdo .

taxa por ventura devidos no período

em

que estiverem

Patrimônio Nacícnal .

Artigo 8.°

incorporados ao

Artigo 5.0

N-os casos em que o Go-vêrno dos
Estados unidos do Brasil haja concedido a terceiros o uso de patentes de
invenção. modeles de utilidade, desenhrs ou modelos industriais, marcas
d eíndústria ou de ccmércío títulos
de estabelecimento ínslgntas comerciais e frases de propaganda de nacionais alemães, essa concessão expirará na data da reversão do direito
ao antigo titular alemão respeitados,
porém, toe-s os seus têrmos e condiçoes os contratos de arrendamento
por escritura pública em vigor.
Artigo 6,:-

Consideram-se pedidos na forma do
artigo 7,° todos os depósitos efetuadcs em qualquer pais
v'nculadn à
Ccnvencão da União de Paris. inclusive os· pedidos depositados 'Pas Repartições alemãs competent..es.
Artigo 9.°

O prazo estabelecido pela legislacão das duas Partes Contratantes
par á a reivindicação de prioridade
não se extinguirá. para OS pedidos
Ind'cados no artigo 7.° supra, antes
de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente Acôrdo.
Artigo

1Q.0

Se. em conseqüência dos efeitos da

I - No cálculo do prazo previsto
para a entrada em vigor da exploração de uma patente. ou de um 1110dêlo de utilidade, S'2 USo dr uma marC3 de fábrica ou de comércio, da exploração de um desenhe. cu de um
modêlr, industrial. como também do
prazo de 3 anos previsto na alínea
2 do artigo 6.° bis da Convenção da
União de Paris não será computado
o pel'iod·o compreendido entre 3 de
setembro de 1939. e a data da entrada, em v'gor do presente Acôrdo ,
II As patentes. marcas de
brtcas ou de comércio, modêlos de
utilidade e modêlcs industriais ou desenhos, que a 3 de setembro de 1939
se achavam ainda em vigor não poderâ-, ser atingidas por quaisquer das
sanções previstas no artigo 5.° da
Convenção da União de Paris, antes
de decorridos dois anos contados da
data da entrada em v.gor do presente Acôrdo.
íá-

Ar.tigo 7.0

prioridade previstos
no artigo 4.° da Convenção da União
de Paris para a proteção da Propriedade Industrial. para o depósito de
pedidos de patentes de invenção e
modelos de utilidade, desenhos ou

guerra, a Repartição alemã competente estiver imp-edida d-e passar certidões comprovantes do depósito. será
t'eccnhectda a príoridade r-eivindicada,
mediante declaracâo da Repa tt'câo
alemã competente sôbre o conteúdo
e a data do correspondente prímeíro
depósito.
Artigo 11.°

As pessoas físicas ou jurfdícas do-

rrriciltadcs ou estabelec'das no terrftório de uma das Partes. e que, depois de 3 da setembro de 1939. mas
antes da data da assínaturu do:") presp.nte. Aoôrdo. tenham de bc-a fé começado a exploracão de uma tnvençâo, de um modêlo de utilidade. de
um desenho ou modêlo industrial pertencente a nacionais da outra Parte,
cujos pedidos de proteção s~ venham
a realizar na forma do artdgo 7.°, poderâo continuar essa exploraeão nas
condições previstas pela legislação local vigente.
Artigo 12.°

Os prazos de

benefícios do presente Acôrdo
são aplicáveis:
1 - As pessoas físicas de nacionalidade alemã. independentemente
do seu dom.cílio atual, bem como às
Os

Aros

pessoas jurídicas organizadas
de
acôrdo com as leis alemãs;
11 - As pessoas fíS:C~.5 d,,! nacionalidade brasileira, independentemente. do seu domicílio atual. bem como
à" pessoas jurídicas organizadas de
aeôrdo com a legislação brasileira.
Artigo 13.0

Os dispositivos do artigo Lo também serão aplicáveis aos direitos autoraís pertencentes a súditos alemães.
Artigo 14.0

As disposições dC) presente Acôrrío
serão também aplicáveis ao Estado
de Berlim, se o Govêrno da República
da Alemanha fornecer ao Govêrno
da República elos mstaõos Unidos do

Brasil a coireapondente declaraçâo.
Artigo 15.0
O presente Acôrdo é fe:t:) naslín-

guas portuguêsa, alemã e francesa:
em caso de divergência na lnterpretaçã·o dos textos português e alemão, prevalecerá o texto francês.
Artigo 16.0

O presente Acôrde aerá ratificado e
entrará em vigor, imediatame-nte, depois da troca dcs iustrums ntos
de

ratificação, a qual se efetuará

em

Bonn.

Em fé do que, os Plenipotenciárias
acima nomeados firmaram o presente acôrdo em do's exempra-es e lhes
~apõem os seus respectivos Se-!DS.
Feito na cidade do Rio de .janeiro

aos quatro dias do mês de setembro
de mil novecentos e cinqüenta e três.

.- Vicente Ráo. _ Fritz OelleJ's. V(lllrath FI'. v. Maltzan.

DECRETO

N.O 43.957 JULHO DE 1958

DE
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3

DE

Autoriza o ciêtadão brasileiro Aluísio
Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro
e associaâos no -nnmicipio de pôrto de Moz, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando da atrfbuiçâo que lhe confere o
art . 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmcs do Decrete-lei TI. o 1. 985, de
29 de janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FiCa autcrtzado o cid-dão
brasileiro Aluisio Pinheiro Ferreira a
pesquisar ouro e associados, em ter.
renos devclut.os no lugar denomina-

do VcltJ Grande, distrito de50uzel.

município de Pôrto de Moz. Estado
do Pará,

numa área de- quinhentos
hectares (5{}O h a) , delímítada per
um polígono místilíneo que tem um
vértice localizado n a margem direita
do Pará, suma área de quínhent-is
metros (1.500 m) para jusente da.
confluência de igarapé Jtatá, .no mesmp rio Xingu, e os lados. a partir
desse vértice, cs seguintes ccmo-imentes e rumos magnéticos: oito 'mU
metros (8.000 rm , quarenta e cmco
graus sudeste (45 0 SE); seiscentos
e vínte e cinco metros (625 m) . oeste
(W); sete mil seiscentos e cínqüenta metros (7.650 m) qua-r-enta e eínCQ graus noroeste (45 0 NW); o ladocurvilíneo da poligonal é a margem
direita do rio Xingou e compreendi-ta
entre a extremidade do último lado
retilíneo acim , descrito e o vértice
de pirtáda .
Parágrafo único. A execucâc da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aurcvado pelo Decreto li. o 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, Uma vez se verifique a existência na jJz~ds-, como
associado, de qualquer das substâncias a Q.U::! se "retere o art. 2. o do
citado Regulament- cu de outras
substâncias pelo Ocnaelho Nacícnal
de Pesquisas.
Art. 2~0 O título da eutonzaçâo
de pesquisa. que será uma, viavautêntáca dêste decreto. pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.00();OO)
e S21'á válido p~10 prazo' de dois (2}
ancs a partir da data da transcrtoão
no livr-e próprio da Divisão de FomÂnto da Producâo Mineral. do Minlstér!o
da Agrícultura .
Art. 3." Revog-am-se as dísposiç.ies
em contrário.
'
Rio de Janeiro. 3 de julho de
1958: 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIC,

Mario Meneghet'ti.

DECRETO] N.Q 43.958 JULHO DE 1958

DE

3

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Aluísio
Pinheiro Ferreira a pes·quisar ouro
e associados no município de Pôrto
de Moz. Estado do pará,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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art. 87, n.v I. da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n." 1 . 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. V'

brasileiro

F'íca autorizado o cidadão

Aluisio Pinheiro

Ferreira

pesquisar ouro e associados. em
terrenos devolutos no lugar denominado Volta Grande. Distrito de Sou-

DECRETO N9 43.959 JULHO DE 1958

DE 3 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Aluísio
Pínheiro Ferreira a pesquisar ouro
e associados 7W município de Pórto
ete Moz. Estado do pará.

á

zet, município de Pôrtn de Moz, Estado do Pará. numa área de quinhentos hectares (500 ha): delimita-

da por um.· polígono místilíneo que
tem um vértice localizado na margem direita do rio Xingu e a mil e
sessenta metros (1. 060 mj para jusante da confluência do igarapé Ita-

tá DO mesmo rio Xingu e os lados, C1
partir

dêsse

vértice, os

seguintes

comprimentos e rumos magneucoa:
sete mil setecentos e cinqüenta metros (7. 750m). quarenta e cinco graus
sudeste (45 9 SE); seiscentos e vinte
e cinco metros (625 m) , oeste (W);
sete mil seiscentos e quarenta metros
(7.640 In), quarenta e cinco graus
noroeste (45 V W\'V); o lado curvilíneo
da poligonal é a margem direita do
rio Xingu e oompreendída entre a
extremidade do último lado acima
descrito e o vértice de partida.
Parágrafo único.
A execuçã-o da
presente autorização fica sujeita às
estdnulacôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto li 9 30.230. de 1 de dezembrovde 1951. uma vez- Se verrttque a existência na jazida, COmo associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art.. 2.9 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$
.
5.000.00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrrcâo no livro próprio da Divjs[l,Q de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

3.° Revogam-se

as

díspoaí-

çôes em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137<;> da Independência e 70 v da R-epública.
JUSCELINO KUBI'l'SCHEK

Mário Meneghetti

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 8'7, n.v I. da Constituição e nos
têrmos do Deoreto-Ieí n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-,
nas), decreta:
Art. 1.<;> F'lca autorizado O cidadão
bracíleíro Alumio Pmheiro Ferreira
a. p-esquisar ouro e associados. e1?terrenos devolutos no lugar denormnado Volta Grande. Distrito de Souzel, município de Pôrto de Moz, Estado do Pará. numa área de quinhentos hectares (500 ha) . delimitada por um polígono místílíneo que
tem um vértice localizado na margem direita do rio Xíngu e a quatrocentos e cinqüenta metros (450 m)
para jusante da conrluêncía do ígarapé Itatá no mesmo rio Xingu e 0S
laêlos. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sete mil seiscentos e quarenta metros (7.640 m), quarenta e
ciTI{:D graus sudeste (45:) SE); seiscentos e vinte e cinco metros (625m).
oeste cvn; sete mil setecentos e séssenta metros (7.760 mj , quarenta e
cinco graus noroeste (45<;> NVf); o
lado curvilíneo da poligonal
a margem direita do rio Xingu e compreen-dida entre a extremídade do último
lado acima descrito e o vértice de
partida.
Parágrafo único.
A execução da
é

presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo D{:creto· nv 30.230. de 1 de dezem ore üc 1951. uma vez se veririque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâneras discriminadas pelo Oontclho Naoional de Pesquisas.
Art. 2.Q O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma VIa autêntica dêste decreto, pagará c. taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$
.
5.000.00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral, 60 Minis térío da Agricultura,
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Art. 3.° Revogam-se as dísposiÇões em oontrárlo .
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958,
137 da Independência e 7Q Q da República.
Ç

JUSCELINO KUBITSCHEK

Már'io Meneghetti

DECRETO N.Q 43.960

~

DE 3 DE

JULHO DE 19:58

Autoriza o cidadão brasileiro Aluísio
Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro
e associados no mumicipíc âe- Pôrto
de Moz, Estado do Pará.

dêste decreto. pagará a taxa de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00) e será
válido pelo prazo de dois' (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da DiviSão de Fomento
ela Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
'
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;
137.° da Independ-ência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

ll-láTlo Meneçnetti.

DECRETO N." 43,961 -

DE

3

DE

JULHO DE 1958

Pl'esLd-ente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, n.e I, da Constituição e nos
têrmos do Decreta-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Autoriza o cidadão brasileiro Aluísio Pinheiro Ferreira a pesquisar
ouro e associados no -municipío de
Põrto de Moz, Estado do Pará,

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aluisio Pinheiro Ferreira
a pesquisar ouro e associados, em
terrenos devolutas no lugar denominado votta Grande, distrito de souzel, 'município de Pôrto de Moz, Estado do Pará, numa área de quatrocentos hectares (400 ha) , delimitada
por um polígono mtstílíneo que tem
um vértice localizado à margem direita do rio Xíngu e a novecentos e
trinta metros' (39ü' m) para montante
da confluência do igarapé Itatá. na
mesmo rio Xingu e os lados a pactuo
dêsse vértice, 05 seguintes comprimentos e rumos magnéticos; sete
mil
novecentos e trinta metros
(7,930 m) quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW); cumhentos metros
(500 m) oeste (W)-; oito mil metros
(8,DOO m) . quarenta e cinco graus
noroeste (4.5° NW>; o lado mistilínec
da poligonal é a margem direita do
rio Xíngu e compreendida entre a extremídade do último lado acima des'crito·e o vértice de partida,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto -n.? 30,230, de 1 de
dezembro de 19-&1, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de cualquer das substâncias a que se refere o art. 2,° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
- Art. 2.° O título da autorização ,de
pesquisa, que será uma via autêntica

O Presidente c13. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constltuíçâo e nDS
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 194(1 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aluísio Pinheíao Ferreira
a pesquisar ouro e associados, el?
terrenas devolutas no lugar denocmnado Volta Grande, distrito de SOuzel, município de Pôrto de Moz , Estado do Pará, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada
por um polígono mlsblüneo que tem
um vértice localizado na mergeen direita do rio Xingu e a duzentos e
quarenta metros (2'Wrn) para m.jntanta da confluência do Iga.rape
Itatá no mesmo rio Xmgu e os lados, a partir dêese vértice, os seguiutes comprimentos e rumos magnetl-·
cos: sete míl setecentos e sessenta
metros (7. 760m) , quarenta e cinco
graus sudeste (45.° SE); seiscentos e
vinte e cinco metros G25m) , oeste
(W)· sete mil novecentos e trinta
me-tr'os (7, 93üm) , quarenta e cinco
graus noroeste (45.° NW); o lado
místílínen doa poligonal é a margem
direita do rio Xíngu e compreendida
entre a extremidade do último lado
e o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autor ízaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se

O

t
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verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substânclas discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cín-

Co mil cruzeiros rors 5.000,00) e será
válido pelo praZO de dois (2) anos a

partir da data da transcrição no livro
próprio, da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da

Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1958;

137.0 da Independência e '70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 43.961 "A"
JULHO DE

't95S

-

DECRETO N:o 43.962 DE JULHo DE 1958

DE 4

Torna. 'sem efeito transferência de:
junção nas Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários Mensalistas do Ministério da Agri?ultuTa
const:ante do Decreto C'Jletno n. ó
42.696. de 2€ de novem.bTo de 19-57,
e dá outras providências.

O presidente da Repúblic3.., mando.
da atrihuiçã') que lh,2 confere o artigo
87. item I, da Constltuíçãn, decreta:
Art . 1.0 Fica sem efeito a transrerêncía da função de Separadorvde
Sementes, referência "18", com o respectívo ocupante José Percy de Amorim e Silva, d a Tabela Numérica Especial de Btxtranumeráa-ío Mansahstc
da Inspetoria Regional de Fomento
Agrfccla, no Estado d:) Ria Grandedo Norte, da Divisão d.3 Fomento da

Produção Vegetal, do DepartamentoDE

3

DE

Altera a alínea d do art. 1.0 do Decreto n.o 29.15-5. de n õe janeiro
de 1951, e dá outras oromâénciae,

O Presidente da RepvJ).'lca. -usando
da atribuição OUe lhe:.'f)nfel'e o artigo
8'7, item I, dá Oonstit':..iç§.o d-ecreta:
Art. 1.0 A alínea d do art. 1.0 do
Decreto 0.° 29.155, de 17 de janeiro
de 1951, com a redação cada no artigo 1.0 do Decreto n.v 1:~ 18~ de 6 de
fevereir:J de 1958, passa <.1 vigorar nos
seguintes têrmcs"á) dentista cuja atrvtdade seja
obrigatória e nabttuccmente a raci.clogta dentária.
Art. 2.° 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubuoação .
Art ~l.') Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri) de Janeiro, 3 de jUlhç de 1958,
137.° da Independênete 8 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar Sales.
Cortoe Cnrílíc Junior.
A.ntônio Alves C'mnara.
Henrique uou,
José
Carlos
de
Maced'J

Socres .
L"acas Lopes.
L"1Í-cio Meira.
Mário taeneotietti,
Clovis Salgado.
Francisco de M elf}.
Maurício de taeaeíroe.

Nacícnal d,}, produção Vegetal. para
idêntica tabela da Diretoria da Divisão de Pomento da Pl'Clducão Veg<~
tal do mesmo Departamento, constant-e do item UI, do Decreto D.O
~.2.69$. de 25 de novembro de HJ57.
Art. 2.° aste Decreto entrará em
rigor na dat., de sua publicação.
Art. 3.( Revogam.s., as dísposiçôes

em ccntrérfo.

. R.l') de Janeír-i, em 4 (i" julho de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUS'":ELIIJ')

Mario

KUBITSCHEK

Iâeneçh.ettí

DECRETO N." 43.963 JULHO DE 1958

DE

4

DE

Concede equiparação
ao Curso deTécnico em Açricultura da Escola

Agrotécnica "Dr. Carolina da Mot-

ta' e Silva"

O Presidente da República usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo B7. item 1, da Constituição. e nos
têrmcs do art. 55 da Lei Orgânica do
Ensino Agrícola, decreta:
Artigo único. E' concedida a equiparação ao Curso de
Técnico em.
Agricultura da Escola Agrotécníca
"Dr. Carolina da Motta e Silva",
com sede na cidade de Pinhal. no EStado de São Paulo.
Rio de .Janeire, em 4 de julho de
UJ58: 137.° õa Independência e 70.0-·
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBtrSCHEK

Men€ghet.~i
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N.O 43.964 DE JULHO DE 1958

DEiORiETO

DE

4

Atltorzza o cidadão brasíieírc Almir
de pazva Lima a pesquisar areias
ivmeniticas e associados, no município de Primeira cruz, Estado do
Maranhão.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer., o art.
87 n. o I
da GOTISti"{:,UlÇáo e nas
téroos do 'necret(J-I-ei n.« 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
de~,reta:

Art. 1.0 FiCa autorizado o cidadão brasileiro Almir de paiva Lima
a pesquisar ar-eias Ilmenitícas e . . ssocíados em terrenos devolutas, proprledade de diversos, no lugar denom.nado Rio Grande, distrito e munlcipío de Prímeíra Cruz, Estado do
Maranhão. numa área de quinhentos
hectares (5'Ü{} ha) , delimitada .por um
paralelogramo, qu, tem um vértic-e a
(H,~~ mil setecentos e. noventa m-etrcs (2.79-0 mj , no rumo verdadeiro
de vinte e três graus quarenta €
cinco minutos nordesn, (23 0 45'NE)
d~ extremidade Norte" (N) do Rio
Grande e as lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprhuentos e
rumos verdadeiros: oito mil trezentos
{' trinta e três metros (3.333,33 mj ,
sessenta e um g'l'8US nordeste (610
NE); seíscentes metros ({iOO m) &'2Ssenta e oito geaus Dor-oeste (630NE>.
Art. 2. 0 O titulo da autcrízação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa
di: cÍ1l{'.o mil cruzeíros (Cr$ 5:0DO,QO),
e será tnsnscrrto DO livro próprio da
D'visâo de Pomento-da Produção Mineral, d-o Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dísnosíÇÕES em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958'
137.0 da Independência e 70.0 da Re~
públi-ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
c

J

Mario

taeneanett:

DECRETO N.O 43.965
DE JULHO DE 1958

DE 4

Ocnceâe à Mineração Aroeira Limitada autorização paTa funcionar
como enipréea de mineração,

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

87, n.v I, da Oonstdtuícâo e nos têrmos do Decreto-lei TI.;; 1.985, de 29
de janeíro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Artigo único. 11: concedida à Míneruçâo Aroeira Limitada, constituída
por instrumento particular de 14 de
abril de 1958, -arquívado sob n. o 16.0';)3
ns Junta Comercial do Estado do
ceará, C0m sede na cidade de Portaleaa. autorázeçã., para funcionar come
emprêsa de mtneraçâc ficando obrigada a cumprir integraJmente as leis
e regulamentos em vigor ou que vennam a vigorar sôbre o objeto da
refel'id'l autorízação .
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República

JUSCEL1NO

Mario

KUBITSCHEK

Meneghetti

DECRETO N. o 43.965 _ nE 4 DE JULHO
DE 1958
Retifica o art. 1.0 do Decreto n. O 42.721,
de 29 de novembro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atrlbulçâo que lhe confere o artigo
87, n.« I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig-o de, Minas). deereta:
~rt. 1. o Fica retificado o artigo prlmeu-o (L. O) do - Decreto número quarenta e dois mil setecentos e vinte e
um (42.721), de vinte e nove (29) de
novembro de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957). que passa a ter
a seguinte redação: Fica autorizada
São João deI Rei, Indústria de Minérios Ltda., a lavrar quartzito. areia
quarbzosa e associados no lugar denominado Córrego da Areia, distrito e
município de Tiradentes, Estado de
Minas Gerais, numa área ~ seis hectares trinta e quatro ares e oitenta
centdares (6.34 Büha) , delimitada por
um pclígno h-regular que tem um vértice a dois mil metros (2.000m) rumo
verdadeiro oitenta e cinco graus
dezenove minutos
nordeste (85° 19'
NE) do canto nordeste (NE) do hangar do campo de aviação do Aero Club
de São João del Rei e os lados, a pa-rtir dêsse vértice, os seguintes comprfmentoa e rumos verdadeiros: noventa
metros (9Dm). quatorze graus quarenta
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e um minutos noroeste (14° 41' NW) ;
cento e sessenta e cinco metros (165mL
oitenta e cinco graus dezenove mínutos sudoeste (850 19' SW); trinta metros (30m), vinte graus onze minutos
noroeste (200 11' NW); oitenta e nove
metros (39m), cinco graus dezenove
minutos nordeste (5° 19' NE); treze-itos e sessenta metros (360m), oitenta

e cinco graus dezenove minutos eudoeste (85° 19' SW); duzentos metros
(200m), quatorze graus quarenta e um
minutos sudeste (140 41' SE); quinhentcs tnetroa (5{)Om). oitenta e
cinco graus dezenove minutos nordeste (85 0 19' NE).

..

~

"

Art. 2. o A presence r~tlf1ca(>'çao l~e
decreto não nca sUJeIta ao pagamento da taxa prevista p.elo art. 3.1, parágt-afo único do Código de .l\..1l~1~~ e

terá ü'anscl"ita no Iívro projmo ~a
Divisão de Pomento da Produção
lVI:i!wral do ",1inirstério da Agrtoulturn .

,Art. 3, ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri.o de Janeiro, 4 de julho de 1958;
137° da Independência e 70° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,
DECRETO N.O 43.967 DE 1958

DE

4 DE JULHO

Autoriza o cidadão brasileiro José de
Sousa Franco. a pesquisar pedra sabão no munícipío de Aruiraâas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Repúb-lica, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
O
iI1. I, da Constitutcâo e nos têrmcs do
Decreta-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 19'1D (Código de l\l[inas), decreta:
Art. 1.0 P!C8. autorizado o cidadão

brasileiro José de
Sousa Franco a
pesquisar pedra sabão, em terrenos de
propriedade de Cabrfela Teodoro Gonçalves e Pllhos, no imóvel denominado
Capêc do 1\1e1 distrito 'e munlc'oi-i
de Andrades, Estado de Minas Gerais,

numa área de sessenta ares e cincüenta centéaree (0.6050 ha) , delímltadapor um quadrilátero que tem 11m
vértice na confluência dos córregos
Joaquim e do Mel e os lados, a parthdêsse vértice, os seguintes comprimentes e rumos rnasmétícos: cento e
trinta e quatro metros e cinqüenta

EXECUTIVO

centímetros, (134,50m), cinco graus
cinqüenta minutos sudeste
(5° . 50' SE): quarenta e cinco metros e Cinqüenta centímetros
.
(45,SOm), oitenta e dois graus dez, minutos sudoeste (82° 10' SW); cento e
trinta e quatro metros e oínqüenta
centímetros 034,50ill), sete graus ClUoüenta minutos noroeste (7. 0 50' NW) ;
ô~;renta·e oito metros e cinqüenta
centímetros (48,5úm), oitenta e dois
graus dez minutos nordeste 82Q 10'
NE) .

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentoa cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrfto no livro próprio da Divísão
de Fomento da Produção Mineral do
Muüstérlo da Agricultura.
Art. 3, o Revogam-se as ,gisposiçõ,;<s
em contrário.
Rio de Janeiro. 4 de julho de 1958;
137° da Independência e 70° da RepúbE~H.

JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.
DECRETO N.? 43.9ô8 -- DE 4 DE
JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Athos
Fontes Ferreira a pesquisar âcíoms-:
ta e associados no município de Itararé, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art ,
87, 11.° I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Códig-o de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Athos Fontes Ferreira a
pesquisar dolormta e associados em
terrenos de propriedade de Alceu Fontes Ferreira no lugar denominado
Olho D'Água e Itambá, distrito e município de Itararé, Estado de 88.0 Pa'Jlo, numa área de oitenta e nove hectares cinqüenta e dois ares e noventa.
e sete cenbíares (89,5297 ha) delímítada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil cento setenta e
deis metros 0172 -m) no rumo magnético de setenta e nove eraus no-.
roeste (79° NW) da confluêncla dos
ribeirões Limeira e do Salto e os lados a partir dêsse 'vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos oitenta e cinco metros e vín-
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te centímetros. (285,20 m) , .cinqüenta
e dois graus trmta.ve seis minutos sudoeste (520 36' SW); seiscentos trtn-,
ta e oito metros ('Ô38 fi), dezesseis
graus três minutos sudeste (16° 03'
SE); quinhentos e vinte e dois metros (522 m) , quarenta e oito graus
Quinze minutos sudoeste (18° 15' svn;
s~eLscentos e dezessete metros (617 rm,
eínqúenta c' oito graus noroeste (58°
NVi); quinhentos quarenta e cinco
metros (545 m) , quarenta e quatro
graus noroeste (44° NW); quatrocentos quarenta e dois metros (442 m) ,
quarenta 'e quatro graus nordeste
(440 NE); seiscentos e quarenta metros (640 m) , oitenta e oito graus nordeste <88° NE); trezentos noventa e
oito metros (398 m) , setenta e cito
graus e trinta minutos nordeste (73°
SO' NE).
Art. 2.° O título da autorização de

pesquisa, que será. urna via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
M1nfstério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958;
137.° da Indenendêncfa Ç> 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JULHO DE

DE

pública .
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mãrio Meneghetti
DECRETO N.? 43.970 JULHO DE

DE 4 DE

1958

Retitíco: o art. 1.0 do Decreto número
42.587, de 7 de novembro de 1957.

Mario lVIeneghetti.

DECRETO N.o 43.969

setenta e seis metros (976m) no rumo
magnético de dez gráua vinte minutos
sudoeste 00.0 20' SW) d n canto noroeste (NW) do prédio assobradado
de Stnn-õmo José Camllo e os lados,
divergentes dêsse.. vértice, oaeeguintea
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e vinte metros (320m) de,
~essete gráus sudeste 07.° SE); quatrocentos e trinta e sete metros e
cinqüenta centímetros (43750m) setenta e três graus nordeste' (730 ·NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquísa, qu.a será uma via autêntica
d§s\e Decreto. pagará a taxa de tr,fzentos cruzeiros (Gr$ 300.00) e será
válido .pelo prazo de dois (2) ancs a.
partir da data da transcrtcao no livro próprio da Divisão de Pomente
da Produção Mineral do Mínls-érío
dfl Agricultura.
Art . 3.0 Revogam-soe as d~ls'posiçõ::s
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1955:
137.0 da Independência e 70.0 da Re-

4 DE

1958

Autoriza p cidadão brasileiro Walter
de Souza Castro e pesquisar manganês e associados no município de
Mateus Leme, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República. usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 8'7, n,c 1. da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei TI,o 1.985 de
29 de janei're de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Walter de Souza Castro a
pesquisar manganês e associados. em
terrenos de propriedade dos herdeiros
de José Francisco de Macedo ncrdístrtto de Serra Azul, município de Mateus Leme Estado de Minas Gerais,
numa área de quatorze hectares (14
hCi) , delimitada por um retângulo
que tem um vértice a novecentos e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, 11.° I. da Constituição e nostêrmos do Decreto-lei TI. o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Oódígo de Mínas),
decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo prtmerrc (1.0) do Decreto número quarenta e dois mil quinhentos e oitenta
e sete (42.537), de sete (7) de novembro de mil novecentos e cinqüenta e
sete (1957), que passa a ter a seguinte redacáo: Fica autorizada a Companhia Níquel Tocantins a lavrar minérios de zinco, chumbo, cobre e associados no lugar denominado Serra
do Sucuri, distrito e município de Vazante. Estado de Minas Gerais, muna
área de duzentos e setenta e seis hectares e vinte ares (276,20 hai , delímrtada por um polígono irregular que
tem um vértice a novecentos e trinta
e um metros (931 m) , no rumo verdadeíro quinze graus quarenta e sete
minutos nordeste (15° 47' NE) da confluência dos córregos Olaria e Poço
Verde e os lados, a partir dêsae vértt-
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ce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e cinqüenta e oito metros (758 fi), sessenta
graus quatorze minutos nordeste (60 0
14' NE); duzentos e noventa e dois
metros ·(292 m) , vinte e nove graus
cinqüenta e três minutos noroeste (290
53' NW); mil quinhent-os e onze metros e trinta centímetros 0.511,30 m) ,
sessenta e seis graus dezessete minutos nordeste (66 0 17' NE); mil novecentos e dez metros e noventa centímetros Cl,910,90 m) , quarenta e quatro graus quarenta e três minutos nordeste (440 43' NE); setecentos e dezesseis metros e cinqüenta centímetros
(716, 50 m) , quarenta e um graus nove
minutos noroeste (·no 09' N\V); três
mil duzentos e sessenta e oito metros
(3.268 m) , quarenta e oito graus quarenta e nove minutos sudoeste (48 0 49'
SW); cento e vinte metros (120 mj .
vinte graus cinqüenta e três minutos
sudeste (20 0 53' SE);' setecentos e sessenta' e sete metros e vinte centímetros (767, 20 m) , quarenta e oito graus
vinte e um minutos sudoeste (480 21'
SW); quatrocentos e vinte e um metros e noventa centímetros (421,90 m)
vinte e oito graus cinqüenta e seis ml~
nutos sudeste (280 56' SE). Esta autcrízaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do Código de Minas e dos arts.
32" 33, 34 e suas alíneas, além das seguíntes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento
qa ~a~a pre'vist?, pelo art. 31 parágrafo umco do Códígo de Minas e será
transcrita no livro 'próprio da Dívísào
de Fomento da Producâo Mineral do
Ministério da Agricultura.
Ar-t , 3,0 Revogam-se as disposícões
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1953'
0
137. da Independência e 70,0 da RLPÚ~
bUca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Marta MeneghettL
DECRETO N:' 43,971, DE 4 DE JULHO
DE

1958

Renova o Decreto n.o 39,041, de 18 de
abril de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de_Minas),

decreta:

. Art. 1.0 Fi-ea renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b do art. 1.0 do Decretolei n.v 9:6'Ú'5, de 19 de agôsto de 194ô,
a autortzação conferida
a emprêsa
de mineração Suprargila Ltda . pelo
Decreto número trinta e nove mil e
quarenta e um (39.041) de dezoito
(18) de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (956), para pesquisar
bauxita, feldspato e associados,
no
município de São Sebastião de> Estad-o
~ São Paulo
Art. 2.° A presente renovação que
será uma via autêntica deste Decreto pagará a taxa de novecentos e
tenta cruzeiros (Cr$ 970,00)
e será
transcrita no livro próprio da Divisão
de Fomento da' Produção Míneral do
Ministério da Agricultura.
Al't, 3." Revogam-se as dísposlçõas
em contrário.

Se-

Rio de Jan-eiro, 4 de julho de 1958;
137," da .Independêncla e 70." da República,
JUSCEL!NÜ

KUBITSCHEK.

Mario MenCghetti.

DECRETO N.o 43,972, -DE 4 DE JULHO
DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Narciso
F.ranco a pesquisar feldsproto e assoBOtelhos
clado8 no municipio de
Estado de Minas Gerais.
'

o Presidetns da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.s l. da· Ocnstituíção e nos têrmos do Decreto-jeí n.v 1.985 de 29
de janeiro da 194Q (Oódígo de 'MinaS),
decreta:
,

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Narciso Franco a pesquisar
feldspato e associados em terrenos da.
sua propriedad-e no imóvel denominado Cachoeira do Carmo distrito e
município de Botelhos 'Estado de
Minas Gerais numa área de dez hectares sessenta ares e quarenta e cínco centiares (lO,6(}45 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice no apoio norte (N) da 1}QTIte
sôbre o córr-ego da Colônia na Êstradada Poços de Oaldas-Botelhoa e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprlmaníog e rumos magné-
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tícos: quatrocentos e setenta e cinCO metros (475m),. doze graus noroeste (12.° NW); quinhentos e quarenta
metros (540m). quarenta e sete graus
sudeste 47.° SE); duzentos e cínqüen..
ta metros (250m) vinte e três graus
sudoeste (23.° SW); duzentos e trinta
metros (230), cinqüenta e cinco graus
noroeste (55.0) (NW).
Art. 2.° O título da autorização de
qu-asquisa. que será uma via autêntica dês te decreto, pagará a taxa d?
trezentos cruzeiros (300,00) e sera
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1953;
_ 137.° da Ind-ependência e 70.~ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario ,Meneghetti.

DECRETO N,? 43.973 JULHO DE 19-58

DE

4 DE

Autoriza a cidadã brasileira Luiza
Gomes Antunes a pesquisar minériode ferro, manganês, aotomua
e associadas, no município de Brtimadínho, Estado de Minas Gerais.
O Presidente .da República, usando
da atríbuíçâc que lhe c-onfere o :::1'tígo 87, -n." I, da Constituição e nos
têrmos do DBcreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 194(} (Código de M1
R

nas) , decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Luíza Gomes Antunes, na.
qualidade de administradora do Imõ
vel em condomínio, Fazenda dos Três
Irmãos. a pesquisar minério de ferro, manganês, dolomíta e asscclados.
no imóvel acima referido, distr1to e
município de Brumadínho, Estado de
Minas Gerais, numa área de duzentos e sessenta e quatro hectares.. noventa e cinco ares e oitenta e alto
oentlares (264;9588 ha) , delimitada
por um polígono irregular .que tem
um vértice a duzentos e oito metros
e-oitenta centímetros (208,80 fi), no
rumo verdadeiro dezesseis graus, quarenta e dois minutos nordeste (16° 42~
NE), da confluência dos córregos
'Olarta e Da. Alzira 'e os lados, a
pàrtirdêsse vértice. os seeulntes I'-l)m_

prfmentos e rumos verdadeiros: dois
mil. setecentos e· quarenta metros
(2.740 m)., norte (N) ; oitocentos e
trinta e três metros (833 m) , le-ste
(E); cento e cinco metros B oíterrta
centímetros (105,80 m) , dez graus,
vinte e um minutos sudeste (LO" 21'
SE); quatrocentos e vinte e cinco
metros e vinte centímetros (425,20m"
trinta e um graus. trinta e alto minutos sudeste (310 38' SW); novecentos e vinte e seis metros e vinte
centímetros (926,20 m) , cinco graus.
cinqüenta e sete minutos sudoeste
(5° 57' SW); duzentos e oitenta e
seis metros e dez centímetros (286,10
met~os), oitenta e oito graus, lrinta
e seis minutos noroeste (88° 36' NW>;
cento e vinte e oito metros e trinta
centímetros (128,30 m) , q li a r e n t a
graus, cinqüenta e 'quatro minutos
sudeste (400 54' SE); cento e trinta
e oito metros 038 m) , dois graus,
cinqüenta e ~ seis minutos sudoeste
(2~ 56' SW) ; cento e trinta e quatro
metros e sessenta centímetros 034.60
metrcs) , sessenta e quatro graus, um
minuto sudeste' (64° OI' SE); duzentos e sessenta e cinco metros e S€tenta centímetros (265,70 m) , dezoito graus, vinte e seis minutos sudeste (18° 26' SE); quatrocentos e cinqüenta e quatro metros e trinta centímetrcs (454,30 m) , 'um grau, quarenta e seis minutos sudoeste (10 46'
SW); cento e cinqüenta e nove metros e cinqüenta centímetros 059,50
metros), dezessete graus, trinta e um
minutos sudeste (17° 31' SE): seiscentos e vinte e um metros e Oitenta centímetros (621,80 mj , sessenta
graus, seis minutos sudoeste (60° 06'
SW); quatrocentos e oitenta e um
metros e dez centímetros (481,10 m) ,
setenta ,e sete graus, trinta e nove
minutos noroeste (77° 39' NW).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de
dois mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 2.650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

em contrâfto.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

MMio Meneghettt.
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DECRETO N5' 43.9'74,
DE 1958

DE

4.DE JULHO

Concede à Cerâmica Mogi-Guaçu Sociedade Anônima autorização para
funcionar corno emprêsa de mine-

ração.
o presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.c 1, da Constituíçâc e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, ele
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta;
Artigo único. E' concedida à Cerâmica Mogi-GuaçuS. A., consüruída por escritura pública, de 31 de
dezembro de 1951. lavrada no Ta,JCHão de Mogi-Guaçu.· arquivada sob
n." 57.041, na JAAta Comercial do
gsrado de São Paulo, alterada pelas

Assem oíeias extraordinárias, de 31
de mato de 1952, 30 de abril de 1954
e 30 de abril de 1955, arquivadas sob
ns. 61.489, 86.517 e 113.707, com
sede na cidade doe Mogi -Guaçu, ESR
tado de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de míneraçâo. ficando obrigada a cumprir mtegralments as leis e regulamentos
em vtgor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958.
137." da Independência e 70.0 da R-e
pública.
M

JUSCELIN'O KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DEC'RETO N.o 43.975,
DE 1958

DE

4

DE JULHO

Concede à Mineração Ocara, Limitada, autorização para fU1W~onar como emprésa de mineração.

o Presidente da República. ueando da atribuição que lhe conferg o
art. 87, n.c I, da Oonstítulçâc e DOS
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985. de
29 de [aneíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único, E' concedida à Mineração Qca'"a, Limitada, constituída
per instrumento particular, de 14 de
abril de 1958, arquivado 60b número 16.094 na Junta Come-rcial do Estado do Ceará, com sede na cidade de
Fortaleza, autorização para funcionar,
como emprêsa de míneraçâc, fícan-

do obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre J Ol:)M
jeto da referida autorízaçâo ,
Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1958.
137." da Independência e 70.° da República.
JUSCELIN'O

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO No° 43 ~ 976,
DE 1958

DE

4

DE JULHO

COncede à Mineraçlio Abel tiaa, autorização, para funcionar corno emprésa de mineração.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87,n.'-' 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.°1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi·
nas). decreta:

Artigo único. E' concedida à Mineração Abel r.toa.. constítuída por
escritura pública, de 23 de agôsto de
1957, lavrada às fls. 78 do livro de
notas n." 686, do cartório do 10.0 Ta
beliãQ da cidade de São Paulo. arquivada sob n.o 217.862, na Junta COM
mercíal do Estado de, São Paulo. cvm
sede na capital do Estado, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, ficando obrigada a cumprir mtegralments as leis e regulamentos em vigor ou que - venham a
vtgorar sôbre o objeto da referida
autorização.
M

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1953,
137." da Independência e 70.° da República.
JUSCELINIO

KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti,

DECRETO N.O 43.977 DE JULHO DE 1958

DE 4

Autoriza o oidadão brasileiro Almir
de Pairo Lima a pesquisar areial;
ilmeníticas e associados. no município de Primeira Cruz. Estado
do Maranhão.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n." 1, da Constítuíçãc e n0:3
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de

ATOS DO PODER

29 de janeiro de 1940 '(Código de
Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Almir de Parva Lima a
pesquisar areias tlmeníttcas e asso"
cíados em terrenos devolutos de proprredade de diversos no lugar denominado RiJo Grande. distrito e
município de Prtmeíra Cruz. Estado do Maranhão. numa área de qui ..
nhentea hectares (500ha). delimitada por um paralelogramo, que tem
um vértice a dois mil oitocentos e
setenta metros (2.870m) no rumo
verdadeiro de vinte e seis graus
nordeste <26.° 00 NE), da extremtdade norte (N) do Rio Grande e
os lados divergentes dêsse vértice.
Os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: oito mil e trezentos e
trinta e três metros e trinta e trê.3
centímetros .s. 333.33m), sessenta e
um graus nordeste <61.0 OONW).
Art. 2." O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa
de cinco mil oruzeíros (Cr$ 5.000.(0)
e será' transcrito no livro próprio
da Divisão de, Fomento da Produção
Mineral <lo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário'.
Rio de Janeiro. 4 de julho de
1958; 137.° da Independência
70.°
da República.
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oitenta e seis hectares e setenta ares
(486.70 haj," delimitada por um poligaDo irregular que tem um vértice a
duzentos metros l2{)Om) no rumo verdadeiro norte (N) da confluência do
córrego da Inveja no ribeirão Laguna
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver ..
dadeíros: mil e oitocentos metros
(1. 800m) , quar-enta e )oito graus nordeste t48.' NE): dois mil e cem metros t2. 100m). vinte graus noroeste
(20.° ·NW); três mil e duzentos metros
(3 200m) quarenta e oi-to graus sudoeste <48.° SW); o quarto <4.°) e último lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do terceiro <3.°)
lado acima descrito e o vértice de partida.
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autentica
dêste Decreto, pagará fi, taxa de quatro mil oitocentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 4.870,{)0) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.

Art. 3 ° Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

JUSCELINO KUBITScHEK

Mário Meneghetti

DEORJi:1'O

N.o 43.979 - DE
JULHO DE 1958

4

DE

Autoriza a Companhia· Níquel Tocantins a pesquisar amianto e associa-dos no -mumicuno de piren6polis. Estado de Goiás.

Renova o Decreto n.o 30.369, de 8 de
iar~iro de 1952, que declarou de utilidade 1Jública para fins de aesaorcpriacãc pelo Departamento Nacional
de obras Contra as Sêcas. área de
terreno situada no
Municipio de
Santa Cruz. Estado do Rio Grande
do Norte.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Níquel Tocantins na qualidade
de administradora do Imóvel em condomín!t.l Santo Antônio da Laguna a
p-esquisar amianto e associados. no referido imóvel. situado n-, distrito e
muntctpto de Pírenópolis. Est~do de
Goiás, numa área de quatrocentos e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cenrere o artigo
87 inciso I da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 3.365, de
211 de junho de 1941. modífícado pela
Lei TI.o 2.786, de 21 de maio de 1956.
decreta:
Art. 1.0 Fica renovado Decreto número 30.369, de 8 de janeiro de 1952,
que declarou de utilidade pública. para,
fins de desaproprlacã-, . pelo Departamento Nacional de obras Contra as
Sêcas. a área de terreno com
.
19.874.000m2 (dezenove m1lhóes oito-

DECiRiETO N.o 43.978 JULHO DE 1958

DE

4

DE

°

3"

ATOS D0 PODER EXECUTIVO

centos e setenta e quatro mil metros

quadrados) _ situada TIo. Municipír, ' de
Santa Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte representada na planta que
com sete baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Di visão d-e Orca-

mente do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras

Públicas. necessárta à construção do

açude público "Traírt". cujos projeto

e" orçamento foram

aprovados pela

Portaria TI,O 780, de 29 de agôsto d'e
1951- do referfd., Ministério.

. Art.

Vi~9r

2.° ~ste decreto entrará em

a partir da data de sua publtcaçao. revogadas as disposições em

contrário:
Rio de Janeiro, 4 de julho de 19'58.
137.° da Independência e 70,0 da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira,
DEOREl'O N,? 43.980 -

DE

4 DE

JULUO DE 1958

Altera o parágrafo único do artigo 1.0
ao Decreto n.O 37.686, de 2 de agôsto
de 1955.

o Presidente da, República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciSó 1. da Constituição, decreta:
Art , 1.0 Fica alterado o parásrrafo
único do artigo' 1.0 do Decreto número 37.686, de 2 de agôsto de 1955. que

passará a -ter a seguinte redacâo:
Parágrafo único. O recolhimento será feito durante o mês subsequente ao vencido. na sede do
Bano-, Nacional do Des-envolvimenta Econômico ou nea eeênctes
de seus correspondentes autcrlzaôos.
As ferrovias que, por motivo de
forca maior. devidamente comprovado. fiquem impossibiltta-xas de

cumprir essa determinação. será
concedido um prazo complementar que não pod,erá exceder de
trinta dias.
Art. 2.° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação reVo9:adas as disposícões em contrário.
" Rio de Jan-eiro, 4 de julho de 19,58.
137:0 da Independência e 70,0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.' 43. 9B1 DE JULHO DE 19'58

DE

4

Abre, ao Ministér 20 da Guerra, o crédito especial de c-s 30.000~ao-o,(}o.
pora atender à despesa que eepecifica.

O Presidente da República, usando
dia.

autorização contida

na Ld nú.,

mero 3.285, de 17 de outubro de 1957,
e -uendo ouvido o 'j'rlbunal de C-jntas
nos têrmos do art. 93 do Regulamente Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério
da Guerra, o crédito especial de ors
30.Q-OD.OO'Ü',OO (trinta milhões d8 cruzerros), para ocorrer às de~pe&as com
a aquisição da maquinaria i''l. Oompa,
nhia Nacional Forjagem de Aço Brasileiro - Confab. para complementara
linha de fabricação de granadas com
a parte que o Exército 0.11 possuí, incluindo-se, também, transpm-tes e instalações.
Art. 2.° O presente d-ecreto entrará
em vigor na data de- sua oublícaçâo,
revogadas as disposições 'em contrária
Rio de .Ianeíro, 4 de julho de 1958;
137.° da Independêncin e 70.0 da República.
JUSCELINO
H eneique

KUBITSCHEK.

ts«.

Lucas Lopes.

DEORETO N. ° 43.982 _
JULHO DE 1958

D'E

1:

DE

Abre, ao Ministério da Eduoa,;ão e
Cultura, o crédito especial de Cr$
10.00a OOO,(:Q pttraa1lxilia1 a Sodedaãe Ordem Servos de Maria Provinetado
Brasi!, na conavsao
de obras assistenciais e educucio:

naie.

O Presidente da República, usando
da autorização contida- na Lei nümero 3.279, de 7 de outubro de ::.357, e
tendo ouvido o Tribunal de C,.ntas
nos fêrmos do art . 93 do R'€:gula_
mento Geral de Contabilidade Públíca. decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Min~stérto
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 10,000.ooQ,00 (dez tní.,
lhôes de cruzeiros)

para auxiliar a.

Lúcio Meira.

Sociedade Ordem Servos de Maria -

Lucas LOpes.

Provincia do Brasil, na conclusão de
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suas obras de assistência e edu-ação
no Territ.óri o do Acre e nos Estados
'de Santa Catarina e São Paulo.
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data d-e SUü pub.tcação,
Art. '3,0 Revogam.se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de julho de
]958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
.rcscsicxo KUBITSCHEK
Clovis

Art. 3.°' RevDgam-se as disposíções
em contrário,
Rio de Janeiro, em 5 de jUlho de
1958, 137,° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antônio Alves Câmara.

REGIMENTO DA DIVISÃO PESSOAL CIVIL DO MINISTf:RIO DA MARINHA

Suiy,ado

CAPíTULO I

Lucas Lopes
DECRETO N.? 43.983 JULH:) DE 1958

DE

5

DA FINALIDADE

DE

Cria o serviço de Policia dos 11, 111 e

IV Exércitos
Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar·
tigo 87, item L da Constituição e de
acôrdo com o parágrafo úníce do artigo 14 da Lei n.» 2.851. de 25 de
agõsto de 19M, decreta:
Art. 1. o l!: errado. no Quartel Gener8J dos U, In e IV Exércitos, o Serviço de Polícia.
O

Art. 2,° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
r evcgadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da, FGepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

fI enrique

iou.

DECRETO N.? 43.984 JULHO DE 1958

Art. 1.0 A Divisão do pessoal Civil .ov. p. C') co Ministério da
Marinha criada pelo Decreto-lei número 204, de 25 de janeiro de 1938 e
subordinada à secretaria Geral da
Marinha "ex-vi" da Lei n.v 1 658, de
4 de agôsto de 1952, tem por fínahdade a coordenação slstemátíca dos
assuntos
relativos aos funcioná.nos
civis e extranumerários do Mínístério
da Marinha, a execução e, fiscalização
das medidas de caráter admlnístratívo que a seu respeito forem adotadas, bem como ::l coordenação estatístjca das atívídades referentes
ao
pessoal civil da Marinha.
0
Art. 2. A Dívlsâo do pess<Ja] Civil
rDv . P. C.) em virtude de sua oeganização e finalidade, constituí órgão isolado e especializado da Secretaria Gera] e funciona sob regime ,de
subordinação direta ao Subsecretário
da Marinha
Art. 3.° A fim de que ha1a unidade
de onentaçào. e homogeneidade de
ação na administração do pessoa.lcivil. a Dívísão do pessoal Civil (DV'.
P C ) deverá manter-se nerfettá-

DE

5

DE

Aprova o Regimento da Divisão .âo
Pessoal Civil co» P. C.) do Mi~
nistério da Marinha.
O Presidente da R-epúblÍGa,usanao da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I· da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Divisão do Pessoal Civil (Dv.
P. C ) do Ministéno da Marinha, o
qual com êste baixa assinado pelo
respectivo Ministro de Estado.
-Art. 2.° Jtste Decreto 'ent!'ará em
vigor na data de sua publicação.

mente coordenada e articulada com o
Departamento aommtstranvo do Serviço Público, a êste prestando, inclusive, as informações e esclarecimentos que solicitar.
Art 4.° O estudo e planejamento
das medidas gerais de caráter adminístratívo. referentes ao pessoal .cívtl,
a cargo do Departamento de Admirnstraçâo da secretaria Gera] da Marinha, serão elaborados em articulação com a Divisão do Pessoal Civil.
CAPíTULO II
DA OfiGANIZAÇ:lO

Art. 5.° A Divisão de pessoal Civil rnv, P. C.) compreende:
I -

Seção Administrativa (8. A.)
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Legislação. Ação Disciplinar. Protccolo e Arquivo; Encarregado da TUrma de Admissão. Reingresso e Movimentação; Encarregado da Turma
de Vantagens e Gratífieaçôea:
EnM
câo (8. L. P.)
carregado' da Turma de Líoenças,
parágrafo único. As Seções de .que
Aposentadoria, Disponibilidade e Retrata o presente artig-o. são dívidídas
visões' Encarregado da Turma
de
em Turmas conforme o seguinte:
I~ taçâo Oontrôle e Classificação e
Encarregado
da
Turma
de
Promoçao,
I) seção Administrativa:
Melhor!a de Salário e Acesso, serão
a;) TUrma de EStudOS. Legislação,
desempenhadas por servidores civis,
Ação Disciplinar protocolo e Arquidesignados pelo Chefe da Divisã'Ü do
vo (S.A.-I);':"
Pessoal Civil por indicação dos resb) Turma de Admissão. Reingrespectivos Chefes das Seções que farão
so e Movímentaçãc do pessoal em
a escolha dentre os servtdorea com
geral (S,A.-2);
exercício na própria seção.
rr i Seção de cadastro'
Art 9° A função gratificada de
a)
Turma de Assentamentos (8.
Secretário do Chefe da Divisã'Ü do
Pessoal oivn criada per- DecretoO.-I);
'I
b) Turma de Fichários. contra e e
lei n « 4 157 de 6 de marco de 1942,
.assatísuca (8.0.-2);
terá exercida por um servidor civil
escolhido e designado pel- Chefe da
lII) seção dA!. Direitos e VantaDivisão, dentre os servidores em exergens:
cicio na própria Divisão ou media) -rurme ce vantagens e CNatifiante prévia autortzacâo do Ministro
caçôes (8.D ,V -1) ;
Marinha, se a escolha recafr em
t» TUrma de Licenças, Aposentado- da
servidor lotado em outro órgão ou
ria, Disponibilidade e Revisões (8.
repartição
do Ministério.
D.V.-2) ;
Art.
10
A funcão gratificada de
IV) Seção de t omção e Promoção
Chefe de Portaria da' Divisão do Pessoal Civil. será exercida' por servidor
a) TUrma de LotaçâO Oontrôle e
Olassífícaçâo (S.L.P.-l);
escolhido e designado pelo
Chefe
b) TUrma de promoçâd Melhoria
da Divisão, dentre os ocupantes dê
cargos ou funções específicas e com
de salário e Acesso (S.L.P.-2);
Art. 6.e O' cargo em comissão d-e exercício na Divisão.
Art. 11. Os órgãos que Integram a
"Chefe da Divi.são do Pessoal civil",
criado pelo rrecreto-tct n.c 9 548, de
DIvisão do Pessoa] Civil (Dv P C.)
5 de
agôsto de 1946 e recíassífícado
funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração
pela Lei n.? 488 de 15 de novembro
de 1948, será exercído por um funsob a orientação do Chefe da Divisão
cionário civil integrante de carreira
burocrática dos Quadros do Mini'stéOAPíTULO In
rio da Marinha, nomeado neto Presidente da República.
,DA COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES E RESPEC"
TIVAs TURMAS
Art. 7.0 As funções gratiftcadas de
Chefe de Seção Administrativa, Chefe
Art. 12. A Seção Administrativa
da Seção de Cadastro, de Chefe da
(S,A.) compete:
Seção de Direitos e Vantagens e
Chefe da Seção de Lotação € proa) o estudo, processamento e exmoção, serão exercidas
respectivapediente. sôbre os assuntos concermente. por servidores civts, escolhí.,
nentes a deveres. ação disciplinar e
dos e designados' pelo onere da Dilegislação. no que diz respeito a funvísão do Pessoal Civil. dentre OS sercionários ou extranumerários do Mi
vid-ores em exercício na mesma Di·
nístérto da Marinha €' opinar, do ponvisão, ou mediante prévia autorizato de vista legal. sôbre as questões
cãc do Ministro da Marinha se o'o-Uoriundas dêsses assuntos;
trosvórgãos oU repartições estiverem
bv estudar, opinar sôbre provlmenlotados.
to dOS cargos públicos, por nomeação, readmissão, transferência, re'nArt. 8.0 As funções graür'cadas de
tegraçâo, reversão e aproveitamento.
Encarregado da Turma, de Estudos,
II
seção de cadastro (8. C·) t
TIl-_ seção de Direitos e vau agens (8. D,_V')de·Lotação e premoIV - BeÇa<l

A
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encarregando-se do expediente, publicação e providências complemen.,
teres para sua efetivação;
c) estudar. opinar e providenciar
ouanto ao preenchimento das funções
de extranumerártos-mensattstas, contratados e tereretros, por tôdas as for'mas previstas nas disposições
que
regem o assunto. exceto no que se refere a melhoria de salár-í., ou acesso
de série funcional auxiliar em principal;
d) fazer publicar em seção própria
ou separata do Boletim do Ministério
da Marinha, tôda legislação ccncernente à administração 'pública civil
que se relacione. direta ou indiretamente com o serviço de pessoal, bem
esmo. tôdas as decisões. recomendaÇÕêS, instruções. atos e tatos, relativos aos funcionários civis e cxtrenu,
merártos:
e) providenciar
o processamento

~~~{}~~~~a~osre~~is~~~S~~lca~~~~i:~dD:~~

da lavratura dos respectivos têrmos
e do registr-o perante o Tribunal de
Contas. bem como a publicação e mais
"ormalídades c-omplementares;
f) organizar todo
expediente relativo a posse dos funeicnárlos e investidura em função gratificada, inctustve a lavratura do têtmo. publicação do ato e mais providências e
ccmunícações relativas ar; assunto;
g) manter rtgorosamente atualizado, o registro das declarações de bens
dos servidores civis da Marinha de
conformidade- com a legislação' que
rege a matéria;
h) lavrar as apostilas nos títulos
de provimento dos funcionários e extranumerários. quando se referirem
a assunto da competência da Seção:
i) opinar e providenciar sôbre todos os casos de ação disciplinar e ínstauraçâo ou revisão de processe administrativo;

°

1) encaminhar à Seção de Oadastrc todos OS papéis que interessarem
ao assentamento individual do runcíonârto ou extranumerário;
l) sugerir medidas tendentes
ao
aperfeiçoamento dos métodos e normas de trabalho, visando a obter
maior rendimento do serv'ço, e cplnar sôbre propostas ou estudos apresentados em tal sentido;
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m) manter t-igorosamenta classlflcada e atualizada a legislação em
geral, a' fim de permitir seu rápido
manuseio e consulte:
n) superintender e fiscalizar os serviços de protocolo e arquivo da DiVIsão e extra-r certidões e atestados
à vista de documentos iá arquivados
ou sob sua guarda;
o) organizar o relatório anual da
Divisão do Pessoal Civil com base
nos dados e estatísticas fornecidos
pelos demais órgãos da Divisão e
bem assim quanto. a relatórtos periódicos requisitados no decurso do exer-,
cicio;
r» .encarregar-se do preparo do
expedíenta e mais providências relativas a designação,
transferência
remoção. permuta e movimentação ~rr:.
geral dos funcionários e extranumerários;
q) estudar e processar os casos de
acumulação de cargos, funções e proventos;
r) prestar as informações de caráter admín'stratívx solicitadas no interêsse da Justiça e providenciar sô,
ore o comparecimento de servidores
civis quando requisitados DO mesmo
ínterêsse;

Parágrafo único, A execução dos
serviços decorrentes das atribuições
constantes dêste Artigo será conferida
respectivamente à "Turma de Es~
tu dos. Legislação. Ação Discpltnar,
Protocolo e Arquivo" (S A -1)
e
"Turma de Admissão. Remgresso e
Movimentação do Pessoal em
Ge;
ral" (8 A -2), mediante ordens de
serviço e instruções batxadaa pelo
Chefe da Divisão d-o Pessoa! Civil,
Art. 13 A Seção de
Cadastro
(8.C.) compete:
a)
manter rigorosamente atualizado, em modelos oficialmente adotados. o assentamento individual dos
funcionários e extranumerários
do
M'nístérto. Com indicação dos
elementos de identificação encargos de
família, natureza profissional da carreira ou da função exercida, índice
de aptidão. tempo de serviço e todos
os fatos e atos que se relacionem direta ou indiretamente com a função
pública;
b) manter p-erfeitamente em dia 0S
seguintes cadastros:
T _. de cargos públicos;
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II - de funções gratificadas
III - de funções de extranum~
rános:
IV _ de pessoal para obras .e outras formas de admissão transrtórta:
V _. n-ominal (índice geral);
VI _

local de trabalho;

VII
Iídade:

de

V1II
IX -

X -

pessoal em dísponíbi-

de inativos;
de tàlecídos ;

de exonerados, dispensados e

demitidos

XI - de elementos estatístdcos reIatdvos ao pessoal civil;
c) organizar e publicar pertõdlcamente o Almanaque do pessoal civil
d., -Marinha;
d) inscrever os funcionários e extranumerários no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

do Estado, adotando o código e

nrenxo estabelecidos pelas

o

d:spoS1ÇÕ~S

em vigor;
e) relacionar no fim de ca-da ano à
vista dos assentamentos individuais,
os funcionários e extranumerários que
devam atingir, durante o ano seguínte, a idade limite estipulada na Lei
para permanência em atividade, fazendo as devidas comunicações à se,
çâo competente para as providências
Iegaía:
t) coordenar asestatisticas sintéticas de atividades, enviadas pelos diversos órgãos do Mínístérto. onde a
natureza do trabalho o permitir, a
fim de serem estabelecidas relações
econômicas e comparativas entre a
quantidade de pessoal e o rendimento
dos serviços:
g) extrair . certidões e atestados ~
vista dos elementos transcritos no
assentamento individual do funcionário ou exranumeráric;
h) lavrar as apostilas declaratórias
DoS títulos de provimento dos funclonáríos e extranumerários, quando se
tratar de ato OU decísân já transcritos no respectivo assentamento individual;
i) proceder levantamenrcs de dados
informativos com base nos fichários
de cadastro e assentamento tndivídual
dos servidores
civis do Ministério,

para atender as requisições de. outros
órgãos" da Marinha, oU do Serviço Publico' em geral;
1) opinar sôbre pedidos de averbaçâo de tempo de serviço e de transcrições de diplomas, atest.ado~ e outr05
documentos que possam interessar direta ou Snduetamente à vida fundonal do funcionário OU extranumerário;
l) coordenar e preparar el-ementos
estatísticos, relativamente ao pessoal
de obras e seu emprêgo econômico
no programa dê trabalho dos diversos
órgãos do Ministério;
m) organizar, sempre que possível
e opórbuno, em forma
gráfico, os
sínteses estatísticas de tôdas as atividades e ocorrências relàtdvas
ao
pessoal civil da Marinha, a fim de
serem enviadas aos órgãos navais e
autoridades interessadas;
n) manter a mais perfettavarticulação e cooperação com as demais St:ções da Divisão
do Pessoal Civil

de.

(Dv. P. C.).

Parágrafo único. A execução dos
serviços decorrentes das atrrbuiçóes
constantes dêste artigo, será cometida, resp·ectivamente; à Turma de AS:sentamentos (S.C.-1) e I'urma de-Frchárlos Oontrôle e Estatística, mediante 'ordens de serviço e trsstrucões
baixadas pelo Chefe da Divisão do
Pessoal Civil.
Art. 14. A Seção de Direitos e Vimtagens (S. D. V . ) compete:
.
ti) estudar os processos relativos a
direitos e vantagens com referência
aos funcionários e extranumerários e
respectivas famílias, opinando do ponto de vista legal e encarregando-se
das providências complementares. referentes ao assunto;
b) opinar do ponto de vista legal
sôbre propostas e sugestões, relativas
à higiene do trabalho em razão de
sua natur-eza e do local em que tôr
executado;
c) processar a aplícação do ínstítuto da readaptação ;
d) providenciar sôbre
processamento das licenças em geral e arastamentos do serviço, bem corno, rever
tais concessões. do ponto de vista 'legal, quando comunicadas por outros
órgãos para fins de publicação e cadestro:
e) apreciar as comunícacôes sõbre
estágio probatório, opinando, expres-
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samente. quanto à conveniência ou
UM, da permanência do funcionário;
f) encarregar-se de todos os assuntos encanünhados à Divisão do Pessoal Civil (Dv . P. C,), relativos to
vencimentos do funcionário e salário do extranumerário. ou gra tífícacãc
de qualquer espécie. ajuda de custo,
diárias, auxílio doença e quaisquer
outras vantagens;
g) processar e controlou as C0l1~(;2
sôes de gratdrlcação adicional
por
tempo de serviço, bem como, as provídênctas complementares. inclusive,
apostdlas
declaratórias, _ publtcaçác,
comunicações e inronnacoes. efetuando também a revisã-o, do ponto de vista legal, .das canc~s:sõ~s. feitas por outros órgãos do Mínistérjo ;
11) processar os pedidos de concessão. de Salário Família, providenciando quanto à publicação. ccntrôle, remstro e expediente relativos ao assunto, 'promovendo a título doe cooperação, a revisão das concessões efetuadas por outros órgã-os e remetidas à
Dv. P. C para fins de contrôle registro e publicação;
i) efetivar o processamento .da apoeentadorta e disponibilidade dos s-erviclores olvís, e revisão de proventos
oU vencimentos;
j) opinar sôbre os processos de estabilidade de servidores civis ou equiparação de extranumerário ao funcl.inárto e assuntos correlatos;
1) providenciar quanto aos assunt-os relacionados com o aperfeíçoa.,
mente de pessoal civil, por meio de
cursos, bolsas de estudos eto.:
m) opinar sôbre os pedidos de vantagens decorrentes de trabalho com
Raios X e substâncias radioativas, OU
exercido com risco de vida e da saúde, encarregando-se do exnedtente relatívo ao assunto. e mantendo atuaIízados os cadastros e fichários respectdvos ;
n) estudar e opinar quanto aos, pedidos de vantagens decorrent~ de le~s
de guerra ou sôbre qualquer concessão de caráter excepcional;
'o)
ouínar e apresentar sugestões
sôbre ~edidas relacionadas com a assistência social a ser prestada ao servidor civil e respectiva família no
âmbito do Ministério da 'Marinha;
p) manter a mais estrita articulação .e cooperação com as demais
Seçôas.
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Parágrafo único. A execução dosserviços decorrentes das abrfburções
c-onstantes dês te artigo será cometida,
respectivamente à Turma de venta,
gens e Gratificações (S.D.V,-I)
e
Turma de Licenças, Aposentadoria,
Disponibilidade e Revisões. mediante
ordens de serviço e ínstrueões baixadas pelo Chefe da Divisão dQ· Pessoal
Civil.

Art. 15 A Seçâo de Lotação e Pro~
moção (S.L.P.), compete:
a) encarregar-se do processamento
de todos CS assuntos referentes a promoções de funcionári-os 'e melhorias
de salário de extranumerários, de
acôrd-, com a legislação que rege a
matéria e bem assim, quanto ao
acesso às carreiras ou sér-es funcíonaís, principais, de ocupantes Ql1.S
carreiras ali séries funcionais auxihares:
b) organizar e publicar. anualmcnte, as listas de antiguidade dos funcionários e extranumerários, que servirão de elementos básicos para as
promoçóes e melhorias de salário
realizadas durante o ano, devendo
tais Iístas ser republicadas. no todn
ou em parte, sempre que ocorrer~m
alterações;
c) manter rigorOsamente atualizado o regtstr-, das vagas ocnrrtdaa
nos quadros de funcionárioS e t.~be_
las de extranumerár-í-x e organizar OS
mapas respectivos, para fins de oro1nDçao e melhor-ia de salário:
d) coletar, coordenar e registrar
os elementos necessários ao prncessament-, das promoções e melhortaa
de salário, mantend-, perfeitament-e
em dia as anotações sôbre frequênela. merecimento e outras computáveis para tais fms, encarregando-se
do' expediente relativo a êssea essuntos:
e) propor a criação e supressão de
carg-os e funções, bem como as reclassíücacões, fustonament-, e reestruturações de quadros e carreiras
de funcionários ~ tabelas e 821'1(:1;
funcionaís de extranumerários. ten-to
em vista as necessidades do sarvíeo
aom,prüvadas através de estudre baseados nas estatísticas doe atlvidadea
dos diversos órgãos ou nos cas-s de
ampliaçãx, desdonrnmentn,
cri acão
ou extinçã.o de repartições oU 1:101'viços;
f) promover estudos e levantamcntos necessártgs ao proC'2l':samen to de.
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reclassificação de cargos e funções e·
reestruturaçã-o de quadros e carreiras de funcionários. tabelas e séries funcionais de extranumerários,
sempre que decorrentes de imperativo da Lei;
g) providenciar,
em colaboruçãn
com as demais seções, sôbre (J provimento das vagas ocorridas nos
quadros de Iuncinnáríns e tabelas
de extranumerários. OU a respectiva
supressã-o quando rõr o caso;
h)

manter rigorosamente atualiza.

dos. além de outree que forem necessários, os seguintes registros:
I - de lotação numérica e nomtnal dos quadros de funcionários do
Mtnístérín:
II _ de lotação numérica e namtnal das Tabelas de extranumerários;
TIl - de lotação numérica e nominal de servidores ctvís, dos diversns
órgãos da Administração Naval, com
indicação dos claros a preencher;
IV - de pessoal tareteírn, admitido e reconduzido, inclusive relaCionamento numerlcn e nominal,
abrangendo contrôle de alterações;
V - de pessoal de obras oU pago
à conta de verbas globais OU pelo
Fundo Naval.;
VI - de pessoal civil da Marinha,
à disposição da Presidência da República OU de outros órgãos do SerViÇo Público e em exercíeí-, de mandato legislativo;
VII de pessoal civil de outros
órgãos do Serviço Público à díspnsicão do Ministério da Marinha;
VII1 - de contas correntes, dos
Quadros de funCionários e tabelas de
extranumerários ~ das verbas destinadas a pagamento de pessoal tarefeíro:
i) proceder, anualmente. ao levantamento dos dados necessários à organização da proposta orçamentária do Ministério. no que se refere
a pessoal civil;
f) opinar em todos as CMoS retacíonadns com a lotação do pessoal
civil, encarregando-se do expediente
e mais providências compleme!!-tares;
1) lavrar projetos de decretos, portarias e outros atos decorrentes das
atribuições de competência da Seção;

m) manter a mais estrita articula-

ção e coopeq..ção com as demais se-

çêes da Divisão.
Parágrafo único. A execução dos
serviÇoS decorrentes das atribuições
constantes do presente artigo,' será
cometida, respectivamente à Turma
de Lotação, Cnntrôle e Classífícação (S. L P.-l) e Turma de Promoção. Melhoria de salário e Acesso
(S. L. P.-2J.
CAPíTOLO IV
DAS NORMAS

DE TRA:&ALHO

Art. 16. Os assentamentos índr,
víduais deverão s-er efetuados em
modêl-, padrão oficialmente adotado.
do qual constarão obrigatôriamente:
a) elementos de identificação civil
do servidor. inclusive fotografia, local
e data do nascimento, filiação, estado
civil, etc., especifloando os documentos de que tenham sido transcritos;
b) situação militar e titulo eleitoral;
c) dados relativos à habllttaçâo;
d) tempo de serviço apurado e assentamentos das d i ver s a s modalidades;
e) elementos ponderados relativos
à natureza da "atividade, vencimento. vantagens ~ cratíríoações:
1) discriminação do exercícío e
movimentação do servidor;
g) merecimento. elogios e penalidades;
h) declaração de familia e residência;
i) todoS os dados que se relaclonem direta oU Indiretamente com a
atividade pública;
§ 1. o Os lançamentos no assentamento individual do servidor obedecerão a ordem cronológica e serão
datados e rubricados Por quem OS
fizer.
§ 2. o Haverá na Seção de Oadastro (8. C.) assentamentos completos para cada funcionário e extranumerário.
§ 3. o Para os extranumerários tarefeiros, pessoal de obras e o admitido à conta de dotações globais OU
eventuais, haverá assentamento su-
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i) determinar a instauração de processo
administrativo,
comunicando
tal providência· ao Subs-ecretário da
Marinha;
i) assinar, como representante do
Govêrno contratos bíjaterais e suas
rescisões. com as pessoas ~ serem
admitidas, pelo Mínístérto, na mo,
dalídade de
extranumerário-contratado;
l) pro Pai' a admissão e dispensa
da pessoal extranumerário, na forma
da legislação em vigor, e praticar êsses
atos quando forem de sua alçada;
m)
assinar apostüas e portarias
declaratórias;
n)
dar posse aos
ocupantes de
CAPí'I'o;LQ V
funções gratificadas. bem como aos
DAS ATRIBUIÇÔES DO PESSOAL
funcionários nomeados para os Cargos dos Qua-dros sujeitos à jurisdiATt. 18. Ao Chefe da Divisão do
ção da Divisão de Pessoal Civil. rtepessoal Civil (Dv . P. C.) compete:
legando essa competência aos Dírea), dirigir, _orientar, Coordenar e
tores e Chefes de Repartições. gstafiscalizar a execução dos trabalhos
belecimentos e serviços, nos casos
afetos à Divisão;
de nomeações para as Estados;
o) distribuir os tuncíonártoe e exb) cumpri, e faz-er cumprir as leis
tranumerários. respeitada a lotação;
e jegulamentos o presente Regímento, 'bem como as deliberações das auP) assinar o expediente dirigido às
toridades superiores e zelar pela ma- autor-idades civis e o de rotina dirtnutenção da ordem e da disciplina gido às autoridades mtlltares do MiDO recinto da Divisão do Pessoal Cinistérfo da Marinha;
vil ;Dv P.C,)
J) expedir ordens de serviço rec) desi-gna:re dispensar OS Chefes
comendações e instruções para oriende seção da Divisão, o seu secretação e execução dos trabatboa na
tário. os Encarregados de Turma das
Divisão;
r)
expedir boletins de mereclmenSeções e o Chefe de Port.ar-ía ;
d) indicar seu substituto para os
tas dos servidores oue lhe forem dicasos de impedimentos eventuais por
retamente subordinados;
s) propor ou autorizar. conforme
mais de 30 dias consecutivos;
e) designar e dispensar os subso caso. a realização de serviço extraordinário.
observadas as
dísposíçôes
titutos dos Chefes de Seção e os dos
Encarregados de 'Turma nos unpe- que regem o assunto;
dímentos temporários eu eventuais;
t) apor o "visto" nos atestados
t) propôr às autoridades compe- e certidões expedidos pela Dlvísâo a
requerimento dos Interessados ou
tentes as providências que julgar
"ex-offícío":
convenientes aos Interêsses do seru)
apresentar anualmente ao Subviço no âmbito da administração do
secretário da Marinha o relatório d08
peccoal civil;
trabalhos realizados pela Divisão íngl elogiar e aplicar penas dlsclplinares, inclusive a de suspensão cluindo comentários e sugestões no
sentido do aperfeiçoamento dos ser.
até quinze (5) dias, aos servtdores
viços e das condíçôes materiais para
que lhe forem subordinados e r-cpresua eficiente execução;
sentar ao Subsecretário da l\llarinha
quando a penalidade não couber na
v)
resolver "ad-referendum" os
SUB alçada;
casos urgentes omissos neste Regimémh, conceder Ilcenç.as e demais vmto, mas de reconhecida competência
tagen» legais aos funcíonárt » e e-x- da Divisão d-o Pessoal Civil (Dv . P.
tranumerários em exercício na DiviC.) ;
s5.." do pessoal Civil
mv. P.O.)
x) representar o Ministério da Mabem como aprovar, anualmente, as
rinha junto ao Departamento Administratívo do Serviço Público e aerespectivas escalas de férias e as
rante quaisquer outras entidades
alterações que se fizerem mlster;

cinto, mediante formulários e normas especiais. sendo permttído. nos
casos em que convier o sistema de
registro coletivo.
Art. 17. A apuração da frequênela. merecimento e outros dados,
ooédecerá a normas. instruções e modêloS padronizados bem como o que
fôr estipulado pela legislação em
vigor.
parágrafn único. Os métodos de
execução dos trabalhos serão estabelecidos em mstruçôea especiais baíxadaa pelo Chefe da Divisão.
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oficiais, delíbérando. nessa qualidade
sôbre todos os assuntos concernentes ao pessoal civil, de acôrrto com
as diretrizes traçadas pela~ superiores autoridades da Marinha;
ArL 19. AvE Chefes de Seção incumbe:
a) orientar e fiscalizar
os trabalhos afetos à Seção;
b) manter a ordem e a disciplina
no recinto da Seção;
C) distribuir aos servidores da Seção as tarefas que lhes caibam executar;
d) organizar e. escala, de férias do
pessoal qu-e lhe é imediatamente su-

bordinado, para aprovação do Chefe
da Divisão, propondo as alterações

que se tornarem necessárias por imperiosa necessidade do servtco:
e) controlar a produção índívldual
dos seus subordinados. e propor as
providências que julgar neceasárías:
t) cumprir e fazer cumprir as leis
e regulamentes bem como as deliberações das autoridades superiores;
g) elogiar e aplicar pena disciplinar de repreensão aos servidores da
Seção. representando ao Chefe da
DI vísão d{) Pessoal Civil quando a penalidade não estiver na sua alçada;
h) expedir,
nas épocas próprias,
os boletins de merecimento dos tun'olonáríos ou exta-anumerárlcs com
exercício na Seção;
i) manter o Chefe da Divisão permanentemente informado sôbre a
marcha e rendlmentc dos trabalhos
na Seção sugerindo o' que Julgar
crbllveni'énte para o aperfelçoamentc
dos métodos de execução;
1) assinar Os atestados e as certidões expedidos pela Seção sóbre assuntos de SUas atribuições;
1) despachar o arquivamento dos
papéis solucionados. relativos a assuntos afetos à Seção, podendo delegar competência para isso aos Encarregados de Turma ou ao outr{l,:s
servidores da Beçâo. possuidores de
reconhecida experiência ,e considet ada categoria funcional;
nO apresentar anualmente ao Chefe
da Divisão, ou sempre que por êle tôr
determinado, relatório WCL'1Lo das
atividades da Seção, como subsidio
para organização do relatório da Divisão;

Art. 20. Aos Encarregados de Turma incumbe:
a) auxiliar o Chefe da respectiva
Seção na orientação e físcalízaeâo
dos trabalhos atetos a Turma. de
acôrdo com as ordens E instruções
dele recebidas e distríbuiçâo de serviços, Ordens e ínstruçôes que. terem
baixadas pelo Chefe da Divisão na
forma prevista neste Regimento;
b) propor ao Chefe da Seção a
dístríbuíçãr, das tarefas que devem
ser cometidas aos servidores íntegrantes da Turma, bem como as alterações que julgar conveníentes:
c)
zelar, como - coadjuvante
de
Chefe da Seção, pela ordem e disciplina, a êle representando. - quandc
necessário;
d) cumprir e fazer cumprir as deliberações das autoridades superrores:
e) edigir pareceres e o expediente de caráter opinativo sôbre assuutOS de maior relevância, a critério de
Chefe doe Seção;
f)
conferir e subscrever, mapas.
relações, atestados, certidões, cópias
-{'. quaisquer outros papéis que devam
ser
assinados
concomítantemenr.e.
pelo Chefe de Seção;
Art. 21. Ao secretário do Chefe
da Divisão incumbe:
a) atender as pessoas que procurarem o Chefe da Divisão e controlar
o Ingresse em seu Gabinete' de trabalho;
/J) representar o Chefe da Divisão
sempre que se fizer. necessário;
c) redigir a correspondência oficial
do Chefe da Divisão e encarregar-se
da classificação e guarda de livros e
documentos existentes em seu Gabinete;
d) fiscalizar o serviço de ponto do
pessoal não sujeito a regime especial
e organizar oU mandar organizar o
Boletim de Frequênoía do pessoal com
exercício na Divisão;
e) superintender a aquisição e distrfbuíçã,o do material de expediente.
e supervístonar os trabalhos afetos à
Pcrbarí.a:
j) manter atualizado o livro de
endereços do pessoal com exercício
<na Divisão.
Art . 22. Ao Chefe de portaria incumbe, abrir e fechar a Divisão di àrfamente, no horárló regulamentar;
zelar e manter sob sua guarda Cf,.
bens pertencentes à Fazenda Nacío-
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nal: fiscalizar a limpeza e os serviços
afetos aos auxiliares da Portaria;
cumprir e fazer cumprir tôdas as ordens emanadas do Chefe da Divisão,
dos Chefes de Seção, e do Secretáfio do Chefe da Divisão, a quem
diretamente subordinado.

de Seção, de sua indicação e designado, previamente, pelo Chefe da
Divisão.
Art.. 29. Haverá sempre servidores
previamente designados para as suoetítuíçôes a que 'se refere o presente
Capitulo.

CAPíTULO VI

CAPíTULO IX

DA LOTAÇÃO

Art. 23. A Divisão do Pessoal Civil
(Dv. P.C.) terá a lotação de funcío-.
nários e extranumeráríos. que lhe fôr
fixada em decreto do Presidente da
República ou ato do Ministro do Estado, conforme o caso, pOr proposta.
do Chefe da Dívísão ,
CAPíTULO VII
no HnRÁRIQ

Art. 24. O riorarro normal de trabalho na Divisão do Pessoal Civil será
o estabelecido na legislação especifica
para o Serviço Público Civil. com as
possíveis adaptações ao que. vigorar
para as repartições e estabelecimentos do Ministério da Marinha.
Art. 25. O Chefe da Divisão do
Pessoal Civil não está sujeito ao regdmo de ponto.
Parágrafo único. Os Chefes' de Seção, o secretário do Chefe da Divisão do pessoal Civil e os Encarregados de Turmas das Seções, estão ~'J
fenos a regime de ponto em separado. e sob físcahzaçâo direta do Chefe
da Divisão.
CAPíTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

AI't. 26. O Chefe da Divisão do
Pessoal cívn será sunatítuído. automàtíoamente. em _seus impedimentos
eventuais. até 30 (trinta 1 dias, por
um dos Chefes de .Secâo. 00 êle pre-viamente designado;
Art. 27. Os Chefes de Seção serão
sub s t i tuídos. automàttcamente, em
seus impedimentos temporários ou
eventuais. por Um dos encarregados
de Turma ou - na SUa falta, por outro
servidor da própr-ia Seção, de sua tndicaçâo e previamente designado pelo
Chefe da Divisão,
Art. 28. Os _gncarregados _de Turma serão suostttuídos automàtícamente. em sem impedimentos temporirias ou eventuais, por um servidor

DISPOSIÇÕES

GERAIS

Cada seção deverá organizar e manter atualizada uma coleção de leis, regulamentes, circulares,
pareceres, portarias, ordens e instruções de serviço que digam respeito as
suas atividades especificas.
Art. 31. As gratificações das funções de Chefe de Seção. Secretário
do Chefe de Divisão, Encarregados de
Turma e . Chefe de Portaria são as
estipuladas na legislação em vigor.
tendo em vista sua crtaçâo ou trenaformação.
Rio de Janeiro, em 5 de julho de
Art. 30.

1958. -

Antônio Alves Câmara Júnior,

Almirante da R.Rm.
Marinha.

~

Ministro da

DEORETO N.O 43.935

DE 5 DE

JULHO DE 1958

Declara de utilidade pública, para- fins
de desapro1Jriação pelo Departamento Nacional de Obras COntra as Sêcas, área de terreno situada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco,
necessária à construção de prédio
velo mesmo Departamento.

O Presidente da República. usando
da atrbbulcâo que lhe confere o art.
8'7, n.« I da Constituição, e nos têrmos
do Decreto-lei n." 3.3"65. de 2-1 de tunh., de 1941 modificado pela Lei n.e
2,78$, de 21 de maio de 1956 decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Neclonal de Obras
Contra as Sêcaa, a área de terreno
com 18.91800 m2 (dezoito mil novecenbes e dezoito metros quadrados),
situada à rua Cônego Barata, antiga.
Estrada de A.gua Fria. freguesia do
Poço da Panela, na cidade do Recife,
Estado do Pernambuco de prcprredade atrtbulda a Adolfo Pereira Carneiro. representada na planta que com
est-e baixa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Dívísãc cde Orçam-ent-o d-o
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Departamento

de

Administração 40

Ministério da Viação e O?ras Públtcas necessária à cÇJnstruçao do pre ..
dio da sede do gervrco de Estudos daquele D8iPartameTItoo
Art 2.0. Este decreto. ent!arã em

vteor 'na' data de sua publlcaçao,. revoga~das as disposiçóes em contrário.
Rio de Janeiro, ~ d.e julho ode 1958;
137.0 da Independencla e 70. da República.
JUSCELINO KUBITscHEK.

Lúcio Meira.
DECRETO N.o 43.986

DE

5

DE JULHO

DE 1958

Outorga concessão à Rádi? ~aieta çle
Alagoas Sociedade Anonz~a. para
instalar uma estação radzodzju8Dra.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe c.?nfere o art.
87 TI" 1 da COnstltuiçaO, atendendo
ao' q~e r€-qu.ereu a RáAdi? GaZl€~a de
Alagoas sociedade Anomma e ,~cndo
em vista o dispüsto no _art. 5.° n." XII,
da mesma oonstituiçao;decreta:

Art
à R-

Fica 'outorgada concessão
doê' Alagoas Sociedade
Anô~ima nos têrmos do art. 11 do
Decreto
24.655, de 11 de .Julho de
1934 paro. estabelecer, na clda<Le. de
Maoelõ Estado de Alagoas. sem _díreíto de ·exclusividade.. uma estação de
ondas médias d~stll~ada a executar
servico de radiodlfusao.
pa;ágrafo única G contrate decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas ",ue com êste baixam, rubricadas P?lO ~in~stl'{) de EsLad<? d?s Ne;
góeios da v.acao e Obras Públicas,
deverá ser assinadO dentro d-e 60 (sessenta) dias a contar da ~at.a 9-a p~
blicaçâc dêste decreto. no DIárIO Ofícter'' sob pena de rícar sem efeito,
desde logo o mesmo decreto.
Art. 2.0 _ Revogam-se as dísposicôes em oontrértoRio de Janeiro. 5 de julho de 1958,
137.0 da Independência e 70.° da República.
1o

dio Gazeta

n.o

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira

DECRETO N.o 43.987 JULHO DE 1958

DE

5

DE

outorga

concesf:ã o
à
sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura Limitada" para instalar uma
estação radiodifusora.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I. da Constituição, atendendo ao que requereu a sociedade

"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada" e tendo en. vista o dísposto no art. 5.°, n.' XII, da mesma
Constituição decreta:
Art. 1. o Fica outorgada concessâc .
à sociedade "Emissoras Reunidas
Rádio Cultura Limitada" nos têrmos
lIa art. 11 do Decreto TI.o 24.655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer.
na cidade de Erechim, Estado do Rio
Grand·e do Sul. sem direito de exclusividade, uma estação' de ondas
médias, destinada
executar serviço
de radlodífusão .
Parágrafe. único. O contrato decorrente desta concessâc obedecerá às
cláusulas que com êate baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publícaçãe dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de fk.ar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2 9 Revogam-se as díspcsíções
em contrárts ,
Rio d, Janeiro, 5 de Julho de 1958;
137.° da Indenendêncín e 70.° da República

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
DEORETO N.? 43.988 JULHO DE 1958

DE

5

DE

Abre ao Poder Judiciário - Tribunal
Superior do Trabalho o crédito
especial de Cr$ 31.830.4M.40, para
o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número
3.368. de 22 de fevereiro de 19'58. e
tendo ouvido o 'I'rbbunal de Contas,
nas têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 1." Fica aberto ao Poder Judiciário - Tlihunal Sup-erior do Tra-

Aros

balho - O crédito especial de Cr$
31.830.454,40 (trinta e um milhões,
oitocentos e trinta mil. quatrocentos
e cínquenta e quatro cruzeiros e quarenta centavos'r , para atender ao pagamento das seguintes despesas. relativas ao exercício de 19'56:
a) sentenças judiciárias 31.802.360,40
b) salário família ....
2'3.785,00
c) gratificação de funçá{,

4.309,00

•.•....•••.•••••

31. 830 .454,40

Total
Art. 2." Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de [ulho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

EUrWo de Aguiar souee,

DECRETO N.o 43.9'89 .TUL.HO DE

1958

DE

7

DE

Retifíca o Decreto n.o 43.101, de 24
de janeiro de 1958.

o

Presidente da República, usando

da atrrbuição que lhe confere o artigo 87. ítem I, da Oonatíbuíção de-

creta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
n." 43.101, de' 24 de janeiro de 1958,
para o fim de declarar que na Relação Nominal que o acompanha, é
substituído o título Base Naval
do
Salvador por Base Naval do Recife.
Art. 2." Fica reti-ficado O art. 6.°
do mesmo Decreto"para o fim de declarar que a função
de Motorista
Marítimo referência 22, com o respectívo ocupante Benedito Desidério
dos Santos, é transferida da Tabela
única de Mensalistas - Parte suplementar do Ministério da Marinha
para igual parte da Tabela úniCa de
Mensalistas do Ministério da Fazenda.
Art. 3.° 1tste decreto entra em vígor
na data de sua publtcação ,
Art. 4." Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro. em 7 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINo KUBITSCHEK
Antônio Alves Câmara

t.ucae

Lopes
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DECRETO N.O 43.990 JULHO DE 1958

DE

8

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terreno em
Itahaem (S.P.).

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição e de acôrdo
com os arts. 1.165 e 1. 180 do Código
Oívü, decreta:
.
Art. 1.0 Fica o Ministério da Aercnáutica autorizado a aceitar a doação
que o 81'. José Batista Campos pretende fazer ao mesmo Ministério, dos
terrenos com a área de 13 .200.00m~
(treze mil e duzentos metros quadrados) , situados nas vízínhanças do
aeropôrto 10MI, tudo de acôrdo com o
processo protocolado na. DIretoria de
Engenharia daquele Ministério sob
n.c 386-58 no qual se encontra a planta respectiva, n.O 94-009-Tl.
Art. 2.° Da escritura de doação
constará que a ratxa. de acesso a essa
área doada indicada na planta ....
94-069-Tl, será declarada de servidão
pública.
Art. 3.° A escritura de doação servirá como título de propríedede para
efeito de transcrição no Regi6tro de
Imóveis Iocad.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COntrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de: 1958;
137,° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO N.o 43.991 JULHO -DE

1958

DE

8

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terrenos em
Crateú« (CE).
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constftuição Pederat e
de acôrdo Com os arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1,0 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação
que, com apoio na Lei Municipal nú-
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Art. 2.° A aplicação a que se refere
o artigo anterior será feita na proporção seguinte: o Departamento Na..
cícnal de Produção Vegetal aplicará a
mesmo Ministério, dos terrenos com
parcela de Cr$ 15.000.000,00 (quinze
a área de 305.000,00 m2 (trezentos e
milhões de cruzeiros) na realização
cinco mil metros quadrados), onde
dos serviços a seu cargo e deoorrenestá situado o aeroporto local, tudo
tes da execução dos Decr~tos núde acôr dc com o processo protoco-,
'meros 39.287 _ 39.295 e 39.296, de
ladotna Diretoria de Engenharia da1. de junho de 1956, e que não disquele Ministério sob n.v 4.020-57, no
ponham de dotações espe_cíficas;. O
aual se encontra a planta respectiva.
llipartamento da Produção Animal
Art. 2.° A escritura de doação seraplicará a parcela de Cr$
.
virá como título de propriedade para
7.-000.0DO,00 (sete milhões de cruzei.efeito de' transcrição no Registro, de
ros) na realização de serviços a seu
Imóveis local.
cargo e decorrentes da execução dos
Decretos ns. 39.295 e 39.297 de 1.0 de
Art. 3.° O presente decreto entrará
junho de 1956, na prop-orção de Cr$ .' .
em vigor na data de sua publicaçã..o,
2.500.000,00 para cada um dos grurevogadas a15 disposições em COntrapos de trabalho instalados nas cidades
rio.
de Campina-Grande, Estado da Pa..
Rio de Janeiro, 8 de julho, de 1958;
raiba e Palmeira dos índios. no Es137.0 da Independência e 70.0 da
tado de Alagoas e Cr$ 2.000.000,00 «toís
República.
milhões de cruzeiros) para trabalhos
iniciais na Bahia e nordeste de MiJUSCELINO KUBITSCHEK.
nas Gerais.
Francisco de Melo.
Parágrafo único. O Instituto Naclonal de .Imigração e Colonização
aplicará o saldo da mesma verba, no
DECRETO N.o 43.992 - DE 8 DE
valor de ors 8.000.000,00 (oito roi ..
JULHO DE 1958
lhões de cruzeiros), como auxilio à
execução -dos Decretos de ns. 39.282,
Reçulc a aplicação da verba orçamen39.284. 39.285. 39.290, 39.292 e 39.;~3,
tária relativa à despesa decorrente
todos igualmente de 1.0 de junho de
dó Encontro dos Bispos do Nordeste
1956, mdapendentemente de õotaçôes
e dá outras providências.
específicas constantes do seu orçamento.
o Presidente da República, usando
Art. 3.° Tendo em vista o disposto
das atribuições que lhe confere- o art.
no Decreto n,v 39.301, de 1.0 de junho
87, inciso I, da Constituição, e
de 1953 e Circular n.c 13, de 1957, da
Tendo em vista a necessidade de
Presidência da República, a aplicação
atender a ímpertantes encargos, condas parcelas mencionadas no art. 2.°
substanciados nos decretos decorrendependerá de prévia aprovação do
tes do «Encontro dos Bispos do Nor-'
plano de trabalho que deverá ser endeste", decreta:
caminhado à Presidência da República.
Art. 1.0 Da. importância de Cr$ ...
30.000.000,00 (trinta milhões de cruArt. 4.° O Instituto Nacional de
-soíros) consignada no Orçamento GeImigração e Colonização apresentará,
ral- da República ao Ministério da
dentro de 30 (trinta) dias, prcr -sta de
Agricultura, para despesas decorren-.
modiflcacâo do seu orçamento, de fortes do "Encontro dos Bispos do Norma a ajustá-lo ao disposto no predeste", Incluída no Orçamento do Inssente decreto, .
-tituto Nacional de Imigraçâo e ColoArt. 5.'0 Revogam-se as dísucslcôes
nização, aprovado pelo Decreto númeem contrário.
1'0 43.311, de 7 de março de 1958, fica
destinada a importância global de 'Jr$
Rio de Janeiro, em 8 de julhâ de
.-22.000.000,00 (vinte e dois milhões de
1958; 137.° da Independêncía e 70,'- da,
cruzeiros) para aplicação, separadaRepública,
'mente, mediante convênio com aquela
JUSCELINO KUBITSCHEK.
autarquia, .pelo Departamento Naclonal de Produção Vegetal e pelo DeparMário Meneghetti.
tamento Nacional de Produção Ani..
Lucas Lopes.
.mal.

mero 142, de 3 de setembro de 1957,
a Prefeitura Municipal da Crateús,
Estado do Ceará. pretende fazer ao
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DECRETO N.? 43.993 -

DE

8 DE

JULHO DE 1958

O Presidente da República, usa-ndo
da atribuiçaú que lhe confere o artigo

37, n.e I,~ da constituição Federal, e
nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto-lei
1941,

n.v

3.195

de 14 de abril

decreta:
1.0 Fica suprimido 1 cergo

Art.
de Tesoureiro-Auxiliar (Recebedoria
do Distrito Federal), do Quadro Suulementar do Ministério da Fazenda,

vaso em virtude da aposentadoria de
Aribur de Sã Peixoto, devendo a dotação correspondente ser levada a
credito da Conta-Corrente, do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de jUlho de
H158; 137. 0 da Independência 12 70.° da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Lucas Lopes.

DECRETO N.? 43.994 JULHO DE 1958

DE

8

DE

terreno de marinha, que menciona,
situado no Distrito Feéerat.

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

tigo 87, n.c I, da Oonstítutcão e
tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-lei n.« 9,760, de 5 de setembro de 1946, decreta:

Al'tigo único. Ficam .rcsek jjlajcbman e Mar-ia Blajchman ambos de
nacionalidade polonêaa, autorlzadr.s a
adquirir, em regime d-e ocupaçao, a
fração ideal de 1/93 do terreno : de
marinha situado na Avenida Atlântica n.c 458/478. no Distrito F'ed€l'al.
de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Min'stél'iú da Fazenda sob o n.» 170,876,
de 1957.
Rio de Janeiro em 8 de .julho de
1958; 137,° da Independência e 7D."
da República.
KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DE

8 DE

Autoriza estranaeiros
regime de ocupação,
terreno de marinha
sit,uxdo no Distrito

a tuiquirír, em
fração ideal de

que menciona

Federal.

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

87, n.v

l,

da

Oonstdtuição

e

tendo em vista o disposto no art. 205
do D2ICr-eto-lei n.s 9. 7t1O de 5 de setembro de 194'6, decreta:'
Artigo único. Ficam Molsás Llc-

bera Gutes e Josefa Albertos Pontanet, ambos de nacionalidade espanhola. autcrlzados a adquirir, em regime de ocupação a fração ideal de
24/668 do terreno de marinha, sisuado na Avenida .Atlântdca n.0,1.250,
1;0 Distrito Federal de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.v 12.49-1, de 1957.
R-ia de Janeiro. em 8 de julho de
195-8; 137.° da Independência e 70.°

da República.

Autoriza estrangeiros a uâquirír. em
.'e",ime de ootopaçtio, fração ideal

JUSOELINO

DECRETO N.« 43.995 JULHO DE 1958

Suprime cargo e,xtinto

de

EXECUTIVO

JUSOELlNO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DEOWEro N.O 43.996
JULHO DE 1958

DE 8 DE

Autoriza Amando Gomes da Silva a
C011~l)rar pedms preciosas.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« l. da Constituição, 8
tendo 18m vista o Decreto-lei TI.O 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artig{)
único.
Fica
autorizado
Amando Gomes da Silva, residente
em Monte Ateere do Piauí, no Estado do Piauí, a comprar pedras pr-eciosas nos têrmcs do Decreto-Ieí número 465. de 4 de junho de 1938. constituindo título desta autorização uma

via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro. em 8 de juino de

H}S8; 137,° da Independência e 70,0

da República.

JUSCELINO

KUBI'IS~F.K

Lucas Lopes

ATOS DO paDElR EXECUTIV,O

50
DEGREDO

N.O

43.997 -

JULHO DE

DE

8

DE

19'58

Dá nova redação ao art. 96 do De-

creto n." 42.820, de 15 de dezembro
de 1057·

o Pl"esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, n." I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 96. do Decreto número 42.820, de 16 de dezembro. de

195-7, passa a vigorar com a seg'umte
redação:
"N()s têrmos do art. 15 da Lei número 2.145, de 29 de dezembro de
1953, somente subsistirão e produzirão efeitos jurídicos as licenças concedidas antes da vigência da Instrução n.? '70. quando se jejertrem
a importação de mercadorias ali
mencionadas e desde que assegurada
a cobertura cambial prevista no citado artigo.
§ V' O acervo da extinta Carteira
de Exportação e Importação do Banco
do Brasil continua sob a direção do
Ministro de Estado dos Negôcíos da
Fazenda, para rtns de sua liquidaçã,Q
e com eompetêncía exclusiva no que
se referir à decisão sôbre pedidos de
Iíoença e de cota de cambio protocolados na mesma Carteira ~'nte.s da
publicação da Lei n.v 2.145, de 29 de
dezembro de 1953.
§ 2." Para o efeito de acêrto de
relacêes e contas com o Banco do
Brasil S ~
em relação às Op.eraçõe.s
(ia extinta Cart-eira, poderá o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda n(}ffiear repl"esentantes em número que julgar conveniente, OS quais
a,g'irào em conjunto ou separadamente. como fôr indicado no ato de
nomeação.
§ 3.0 Apuradas as contas na forma
do parM'rafo anterior, serão adota-o
das pelo poder Executivo as provi
dências necessárias à definitiva liquidação do acervo.
Art. 2.0 :ttste decreto entr.1xá em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposiçôes €m comrárto
Rio de .Ianciro, em 8 de julho de
19-58; 137.° da Independência e 70.0
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N." 43.993 DE JULHO DE

DE

8

1958

Autoriza a S. A. de Cimento,
Mineração e Cabotagem "Cimimar" a pesquisar calcário e associados no município de Pinheiro
Machado, Estado do Rio Grande
do Sul.

o Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a S. A. de
Cimento, Mineração e Cabotagem
"Oímímar" a pesquisar calcário e
associados em terrenos de propriedade de Dario Barreto dos" Santos.
e outros na lugar denominado Passo
da' Conceição, distrito de Pedras Altas, município de Pinheiro Machado,
~stado do Rio Grande do Sul, numa
area de trezentos e vinte e dois hectares dezesseis ares e quarenta centíarcs (322,1640 ha) delimitada POl"
um polígono mletdlínío, que tem um
vértice na confluência dos arroios
Oandiotínha e Candiota e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes com.primentcs e rumos magnéticos: cento
f' setenta metros 070 m) , cinqüenta
e .sete graus sudeste (57° SE); dois
mil duzentos e quarenta e cinco metros (2.245 m) . sessenta e quatro
graus três minutos nordeste (64°03'
NE); duzentos e setenta metros .....
(270 m) , trinta minutos noroeste
(00 30' NW); setecentos e sessenta e
cinco metros (765 m) , vinte e três.
graus noroeste (230 NW); setecentos e sessenta metros (760' m) , onze
graus noroeste (11° N\V); e o lado
curvelíneo da poligonal é a margem
esquerda do Arroio Caíena até encentrar o Arroio Candicta e dessa
mesma contluência seguindo a margem esquerda do Arroio Gandiota até
o vértice de partida.
Art. 2.° O título da autorização,
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa d-e
três mil duzentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 3.230,{l0) e será válido por deis
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão deFomento da Produção Mineral do Mimstérío da Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

R:o de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

lVlaTio Meneçhetti.
DECRETo N.? 43.999 ......... DE 8
DE JULHO DE

1958

Concede à Companhia AgroIndustrial de Cimento Portíamâ
da Amazônia autorização vara
funcionar como emrprésa de mi-

nao.çao.

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

tigo 87, n.» I, da Constituição e nos
têrmcn do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 194., (Código de MInas), decreta:
Artigo único. :É concedida à Companhia Agro-Industrial de Cimento
Portland da Amazônia constituída
por assembléia de 29 de abril de
1958, com sede nesta Capital, autorrzaçâo para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor Ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçhetti.

DECR.ETO N.O 44.000 DE JULHO DE 1958

DE 8

Concede à E?nprêsa das Açua
Minerais Ambaí Ltda. autorização para funcionar como envprésa
de mtneraeõo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei TI.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. ~ concedida à zenprêsa das Águas Minerais Ambaí Umltada, constituída por contrato arquivado sob n.? 2.424 no Registro de
Comércio da Comarca de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro,
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com sede na cidade de Nova Iguaçu,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
13'7.0 na Independência e 70.° da Repúblíca.

JUSCELINO KUBnSCHEK.
Mario Meneçlietti.

DECRETO N.\'> 44.001 DE JULHO DE 1958

DE 8

Autoriza a Emprêsa Comercial e Técnica de Minerios S. A. a pe.squisar
minérios de ferro e associados no
município de N!!J1...a J;..üm,a. Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, TI.o I, da constitui-ção e nos
têrmos do Decreto-Jet n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), decreta:
Art. Lo Fica autorleada a Emprêsa Comercial Técnica de Minérios
S. A. a pesquisar minérios de ferro
e associados, em terrenos de sua
propriedade na Fazenda do Engenho, dístríco e município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de sessenta e três hectares e
cinqüenta ares (63,50 Ha), delimitada por um polígono írregular que
tem um vértícs no entroncamento
das estradas Belo Horízonte-Peehcs
e Belo Horízonts-Arraíaj dos MacaCDS e os lados a partir dêsse vértice, DS seguintes comprunenbos e
rumos magnéticos: duzentos e sessenta e sete metr'Üs e vinte centímet t -os (267,20 m)
cinqüenta
graus
quarenta e doís minutos sudoeste
(500 42' SW); cento e vinte e d-ais
metros (122 fi), oitenta e oit-o graus
trinta e um minutos sudoeste (88 0
31' SW); cinqüenta e quatro metros
dez centímetros (54,IOm), quarenta
e dois minutos nordeste «lo 42' NE);
trinta e três metros (33 m) vinte
e um, graus doze minutos noroeste
(210 12' NW); sessenta e sete metros (67 m). quarenta graus trinta
minutcs noroeste (4Qo 30' NW); oitenta e oito metros cinqüenta centímetros (88,50 rm , doze graus vlntee sete minutos noroeste 02° 27,
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NW); n'Inta metros. quarenta c~n~
tímetros (30,40 m) , oínqüenta e emCO graus vinte e um minutos noroEste (550 21' NW); quarenta e dcís
metros e sessenta centímetros (42,60
m) sessenta e dois graus vinte e
um minutos noroeste (62~ 21' NW);
oitenta e três metr-os e quarenta centímetros (83,4Q m) . trinta e seis graus
cinqüenta e três
minutos Dor-oeste
(SÔO 53' NW); trinta e sete mstros
-8 vinte c-entímetros (37,20 m) , trinta
e seis graus trinta e nove minutos
noroeste (36 0 39' NW); trinta e dois
metros noventa centímetros (32,90 m) ,
setenta e um graus quarenta e três
minutos sudoeste (71° 43' SW); trinta metros e cinqüenta centímetros
(30.50m), quarenta e sete graus cinqüenta e cinco
minutos
noroeste
(47 0 55'NW); trinta e dois metros
e vinte oentimetros (32,20 m) , se~
tenta e oito graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste (780 54' SW);
setenta e nove metros e dez oentimetros (79,10 fi) sessenta e quatro
graus dezoito minutos sudoeste (64. 0
18' SW); cento e cinco metros e, oitenta centímetros 005,80 m) dois
graus quarenta e cinco minutos su-doeste (20 45' SW); cent-o e sete
metros e sessenta c e n ti m e t 1'05
(107,60 m) seis graus trinta e seis
minutos sudoeste (6° 3S' SW); cento e cinqüenta e nove metros e vinte centímetros (159,20 rn) , um grau
vinte e um minutos sudoeste (lo '21'
svn; trinta e dois metros e obnqüenta centímetros (32,50 m) sete graus
vinte e quatro minutos sudoeste (70
2~> SW); dezessete metros e setenta
centímetros
(17,70 rm , sessenta e
oito graus trinta e três minutos SU~
deste (68° 33' SE); trinta e oito metros e cinqüenta centímetros (38,5-0 m)
quarenta e nove graus- vinte e cinco
minutos sudeste (490 25' SE); trinta
e cinco metros sessenta centímetros
(35,60 m) : quarenta e três graus
quatorze minutos sudeste (430 H'
SE); trinta e três metros e s-etenta
centímetros (33,70 fi), setenta e três
graus trinta e oito minutos sudeste
(73° 33' SE); quarenta e nove metros
trinta centímetros (49,3'0 m) , cinqüenta e cinco graus nov-e minutos sudeste (550 09' SE): duzentos e sessenta e um metros e dez centtmetros (261,10 m) , cinqüenta e dois
graus trinta e sete minutos sudeste (5-2 0 37' SE); quinze metros
e cinqüenta centímetros 05,50 rm ,
cinqüenta e três graus cinqüenta e

quatro minutos nordeste
(530 54'
NE); quarenta e sete metros e noventa centímetros (47,g,o m) , setenta graus quarenta minutos nordeste
(70'-' 4{)' ME); quarenta e quatro
metros oitenta centímetros (44,80 mi ,
cinqüenta e quatro graus dezoito mínutos nordeste (540 18' NE); trinta
e oito metros sessenta centímetros
t38,60 m) , setenta e um graus quarenta e seis minutos nordeste (71 o
46' NE); trinta e três metros trinta
centímetros
(3,330 rm , quarenta.
graus onze mmutos nordeste (40"
11' NE); trinta e sete metros quarenta centímetros (37,40 m) , oitenta
e dois graus e cinqüenta e oito minutos
nordeste (820 5-8' NE); vinte e quatro metros noventa centímetros (24,90
rm. cinqüenta e nove graus dezeno(59° 19' SE);
ve minutos sudeste
cinqüenta e seis metros sessenta centim€tros(56 60 m) . quarenta e sete
graus quinze minutos sudeste (470
15' SE); sessenta e um metros trinta centímetros (61,30 m) , dez graus
cinqüenta .e cinco minutos sudeste
000 5,5' SE); trinta e nove metros
e oitenta eentfmetros (39,00 m) , sessenta e sete, graus treze minutos
nordeste <67° 13' NE); quarenta metros sessenta centímetros (4"J,60mY,
sessen ta e sete graus vinte e cinco
minutos nordeste (670 25' NE); sessenta e cinco metros dez centímotros (65,10 m) . oitenta graus quatorze minutos nordeste (80~ 14' NE);
cento e oitenta e um metros e trinta centímetros (181,3'Ü m) oitenta e
nove graus cinco minutos nordeste
(890 05' NE); duzentos e trinta
e
dois metros
setenta centímetros
(232,70 rn) , oitenta e seis graus um
minuto nordeste (-86° 01' NE); trinta e seis metros e dez centímetros
136,10 m) : oitenta e nove graus quarenta e três minutos sudeste (89° 43'
SE); sessenta e cinco metros e dez
centímetros (65,10 m) , oitenta e dois
graus dois minutos nordeste (820 02'
NE); trezentos e trinta e sete metros e dez centímetros (337,10 m) .
quarenta e sete graus vinte e dois
minutos nordeste (47° 22' NE): duzentos _e noventa e um metros e cinqüenta centímetros (291.5'0 rm , cinqüenta e um graus trinta e Seis mlnutos noroeste <51° 3S' NW); duzentos e trinta e um metros e cinqüenta centímetros (231,50 m) , cínqüenta e nove graus trinta e seis mínutos noroeste (590 36' NE); sessenta
e seis metros (66,00)
cinqüenta
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e um graus vinte e um minutos sudoeste (510 21' SW); dezsncve metros e oitenta centímetros (19,80 m) ,
cinqüenta e cinco graus cinqüenta e
oito minutos noroeste (550 53' NW);
quarenta e três metros e cinqüenta
centímetros (43,50 m) , trinta e cinco graus clnqúentta e sete minutos
nordeste (350 57' NE); vinte e seis
metros dez centímetros (26,10 m) ,
quatro' graus trinta e nove minutos
nordeste (4 0 39' NE); vinte e quatro metros e sessenta centímetros
(24,60 m)
cinqüenta e cinco graus
dez minutos noroeste (55" 10' NW);
oitenta metros (aQ m) , cinqüenta f::
nove graus quarenta minutos sudoeste (59 0 40' SW); cento e vinte e
quatro metros e citsnta vcenttmetros
(124,80 m) cinqüenta e sete graus
onze minutas sudoeste (,5.7 0 11' SW);
setenta e oito metros e cinqüenta.
centímetros (78,5D m) , trinta e nove
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (39 0 45' SW); sessenta e um
.mctrcs e setenta centímetros {61,70
mj , setenta e dois graus cinqüenta
e Dito minutos sudoeste (72 0 58' SW);
oitenta e quatro metros (84 mj , vinte e quatro graus doze minutos noroeste (2'40 12' NW).
Art. 2,0 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr$
64000) e será válido por dois (2)
a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção
Mineral do

:moo

Minístérío da Agrlculture .
Art. 3.0 Revogam-:-se as disposições

em contrário,
Ri'o de Janeiro. 8 de julho de 1958~
137,0 da Independência e 70.0 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M aríc M eneçiietti

DECRETO N.o 44.002 JULHO DE

DE

8

DE

1958

°

Autoriza
cidadão brasileiro
Angelo Pianaro a pesquisar areia
ouortece« e associados no municipio de Campo Largo, Estado
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ri. o L da Constituíçâo e nos

têrmos do Decreto-Ieí n. o 1.985, de
de janeiro de 194Q <Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica 'autorizado o cidadão brasileiro Angelo Pianaro a pesquisar areia quartzosa e associados.
em terrenos de sua propriedade e
de
outros no lugar denominado
Guabirobas, distrito e município de
Campo Largo, Estado do Paraná,
numa área de seis hectares setenta.
e um ares e oito centrares (6,7108
lu), delimitada pcrLum polígono
irregular que tem um vértice a sessenta e Dito metros (6·8m) no rumo
magnético de setenta e oito graus
vinte minutos sudoeste (78. 0 20' SWI
do canto sudoeste (SW) da casa ele
Pedro Schewinsky e cs lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumcs magnéticos: cen :
to e noventa metros (190m) , sessenla e nove graus trinta minutos sudoeste (69. o 30' SW); sessenta e
cinco metro.'; (65m) , vinte graus sudeste (2D. ~ SE); sessenta e um metros e noventa centímetros C6l,DOm},
dezoito graus sudeste (18. o SE);
quarenta metros (40m), trinta e cín.
CD graus sudeste (35. o SE); sessenta e seis metros e quarenta centímetros (66,40m), quarenta graus sudeste (4.0. 0 SE); trinta e quatro metrca (34m), trinta, e cinco graus sudeste (35. 0 SE); trezentos e no'tie
metros (309m) • cinqüenta e oito
graus nordeste (58. 0 NE); setenta.
e quatro metros (74m),. cinqüenta e
quatro graus noroeste (54." NW);
setenta e oltovmetrcs (78m) , vinte
e cinco graus trinta minutos noroeste (25.o 30' NW); noventa e dcls
metros (92m), oitenta e cinco graus
trinta minutos noroeste (35.o 30~
fiV); trinta metros (30m), cinoüenta e cinco graus noroeste (55, o Nw)'
Arb , 2. 0 O título da autorização
de pesquisa, aue será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a "taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ...
300.00) e será válido por d-eis (2)
anos a partir" da data de transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento Mineral do Minístérfo da
Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de julho de
1958; 137." da Independência e 70.•
da República.

29

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti,
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DECRETO N." 44.C03 JULHO DE

DE

8

DE

1958

Autoriza o cuiaâão brasileiro
José reu« Burgos a pesquisar
ouro no município
Estado ao Pará.

de Jacuauià;

o Presidente da República, usando da atrfbuíção que lhe confere o

anos a contar da data da transcrtção no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do
Ministério da Agrtcultura..
Art. 3. o Revogam-se as

da República.
JUSCELIN)

arb. 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei D.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de

Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoria-do O cidadão brasileiro José Pelíu Burgos a
pesquisar ouro, em terrenos devolutos, DO lugar denominado Rio Bacurí, distrito e município de Jacundá.
Estado do Pará, numa área de vinte

hectares dezessete ares e cinqüenta
centiares (20,1750 ha) , compreendendo leito e margens do rio Bccurí e
delimitarí., per um polígono irregular
que tem um vértice a cento e vinte
e cinco metros (125m) , no rumo
magnético setenta e cinco graus
vinte minutos sudoeste ('75.0 20' SWl
da confluência do rio B:o!curi no rio
'I'oe-ntíns e OS lados, a partir dêsse
vértice, cs seguintes comprimentos c
Turnos magnéticos: noventa metros
(90 mj . sessenta e nove graus quaTenta minutos noroeste (69. o 40'
rcwr: quatrocentos e setenta e cinco
metros (4'75 m) , cinqüenta e um
graus trinta minutos noroeste (51,o
30' NW)' ríuzentcs e sessenta metros (26{)' m) , cítenta e três graus
vinte e cinco minutos noroeste (83. <I
25' NW); quinhentcs. e ~.rinta e ci~~
Co metros 535 m) , cinqüenta e três
graus quarenta minutos .nol~,oeste
(53. o 40' NW); cento e cinqüenta
metrcs (150 m) . trinta e seis graus
trinta minutos' nordeste (3D.o 30'
NE); quinhentos metros (500 m~,
cinqüenta e três graus quarenta nunutcs sudeste (53. o 40' SE); duzentas e cinqüenta metrcs (250 m) ,
oitenta e três graus vinte e cinco
mmutcs sudeste (83. c 25' SE); quatrocentos e noventa e cinco metros
(495 m) , cinqüenta e um graus trínta minutos sudeste (51. o 30' SE):
cento e cinqüenta metros 050 rm ,
vinte graus sudoeste (21). o SW).
Art. 2. 0 O título da autorlzaçâo
de pesquisa, que será mU1 via autêntica dêste Decreto, pagará a taXa de' trezentos cruzeiros (Cr$
300,00) e será válido par dois (2)

dísposí-

çôes em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de
1958; 137. 0 da Independência e 70.0
KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
DECRETO N.o 44.004 -JULHO DE

DE

8

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Feliu Burgos d pesquisar diamantes
e associados. no município de
ltupiranga. Estado do Pará.

O Presidente da Repúbl'ca, usando
ra atrlbu'ção que lhe confere o artigo
87, n. o I, da .Constituição e nos têa-,
mos do Decreto-lei n.« '1.985, de 29
rte janeiro de 194"0 (Oódígo de Minas) I
decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Feliu Burgos a pesquisar diamant-es e associados em terrenos devclutos no lugar denominado
Peço, distrito e rnun'cípí., de Ituni-

ranga, Estada d:) Pará, numa área
de quarenta e dols hectares cinqüenta

ares (42,50 ha) , delimitada 'por Um
retângulo, .que tem um vertdce a mil
setece-ntos e clnoüenta metros, no
rumo magnético 'de setenta e olto
graus nordeste (78 0 NE); do ponto
extremo ncrte (N) da ilha da Bagagem
e os lados divergentes dêsse vértice.
os seguintes comprimentos € rumos
magnéticos: mil e quinhentos metros
í! 500 m) . Norte (N); trezentos e
c'ncüenta meta-os (350 m) , E'.ite (E).
Art. 2. O título da autorização de
pesquisa, que será uma vta autêntica
dêste Decreto, pagará a t2X:-" d,,: quatrocentos e trinta cruzeiros
i CrS 430,Om e será válido:") »or deis (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divísâo d'.: Famente da Produção Mmeral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as dispcs'cões
em contrário.
R!,;) de Janeiro, 8 de julho r)'e 1058;
137. o da Independência e ru. o da República.
0

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mári0 Meneyhetü

A_TOS DO PODEr. EXECUTIVO
DECRETO N.o 44.005
JULHO DE 1958

DE 8 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Rui
Nunes de Campos Rasa a pesquisar
minério de ouro e associados, no
município de Mauês, Estado do
Amazonas.

o Presidente da República. usando
do atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e ncs
térmos do Decreto-lei TI. o 1. 985, de
29 de [aneíro de

194'Ü

(Código

de

Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rui Nunes doe Campos Rosa
a pesquisar minério de ouro e assccíados em terrenos devolutas, d'strfto e município de Mauês. Estado do
Amazonas, numa área de cem hectares
(100 'ha) , delimitada por uma faixa
incluindo leito e margens do Igarapé
Patim, com dez mil metros (10.000 m:
de comprimento a contar de sua confluência com o Rio Parauarf, e cem
metros <100 rm de largura. send-o
cinqüenta metros para cada lado de
seu eixo médio.
Art. 2. o O título da autorísação cl.e\
pesquisa, que será uma vla autêntica.
dêste Decreto, pagará 3 taxa de mil
cruzeh-os (Cr$ l.onO,{lC;) e S2:r[Í, válido
por dois (2) aDDS a ccntnr da data
da transcrição DO livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeirc. 8 de ju11lo de 1958;

137. 0 da Independência e 70. 0 da Repúb-lica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Mene'ghetti

DEORETO N.o 44'.006
. JULHo DE 1958

DE 8 DE

Autoriza

o cidadão brasileiro R1li
Nunes de Campos Rosa a pesquisar
minérios de ouro e associados, no
município de Mauês, Estado do
Amazonas.

O Presidente da República, usando
(ia atribuição que lhe confere o nr.ügo
87, n.e I, da Ccnstdtuíçâo e nos têrmos
do Decreto-lei n. o 1.985, d-e- 29 de
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janeiro' de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rui Nunes de campos Rosa
a. 'pesquisar minérios de OUro e as-

socíadcs em terrenos devolutas, distrito e município de Mauês, Estado do
Amazonas. numa área de cem (100)
hectares, delimitada por uma faixa
incluindo leito e margens d-o Igarapé
Rcncador, com dez mil metros (Hl .000
in) de comprimento a contar de sita
confluência cem o Rio Parauari, e,
cem metros (100 m) de largura, sendo
cinqüenta (5'Ü) para cada lado de seu
eixo médio.
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de mil
cruzeiros <Cr$ 1.000,00) e será válido
por do-:s (2) anos a contar da data
da transcrição no UVl"O próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as dispcslçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.o da Independência e 7(}. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti

DECRETO N.O 44.007 - DE 8 DE JULH(l DE 1958
_!lutoriza o cidadão brasileiro Dav'W
Paulo Dana a pesquisar diamante,
ouro e associados no município de
ltupiranga, Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Mínas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro David Paulo Dana ::1pesquisar diamante, cure e associados no leito e terrenos reservados nas
margens do canal Praquequs rinha, na
margem esquerda do rio Tocantins.
pertencentes ao Estado do Pará, na
conformidade do disposto no item 2. lJ
do art. 11 do Decreto n." 24.643. de
10 de julho de 1934 (Código de Águas) ,

no trecho dêsse mesmo canal. dis-

trito e município de Itupíranga, Es-
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tado do Pará, numa área de cem hectares (100 ha) , delimitada por urna
faixa de dois mil e quatrocentos me,
tros (2.400 m) de comprimento, CJntada para jusante, a partir da eutrada do canal Praquequartnha e quinhentos metros
(5.r(Kim) de largura,
sendo duzentos e cinqüenta meti-os
(25{) m) para cada lado do eixo médio do referido canal.
. Art. 2,.0 O título da áutorlzaçâc
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa

de mil cruzeiros rors 1. 000,00) e
será válido 'pelo prazo de dois (2)

anos a partir da data da transe-Icão no livro próprio da Dívísâc t\!J
Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agrfcultura..
ATt. 3.0 RteVQg~am-se as disposições em contrário.
Rio de .janeíro, 8 de julho de 1953;
1370 da Independência e 700 da Eepúbltca..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N, o 44.{)08
LH.O DE 1958

DE

8 DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Ahnir
de Paiva Lima a pesquisar areias
ilmeniticas e associados em terre,
nos devolutas no municipio de Prtmeira Cruz, Estado do .lV1 orannao,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n. o r. da Constítuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n . o 1. 98;:}, de
29 de janeiro de 1940 (Código de LvIinas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão brasileiro Almir de Paíva Lima
a pesquisar areias Ilmenítlcas e assocíados em terrenos devolutos de propriedade de diversos no lugar denominado Rio Grande. distrito e município de Primeira Cruz. Estado Cio
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (51J{) ha) . delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a
três mil e oitenta metros (3. {)SO '11),
no rumo verdadeiro de quarenta e
sete graus nordeste (47 0 NE), da
extremidade norte <N) do Rio Grande e as lados divergentes dêsse vértic-e, os seguintes comprimentos e .ru-

verdadeiros: seiscentos metros
m) , sessenta e oito graus sudeste
(68° SE), cito mil, trezentos e trinta
e três metros e trinta e três cenei.
metros (8.333,30 m) , sessenta e um
g-raus nordeste (610 NE) .
Art. 2. 0 O titulo da autorízaçâo
de pesquisa, que será uma ·via a-itêntíca dêste decreto.' pagará a taxa
ele cinco mil cruzeiros (cr$ 5.00Q,00),
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3, o Revogam-se as disposições em con trário .
'Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
1370 da Independência e 70° da República.
mos

~GOO

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.009'
LH() DE 1958

DE 8

DE

rrr-

Autoriza Comércio e Mineractio Vale
do Assu Sociedade Anõniw,ft a pesquisar rutilo e: associados no 1nU. nicípio de Inâepenâêncie, estado do
Ceará.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.? I, 'da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mtnas), decreta:
Al't.

1. o Fica

aüdcrízada

comev-

cio e Mineração Vale do Asau S. A.
a pesquisar rutilo e associados em
terrenos de propriedade de Jerônimo Alves de Araújo e sua mulher no
imóvel denominado Fazenda Betânia,
distrit,J e município de Independência, Estado do Ceará, nU:qla área de
Quatrocentos e noventa € cinco hectaree. quinze ares e vinte e quatro
centrares (495,1524
ha) , delimitada
por um polígono írreguiar que tem
um vértice a quarenta e cinco metros (45 m) no rumo verdadeiro vinte e sete graus sudoeste (27 0 SW) do
canto sudoeste (SW) da sede da Fazenda Boa NOVa e os lados. a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzen,
tos e satenta e cinco metros {275 m) ,
quarenta e nove graus, trinta minutos
sudeste (49 0 30' SE); mil, setecentos
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e cinqüenta metros (1.750 m) , quarenta e um graus nordeste (41° NE);
111.0 e trezentos metros (1.300 m) , vinte e seis graus, dez minutos sudeste
(26° 10' SE); cento e setenta e cinco metros (175 nn cinqüenta e três
graus sudeste (53" SE); três mtl, du-

zen-os e setenta e cinco metros (327))
metros), quarenta e um graus eudoeste (41° SW); mil seiscentos e
oitenta e cinco metros (1,685 m) ,
trinta e quatro graus, trinta minutos
noroeste (34" 30' NW); mil e noventa metros <1, ()90 m) , quarenta e um
graus nordeste (41° NE).
Art. 2, o O título da autortzaç'ão
de pesquisa, que será uma via autên.
tíca dêsta decreto, pagará a taxa de
quatro mil, novecentos e sessenta cruzeírcs (Cr$ 4,960,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a parnr
da data da transcrição no livro p-róprio da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral, do Ministério da Agricultura.

Art. 3. 0 Revogam-se
çôes em contrário.

as

dlspusi-

Rio dé Janeir-o, 8 de julho de 1958;
137° da Independência e 70° da Re,

pública,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneyhetti

DECRETO N.o 44.0-10

~ DE

8

DE

JULHO DE 1958

Renova o Decreto n.O 38.690, de 28 de
janeiro de 1956
o Presidente da República, usando
da atrfbulçãn que lhe confere o art. 87,
11.° l, da Oonstituíção e nos termos do
Decreto-let n.v 1.985, de 29 de janeiro
de 194.-0 (Código de Minas), d-creta:
Art. 1.0 FIca renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. nos têr.,
mos da letra b, do art. 1.0 do Decretolei li, o 9,605, de 19 de agôsto de 1946,
a autcrlzaçâo conferida ao cidadão' bra.,
sileiro Pa-ulo Ribeiro Jardim, pelo Decreto número trinta e oito mil selscen,
tos en'Üventa (38.690) de Vinte e oito
(28) de janeiro de mil novecentos e
cinqüenta e Seis (1956), para pesquisar
água mineral, no município de Petrópolis, Estado do Rio d-e Janeiro.
Art , 2,° O título da autcrizaçâo de
pesquisa que será uma via autêntica

dêste Decrete>, pagará a taxa de trezentos crua-nos (Cr$ 30-0,00) e será
transcrito no Iívro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art . 3.° Revogam-se as díspcslçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70,0 da Rep-ública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N,0

44,011

~ DE

8

DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Almir de
Paiva Lima a pesquisar areias ümenítioes e associados, no município de
Primeira Cruz, Estado do Maranhão.

da República, usando
que lhe confere o art. 87,
TI.O I, da Constituição e nos têrmcs do
Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de janeiro
de 1840 (Código de Minas) decreta:
O Presidente

da

atribu~çã,o

Art. 1.° Píca autorizado o cidadão
brasileü'o Alm.r de Paíva Lima a pesquisar al'ci8.S ilmeníticas:e associados
em terrenos devolutos de propriedade
de diversos no lugar denominado Rio
Grande, distrito e município de Prímei1'.1, Cruz, Estado do Maranhão, numa
8.1'e& de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a dois mil oitocentos c
setenta metros (2.870 fi), no rumo
verdadeiro de vinte e scíe graus nor-

deste (26 0 N-E), da extremidade norte (N) do Rio Grande e 03 lados divergentes dêsse vértice, CS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oito mil trezentos e ti-ínta e três metros e trnta e três centímetros
(8,333,33 m) , sessenta c' um graus
nordeste (61 0 NE); seiscentos metros
(600 m) , sessenta e cito graus sudeste
(68 0 SE).

Art. 2,° O título da-autorização de
que será uma via autên-

pesquisa

tica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da.
Divisã.o de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as dísposiçõea
em. contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

DECRETO NY 44.012 _
JULHO DE 1958

DE

8

DE

Autoriza O cidadão brasíleirc Solon
Guedes Barreto a pesquisar amícnto e associados no município de
SÜo Brás, _Estado de AI(!goas.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâ-, que lhe confer., o art. 87,
n.c I da Oonstituiçâo e nos têrmos do
Decr,et,o-l·ei n.v 1.985, de 29 de janeiro
ríe 1840 (Código de Minas), decreta:
Art. LU Píca autorizado o cidadão
brasileiro Sólon Guedes Ba:reto a

pesquisar amianto e associados, em
terrenos de propriedade de Alfredo
Gomos dos Santos e outros no lugar
denom.nad-, BOa Vista, d.i-3Jtrito e
niunícípío de São Brás, Estado de
Alagoas, muna área de quatrocentos
e noventa. e nOVe hectares noventa e
seis ares e noventa e seis centíares
(4999696 ha) , delimitada por
um
quadrado de dois mil duzentos e trinta e seis metros (2236 mj , de lace,

qlle tem um vérbics a m.j quinhentos
e oitenta e um m-tros e nove centímetros (1.531,09 m). no rumo magnétícc de quarenta e cinco graus nordeste (430 NE), do cruzeiro
to An tônlc da Boa Vista e
divergentes dêsse vértice, as
rumos magnéticos: sul (8)

DECRETO N

o

44.013 DE 1958

DE 8

:JE

.JULHO

cooseae à pires, Carneiro S. A. a.u-.
torização para continuar a [uncionar como emarése de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição qus lhe confere o artigo')
87, n.c I; da Constituição e 110S têrmos
co Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. único:
Carneiro, S.

:f: concedida à pires,
A., sociedade em que

6e transformou pir-es, Carneiro, Límitada, autorizada a funcionar como emprêea de mineração pelo decreto número quarenta e um mil selsecntos e
noventa e oito (41.698), de 24 de jUnho de 1957. pela escritura pública de
17 de agôatc de 1957, lavrada às fls. 13,
do livro de notas n.? 368, do cartório
do Tabelião Chermout, da cidade .de
Belém, arquivada na Junta Oomercíal
do Estac'o do Pará sob 11.u 666-57. c0.?1
sede na cidade de Belém, autorização
para continuar a funcional' como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que Venhal?

a vigorar sôbre o objeto desta autora~ação.

Rio de .Janelro, 8 de julho de 195iS;
137u da Independência e ~100 da Re-

pública.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti

de San-

os lados,
seguintes
e norte

(N).

Art: 2.u

O titulo da autorização de
·eesqu:sa qu- será uma via autêntica
d·2s~e D8cr-eto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.00ú,{)(}) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir ta data da transcrição no liVõ'o pró'orio da Divisão el.e Fomento da
Produção Mineral do Ministério da

Agr.cultura ,
Art. S." Revogam-se 2,S díspos.çõcs
em contrario.
. Rio de Janeiro. 8 de julho de 1953;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário ll-feneghetti

DECRETO N.? 44.014 _
DE 1958

DE

8

DE JULHO

A.bre, ao Iâíntstérío da Educação e
Cultura o crédito especial de
Cr$ 2.<i'CO.COQ-,OO. para auxiliar o
MusC'.u ele Arte Moderna de São
Paulo na realização do -proqranui
organizado para as mamitestacóee da
TV Bíenal de São Paulo.
O Presdente d8. Repúbuca, usando
autorização contida na Lei número 3.310. de 11 ele novembro de
1D57. e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do art. 93 d-o Re~
gufamentc Geral
de Contabilidade
Pública decreta:
d'l

Art. 1. o Pica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito es-
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o-s 2.000.000,00 (dc-~s. milhões de cruzeiros). para auxilia- o
Museu de Arte Moderna de São Paulo
-na realização do programa organizado
para as nranífestações da IV Bienal
.de São Paulo.
,
Art. 2.° O presente decreto entrará
-em vlg'or na data de sua publlcaçâo .
Art. 3.° - Revogam-se as dísposl.ções em contrário.
Rio de Janeiro 8 de julho de 1958;
137U da I!1dependência e 7{)U da Re-peclal de

-públíca..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado
Lucas Lopes
DECRETO N." 44.015
DE

Autoriza
Rijjald
dos no
do Rio

~ DE

8 DE JULHO

1958

o cidadão
brasileiro Nilo
a -pesquisar mica. e, associamunicípio de Manca, Estado
de Janeiro,

o Presidente da República, usando
da atrfbuicão oue lhe contere o artigo 87, n.ê 1, d3. Oonstítulçãc e nos
têrrnca do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de j aneiro ae 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Pica autc..rfzedo o cidadão
brasileiro Nilo
Riffald a pesquisar
mica e associados, em terrenos devolutos no distrito de Itapeteiú, municipío de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, numa área de cinqüenta e oito
hectares e quarenta ares <58,40 haj ,
delimitada por um polígono irregular
-que tem um vértice no final da poli.gcnal que -partindo do marco quílcmétrfco número sessenta e sete (Km 67)
da Estrada de Ferro Maricá, no trecho
entre, as estações de Nilo Peçanha e
Sampaio Corrê 3., têm os seguintes.
ccmprímentos e rumos magnéticos:
duzentos e sessenta e cinco metro
(265m), quinze graus treze minutos
sudeste (150 13' SE); seiscentos e
sessenta metros (660 rru , oitenta
e sete graus q u a r e li t a mmutos sudoeste (870 40' SW); e OS lados
do polígono,·a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprrment8S- e rumos magnéticos: sessenta metrcs (60m) , trinta e dois graus quinze
minutos nordeste (320 15' NE); duzen tos é dez metros e trinta centímetros (210,30111), oitenta graus nordeste
(80° NE); oitent, e cinco meta-os

(85m), quatorze graus trinta minutos
nordeste (14U 30' NE); .cento e sete
metros e trinta centímetros 007,30lTI)
quarent , e três graus vinte minutc.s
nordeste (43 2()' NE); sessenta e co's
metros e dez centímetros 162,10 mj
sessenta e três gr-aus trinta minutos
nordeste (63° 3{)' NE); setecentos e
setenta metros e vinte centímetros
(770,20m), quinze graus cinco mínutcs sudoeste (15: 05' SW); cem metros (100m) , sessenta e quatro graus
sudeste (64 0 SE); trezentos e cínqüenta e metros (350m), vinte graus
quinze minutos sudoeste (2"0° 15' SW) ;
duzentos metros (200m), vinte e oíto
graus quinze minutos sudoeste (28015'
SW); oitocentos e dez metros e quinze
centímetros
(810,15
m) ,
sessenta
e oito graus quinze minutos noroeste
(68° 15' NW); novecentos e oitenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(987, 50m); quarenta e quatro graus
trinta e cinco mínutcs nordeste (44"
0

35'NE) .
Arb , 2. o O titulo da autorizaçâo de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêstc decreto, pagará a taxa de quinhentos e noventa cruzeiros
.
(01'$ 59{),0-0) e será válido por dois
(2) anes a contar da data da transcríção no 'livro próprio da Dívisão de
Fomento da Producã., Mineral do Minlstério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as, disposições
em contrário.
Riü de Janeiro, 8 de julho de 195&;
137° da Independência e 70u da República.
JUSGELINO KUBITSCHEK.

Mário M_eneghetU

DECRETO

NQ

JULHO

44.016
DE Ui_58

DE

8

DE

Revoga o Decreto W 41.119, ·de 12 de
março de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere 0- artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 935, de
28 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ·e tendo em vista .j que consta
dos autos do Processo D.N,P.M. 3.716-43, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura, decreta:
Artigo único. Pica revogado o Decreto número quarenta e um mil,
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tado de Santa Catarina.

têntíca dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil e novece~tos cruzeiros (01'$ 4.900,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fon~ent~ da Produção Mineral, do Minístério da Agricultura.
Art. 31,' Revogam-se as disposições
em con trárlo .

Rio de .Ianeíro, 8 de julho de 1958'
1379 da Independência e 7QQ da Re~
pública.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958·
1371,' da Independência e 701,' da
pública.

cento e dezenove (41.119), de doze
(12) de março de mil novecentos e
cinqüenta e sete (1957), que autorízou a Companhia Catarmensede
Cimento Portland a lavrar calcaria

e 'associados no lugar denominado
Ribeirão do Ouro, distrito de Pôrto
p'ranco, município de Brusque, Es-

JUSCELINO

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DE

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 44.017 ------'

Re:

8

DE

DECRETO N" 44.018 --

DE

8

DE

JULHO DE 1958

.JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Níceu:
Grassi Vasconcelos a pesquisar minério de chumbo e associados no
município Morro do Chapéu, Es-

Autoriza o cidadão brasileiro José
Feliu Burgos a pesquisar minério
de ouro no município de Jacuruiá,
Estado do Pará.

tado da Bahia.
O, Presidente da República, usando

da atribuição Que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nOS
têrmos do Decreto-lei nv 1.9B5. de
29 de janeiro de 1940 (Código ele
Minas), decreta:
Art. Iv Fica autorizado J cidadão
brasileiro Níceu Grássi Vasconcelos
a pesquisar minério de chumbo e
associados, em terrenos de propriedade de Oswaldo José Andraue, .Joaquim Barbosa, Anisio Marques da
Silva e outros 110 lugar deaommado
Melancias, distrito de Cafarnaum.
município de. Morro do Chapéu, Estado da Bahia, numa área de quatrocentcs e noventa hectares (4S0 ha) ,
delimitada por um retângulo oue tem
um vértice a quinhentos . metros
j5'ÜO m) , no rumo magnético de vinte
e dois graus sudeste (220 SE), do
ponto situado à entrada da localidade de Melancias, na estrada de
l"odagem Morro do Chapéu - Oafarnaum e distante desta seis mil, seiscentos e setenta e sete metros
(6.677 fi) e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes ccmprtmentos e rumos magnéticos: mil setecentos e cinqüenta metros O, 75(} m)
quarenta e cinco - graus nordesté
(45" NE); dois mil e oitocentas metros (2.800 m) , quarenta e cinco graus
noroeste (450 N'W) ,
Art. 21,' O título da autorização
de pesquisas, que será uma via. au-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Oonstítuicão e nos
termos .do Decreto-lei n- -1.985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Al:t.. 1" Fica autorizado o cidadão
brasileiro . Jos.é Felíu Burgos a pesquisar minério de ouro no leito e

margens do canal do Inferno de dominio público, na conformidade do
disposto no item 21,' do art. 11 doDecreto nv 24.643, de 10 de julho de
1934 (Código de águas), e em terr~s. devolutas, no distrito e municipio de .Iacundá. Estado do Pará
numa. área de treze hectares, oitent~
e dOIS ares e cinqüenta centíares
(,13,8250 ha.}, delimitada por um noIígono que tem um vértice a cento
e vinte e eínc-, m-etros (125 mj da
confluência do canal do Inferno com
o rio ~Tocan~in,s e os lados, divergentes desse vértice, os seguintes comp,rimentos e rumos magnéticos:
oitocentos e quinze metros (815 mj ,
Um grau, trinta minutos nordeste(11,' .30' NE); quinhentos e sessenta
e cinco metros (565 mj . norte (N);
c?m metros (100 m) , leste (E); quí-.
nhentos e cinqüenta metros (550 m)
sul (8); oitocentos e trinta metrod
(330 m) , um grau. trinta .minutos
sudoeste (11,'_ 30' SW); cem metros
(100 m) , ceste (w).
Art. 2'~ O título da autcrlzação
de pesquisa, que será uma via nu-
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têntica dêsbe decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3'Ü{),{){}) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da da ta da tra nscrlção
no livro- próprio da Divisão de Fomenta da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em con trárío .
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137'-1 da Independência e 70 Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N," 44.019, DE

DE 3 DE JULHO

1958

Autoriza o cidadão
brasileiro Paulo
costa a pesquisar bauxita, argila e
associados na município de paÇos
de Caldas Estado de Minas Gerais.
O presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n." I, da Oonsütuíção e nos têrmos do
Decreto-Ieí n.» 1.985, de 20 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Costa a
pesquisar
bauxita, argila e associados em terreno de propriedade de Paulina Ferreira da Costa no lugar denominado
Maranhão, distrito e município de
poços de Caldas, Est. de Minas Gerais
numa área de vinte e nave hectares
e sessenta ares (29,60 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos metros (SGO m) no
rumo magnético de cinqüenta graus
nordeste (500 NE) da confluência dos
córregos José Lopes e do R-etiro e os
lados, a partír dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e quarenta 'metros (340 m)
sessenta e cinco graus noroeste (65-~
NW); oitocentos metros (8DO m) -' cinqüenta e seis graus sudoeste (56 0
SW); quatrocentos metros (4ÚO m)
sessenta e cinco graus sudeste (65~
SE); oitocentos metros (800 m) , c'nqüenta gt-aus nordeste (50" NE) .
Art; 2. 0 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (SO{) 00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da -Produçâ-, Mineral do Ministério da Agricultura.
'

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho d-e 1953;
137." da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELtN-D E:UBITSCHEI'..

Mário Iâeneçtietti

DECRETO N.? 44,020 DE JULHO U~ 1958

DE

8

Autoriza o cidadão brasileiro José reliu Burgos a pesquisar diamantes e
associados no Imunicipio de Jacundá,
Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-t.
87, n. ° r, da Ccnstítuíçâo e nos têrElOS do Decreto~lei n. o 1.985, dê :?9
de janeiro de J94.1} (Código de Minosi , decreta:
Al't. 1.0 Fica autorizado o cídadã-o brasileiro José F'eliu Burgos a
pesquisar diamantes e associados no
leito e' margens do canal Cajueiro, DO
ri ú Tocantins, de domínt-, público,
Dl),. conformidade do disposto no item
2.° do art. 11 do Decreto n.c 24.643,
de 10 de julho de 1934 (Código de
Águas) em terras devolutas. distrito
e município d'e Jacundá Estado do
Pará, numa área de trezentos e quatro hectares, trinta é sete ares e cinqüenta centíares (304,3750 ha) , delimitoda por uma faixa de duzentos e
cinqüenta metros (250 m'i de largura,
senqo cento e vinte e cinco metros
(125- m) para cada lado do eixo médio,
do referido canal e o comprimento
de dOze mil, cento e setenta e eíneo
metros (12.175 m) para jusante, a
partir da confluência do Igarapé
Urubu e o canal Urubu.
Art , 2.° O títuLo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
três mil e cinqüenta cruzeiros •.. ,'
(Cr$ 3.0S0,OQo) e será válido pelo
prazo d., dois (2) anos va partir da
data da transscríção no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Mínístérlo da Agricultura,
Art. 3.° Revogam-co as dísposlções
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 8 de julho de 1958;
131.° da Independência e 7.0.0 da RepÚ·blic2.,

JUSCE:.n1O

Kr;DITSCHEK

Mário lv1enegl1.etti

Aros DO
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8

Auto1'iza S. A. Comercio e ~n~ú.strw,

Souza Noschese a lavrar mtneno de
ferro no mun:icípio de. Congonhq.s
do campo, eetoao de Mznas Gercãs.

O presidente da R~púb:tca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n. o I, da Constituição e nOS têrmos do Decreto-ler n.c 1. 98J, de 29de }J..I12íro de 1940 (Códtg.. de Minas)
dtcreta:
Art. 1.0 Fica autorizada S. A.
Comércio e Indústria gouza Noschese

a lavrar minério 0.,2 ferro no lugar
denominado pires, distrito e municiPLo de Congonhas do . Campo, Estado
de Minas Gerais, numa área de
setenta e nove hectares (79 ha.r , delimitada por um ]oligon') irregular que
tem um vértdce a quatrocentos e dez
comprimentos a rU.'l1CS v'::1'o.ao.811'08:
trinta e três graus sudeste (330 SE)
da confluência dos córregos Angu
Duro e Lagoa dos porcos e os Iedos
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos a rumos verdadeíros :
mil setecentos e cinqüenta metros
(1 750m) , cinqüenta e três graus sudoeste (53 0 SW); cento e setenta e
cinco metros (l75m) , quarenta e cinco
graus dezesseis minuto, noroeste
(45 016' NW); quatrocentos e noventa
e cinco metr?s (495m). qunrent., e
um graus vínt; minutos nordeste
(.(1 e 20' NE) ; quinhentos e setenta m2·t1'()S (570m). dezenove eraus cinqüenta e ci!1c'O minut.js n~rdest",-, 09.55'
NE); oItocentos e vinte e cinco metros (825'11), cinqüenta e três graus
nordeste (53° NE); quinhentos e setenta,,: cinco ill'2tros (57jm), quarenta e cinco gr-aus quma, minutos sudeste (450 15' SE) . Esfa autortzacão

e outorgada medíante as condícõ..s
constant~s .do parágrafo úniCo do s.rt.
28 do Códígo de Mínas e dos artígos
32, 33, 34 c suas alíneas além das
seguintes '~ de outras constantes do
mesmo COdIgO, não expressamente
mencíone.das neste Decreto.
Art. 2.° O concessíonáric da autorfzação fica obrigad'O a, recolher aos
cofr-es públicos, na forma da J.ei os
tributes que ferem devidos à Uníâo,
ao Estado e ao Município em cumprímento do disposto no art.. 68 do
Cooigo de Mina3

Al't. 3° se o ccncession'u'io da
n.utorízaçã., não cumprir qualquer das
obrigaçõ-es que lha incumbem, a au-

tcrízacâo de lavra será de<~larada caduca "ou nula, na formados artigos'
37e 38 do Código de Minas.
Art. 4° As proprredcdes vizinhas
estão suj ~itas ás servidõe-s de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos

a.rblgcs 39 e 40 do Código de'

Minas.
Art.

5. o

O concessionárl., da au-

torizaçâc será fiscalizado pelo Departamento Nccional da Produção Mineral e gozará dos. favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorização de lavra.
terá por titulo êste Decreto que será
transcrito no livro próprio da Divisão

de Fomento da Produção Mineral doMinistério da Agricultura, 0.pÓS
pagament-, da taxa fe mil quinhentos
e oitenta cruzeír os (Cr$ 1.580,{)O).
Art. 7.° Revogam-se as dísposicôes
em ccntrárto .
~

°

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
13'7.0 da Independência e 70. 0 da. República.
JUSCELINO

KUBl'ISCHEK

Mário Meneghetti

DEGRETO N.' 44.022 JULHO DE 1958

DE

8

DE

Concede à Dolomita do Acaba MUndo Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
O Presidente oa República, usando.
da atribuíçã-, que lhe confere c artigo 87, n.v L, da Constituicã-i e nos
tênues do Decreto-lei n." -L 985 de 2U'
d:ê .Janeiro de 1940 (Código de Minas) ~

decreta:

Artigo único. E' concedida à Dolomite do Acaba Mundo Ltda . constltuída por instrumecitr, particular de
24 de janeiro de 1958, arqni\'ad o sol>
o número oit-enta ~ sete mil e oítenta e oito (87,088) na .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com
ecoe na cidade de Belo Horizonte, autcrrzaçãc para funcionar r.()n10· emprêsa de mineração, ficand(l

obrigada a curnprh- Integralmente as Isis e
regulamentos em vigor 0,11 que venham a vigora-r sõbra o objeto desta
autorização.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da RJe~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.o 44.023
DE 8
JULHO DE 1958

DE:

Renova o Decreto n.o 38.369, de 23
de dezembro de 1955.

O Presidente da Repúbl.ca, usando
da atribuição que lhe confere ,,' .U·tlgo 87, n." L da Oonstituíção e nos
rêrmce do Decreto-lei n.v 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo pra20 improrrogável de um (1) ano nos
têrmcs da letra D do art. 1. o do Deoretc-Iei n.« 9.605. de 19 ele agôsto
de 1946, a autorização contenda ao
cidadão brasileiro OSVJuld0 Vicente
Fernandes pelo Decreto número t.rmta e oito mil trezentos e sessenta e
nOVB (33.369) de vinte f três (2:1) de
dezembro de mil oovecentoe e emqüenta e cinco (1955), para pesquisar
caulím, quartzo, mica e associados.
DO distrito de Chácara. município de
Juiz d-e Fora, Estado de Minas G-3-

raie.
Art. 2,0 A presente rancvação C;:'2
será uma via autêntica ôêcte decreto
pagará a taxa doe trezentos Cl'UzeÜ'06
(Cr$ 300,00) e será transcrito no :1vro próprio da Dívísão de Fomento
da Produção

continuar a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, com o
capital social elevado de Cr$ 70'0.00-0,00(setecentos mil cruzeiros) para ....
o-s 3.000, OOO,{){) (três milhões de
cruzeiros). dividido em 3.0DO urcs
mil) ações ordinárias, nominativas
do valor de eis 1. OCO,OO (hum mil
c~'uzeIroS) cada uma, pertencentes :i.

cidadãos brasileiros natos, consoante
proPosta. da Diretoria, aprovada pela
Assembléia Geral Extraordinária doe
acíonístas. realizada em 21 de [urino
c1~ 1957, obriganrto-se a mesma :;u-

a cumpru , Integralmente, ('IS
leis e regulamentos em vigor, OU que
venham a vigorar. sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro, em 8 de julho 091958; 137. o da Independência e 70 .da República.'
JUSCELINO KUBITSCHEK

cI~dad-e

Mário Meneghettt

DECRETO N.o 44.025JULHO DE 1958

DE 8 DE

Mineral do Mimstérfo

da Agricultura.

Art.

curipe S. A., com sede nesta cidade
do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto n. ° 35 765, de
1. o de julho de 1954 autorizaçào para

3." Revogam-se

as

dísposi-

em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
13'1.0 da Independência e 70,~ da República.

ÇÕI2G

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.O 44.024

DE 8

DE JULHO DE 19'58

Concede à sociedade Comércio e
Trenspcrtes Mucu.ripe S, A autorização para continuar a funcionar
como emprêsa. de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe conf-ere o artigO 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.784,
dê 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade Comércio fi Transportes Mu-

Concede à sociedade irmãos Brito
autorização para tumcionc ~ C011~O
onp1'êsa de navegação de cab8W-

gemo

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere, ,:) artl.,
go 87, inciso, I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n..O 2.784, de
20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida a sociedade Irmãos Brito, com sede na cí..

da,de e município de êbaetetuba, E[>tadn do Pa-á, autoríaaçâo para fUJ.:cronar como empresa de navegaçac
d-e cabotagem, com
o conuut., de
cOl1EtitUiçãü social e respectiva alte..
ração que apresentou e com o -aphal
de Cr$ l.050.C'UO,OO (um milhão 0
cinqüenta mil cruzeiros) . dividido em
3 (três) partes iguais pertencentes a
3 (três) sócios,
cidadãos brasileiros
natos. consoante instrumentes -íc escritura pública firmados em:9 de
fevereiro de 1957 e 5 de set.emb.. .·.J de
1957, obrigando-se a mesma -oc'e.Ia ..
de a cumprir integralmente, as l~·,~ E:
regulamentos em VIgor, oU que v,~··
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nham a vigorar, sôbre o obje'.o da
presente autorização.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
13'7.0 da Indepandêncía e 70,0 da ne,
pública.
JUSCELINO

KUBIT,::,CH8K

Mário Meneghetti

DECRETO N . o

44.026 -

DE

8 DE

JULH;)

DE 1958

coneeae à

Companhia Comercial üe
Seguros - Gerais mitorizacão 1)a.?'a
funcionar e aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da con~tituQiÇão, c
nos têrmos do Decreto-lei 11 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1":É concedida ~utorização
para funcionar em operaçoes de segUrJS e resseguros dos ramos elementares a que se refere o art. 40, nv 1,
do Decreto-lei nv 2.063, de 7 de
março de 1940, a companhia Comercial de Seguros Gerais, com sede em
Curitiba, Capital do gstado do P:;raná, constituída por Escntura Publica, lavrada no 7 Tabelião de Notas em 7 de abril do corrente ano,
bem como aprovar os Estautos adotados pelos subscritores do seu capital.
, ,.
Alt. 2Q A Sociedade fícarà Integralmente _sujeita às leis e regulamentes vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alud-e o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
137\' da Independência e 7Q Q da República,
Q

JUSCELiNO KunITscHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.027 JULHO DE 1958

DE 8 DE

Concede permissão em caráter permanente, àS. A.' Industrial Irnuias
í.eoer, cOm sede em São Paulo, Capital, para juncionaraoS ~~mingt)s
e nos feriados civiS t:l1t reliçíosos-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nOS
tétmrss do ;-:.rt. 7.°, .~ 2.°,- do Regula-

menta aprovado pelo Decreto número 27,048, de 12 de agôsto de 194:9,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada em caráter permanente, a Iuncíonar aos demlngos e nos feriados civis ou religiosos a S.A. Industrial Irmãos !.tever, com se-de em São Paulo, Capital,
observadas as díspcsíçôes legais vigentes, sobretudo as de proteção do
trabalho e excetuados 06 serviços de
escritório .
Art.. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1958;
13"7,0 da Independência e 70,° da República,
J'USCELINO

KUBITSCHECK.

Má1'io M emeçnetti,

DECRETO 'N.o 44.028 DE
8 DE JULHO DE 1958
Concede permissão em caráter perma~
nente, a Cacáu Industrial e Co.
-mercaü S. A. lestaJbeil-?cidta com
fábricas em Ilhéus e Ituburui, para
tnncumar aos domingos e nos te.
ríoaoe civis reuçíoece,

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N." 44.029 JULHO

DE 9 DE

DE 1958

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 85.000,000,00, para o fim. que específica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 26 da
Lei n.c 3.414, de 20 de junho do corrente ano, e tendo -ouvido o Tribunal
de Contas nos têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art , 1.0 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de Cr$ ...
85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões
de cruzeiros), para atender às despesas da União, decorrentes da exe..
cuçâo da mencionada Lei n.? 3,414, de
20 de junho de 1958, que fixa vencimentos de Juízes e Membros do Mi-
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nístérto Público, e dá outras providências.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
l'... rt. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de julho de
1958; 137.° da Independência e' 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N.? 44.030 - DE
9 DE JULHO DE 1958
Transfere sem aumento de -despesa,
junção de Tabela Numérica de z»:

tramcmerarío-menealista _

P art

SUPlementar - do Ministério da JUs~
tiça e Negócios mteetcree, ouro o
Min.istério da Guerra e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida com o
respectivo ocupante, gebastíâo GOmes
dos Santos, a função de referência
única d-e Artífice, referência 25 da
Parte Suplementar da Tabela Numérfca de Extranumerário-mensalist·a do
Departamento de Imprensa Nacional
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores paro igual parte da Tabela única -de Extranumerário.mensaüs.,
ta do Ministério da Guerra, nas mesmas condícões de referência única.
Art. 2.° ~ ~ste Decreto entrará em
vigor na -data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Riü de Janeiro, 9 de julho de 1958,
137,° da Independência e 70,° da Re_
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Eurico ae Aguiar
Henrique Lott

DECRETO N,o 44.03'1

sane«.

'DE

9

DE

JULHO DE 1958

Estabelece as diretrizes básicas para
implantação e desemoluímenio das
indústrias de construçâa . e reparos
navais e com-píemetitaree,

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 8'7, inciso r, da Constituição.
decreta:
Art. 1.0. Ficam estabelecidas pelo
presente Decreto as diretrizes básicas relativas às indústrias brasileiras
de construção e reparos navais e
complementares, pelas quais se nortearão, respeitadas as atribuições especificas dos órgãos governamentais,
os atos executivos referentes ao desenvolvimento dessas índústrtas ,
Art. 2.°. Os planos de desenvolvimento das indústrias de construção e
l'oparos navais e complementares terão por finalidade:
a) a expansão da capacidade de repares dos estaleiros e oficinas da marinha mercante, tendo em 'vista as
necessidades de manutenção da frota
nacional e as possibilidades do mercado dêsses serviços;
b) a expansão da indústria de construção de embarcações de pequeno
e médio portes e a implantação da
indústria de construção de embarcações de grande porte;
I) com a capacidade econômicamente aconselhável para o atendimento das necessidades a longo prazo
da economia e da defesa nacionais;
II) com a utilização, ao máximo
econômicaments possível, de fatores
de producãc nacionais;
c) a programação da produção dos
estaleíres nacionais de
construção
naval de acôrdo com as necessidades
de renovação, expansão e padronização da frota mercante brasileira 'bem
como as SOlicitações da Marinha de
Guerra.
Art. 3.°. Consideram-se indústrias
complementares da. construção naval
para os fins dêste Decreto, as que
ee dediquem à fabrfcação dos equipamentos abaixo enumerados. específicos
para embarcações:
a) motores diesel para propulsão;
b) motores diesel para grupos geradores de energia elétrica;
c) turbinas para propulsão; e
d) engrenagens redutoras.
Parágrafo único. Nos casos de projetos para a preduçâo dos equipamentos a que se refere este artigo. conjuntamente com a de outros ttpos de
equipamentos. os incentivos autorizados nesta decreto som'Ollte B.e aplicarão à parcela dos Investimentos e aos
bens que tenham por objetivo espe-
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cifico o atendimento da primeira das
finalidades citadas.
Art. 4.°. Os empreendimentos ~e
expansão oU implantação de estaleIroa d-e construção ou reparos navalS
de indústrias coznpleinentares, deverâo ser submetidos ao Grupo Execu·
revo da Indústria de construção N§-val (GEIGON). para análise e soluça0

sob a forma de projetos que deIllonstrem:
a) a capacidade técnica, administrativa e financeira da eIDp'rês a:
b) a viabilidade técnica do empreendimento e o emprêgo de tecnologia.s
modernas que assegurem à indúSt.ri a
produtividade. competitiva;
c) a existência de mercado para
seus produtos e serviços;

d) a utilização, desde o inicio da
produção de elevada pl'(Jporção - de

materiais e serviços nacionais, e a
adoção do ritmo mais rápido possi vel,
em prazos preestabelecidos, do [ncremente da nacionalização dos itens de
custo dos seus serviços ou produtos; .
e) a rentabilidade do emDreendl~

mente:

•

a adequada looalízacão. tendo em
vista '3.5 necessidades "togtsüccs da
frota mercante nacional e as condições econômicas regionais;
.
g)
a dísponíbíhdade de técruCOs
próprios ou de assistência técnica eontratada, doe forma a assegurar adequada produtividade;
h) os planos de formação e adestramento de técnicos e operários nadanais; :
D o programa de produção industrial nos primeiros 5 (cinco) anos.
Art. 5.° Os empresários que tiverem seus projetos aprovados dewráO
obrigar-se a:
a) obedecer aos prazos e&ta;beleci~
dos para o reaparelhamento ou cons~
trução do estaleiro;
b) cumprir O programa industrial
e o esquema de naóCfnalizaçáo aprovados;
c) fornecer ao Govêrno os elementos dos seus custes de _prodUção
e permbtír a sua fiBcaJjz.e,ção pela6
autoridades federais competentes;
d) adota!' os tipos de embarcações
e de partes de navios ou eqUÍ9a.mentos padrcmzadoe pelo Qovêrno.
parágrafo único'. O esquema de n3:~
cíonahzaçâo a que se refere a alínea "b" dev-erá prever, para embareaçôes do ti'PO padrão aiprovado pela
f)

comissão de Marinha Mercante o
emprêgo de fatores nacionais 'nos
limites mínimos que forem estacelecidos pelo Grupo Executivo da Indústria doe construção Naval (GE:ICON):
Art, 6.° O Govêmo poderá admitir como incentivos. ao reaparelhamente ou à implantação de estaleiros cujos projetos vierem a ser aorovades pelo Grupo Executivo da In'dúetria de Construção Naval (GEI~

CONl:
a) ~<:ncessão 51e financiamentos e
subscnçao de açoes, por parte de entidades Oficiais de natureza bancáría. oJ?e~e:cidoS os dispostívos legais
e os orítérios regulamentares que lhes
forem aplicáveis;
b) loe-ação,. aforamento ou arrendamentl), conforme as condições, de
terrenos de propriedade da União
necessários à expansâc ou ins-talaçâo de estaleiro e seus servícos (D"ereto-lei n.? 9.760, de 5 dê' sete~.
bro de 1946, artígos 125 e 126)'
c) declaração de utélídade pública, para erecto de desapropriação.
de terrenos e benfeítorlas de paa-tículares necessários à expansão ou inÍ.plantação de estalcíros.» seus serviços (Lei n.c 3.381, de 24 de abril

de 1958);

-

di

isenção. de direitos de importação e. dEmaIS taxas aduaneiras para
~ eqmpaI?entos e matert-rís sem símilar nacional, necessários a instalações, diques; oficinas e carreiras e
à exploração industrial dos mesmos
(Lei n.e 3.3&1, de 24 de abril de
1958, art. 17);

e)
concessão de prêmios à construção . naval (Lei n.e 3.381 de 24
de ab1'1'l de 1958. art. 3. íncíec IV);
f) encomenda de embarcações compreendi'das no progr-ama de construção referido no art. 5.° alínea "b".
Q

,

dêste ~ecreto (Lei

n.c

3.381, de 24

de eurn de 1958, art. 3.°)'
g) instalação. por entida'des ofaeiaàs, de serviços públicos
em locais não compreendidos na área unIízada pelo estaleiro.
§ 1.0 Não serão concedidos favores cambiais nem financiamentos e
garantias por estabelecimentos on·
dais de crédito para aquisição de
embarcações no exterior, a menos
que, a juízo da Comissão de Marinha Merçante. existam razões que
'aconselhem a providência em casos
concretos,
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§ 2.° Para as ierdústs-ias eomplementares. poderá. ser admitida pelo
Govêrno a concessão dos incentivos
enumerados nas alíneas "a" e "b' e
a encomenda dos equipamentos a que
se refere o artig,o terceiro dêste Deereto.
Art. 7.° As Importações deequipaenontos, sem similar nacíonal registrado, destinados à reaüzeçâo d.e
projetos aprovados, e relativos à
construção. ampliação ou melhoramento de indústrias de construção e
reparos na-vais e complementares. poderão efetuar-se nas seguintes condições:
a) S'2m cobea'tura camble.l, a título de investimento ostrangen'o no
país, na forma do capítulo V do' Deereto n.c 42.820, de 16 de dezembro de 1957;
b) com fínanciamenro estrangeu-o,
até - o limite da prop.c-çào dos capitais brasileiros efetivamente aplicados na emprêsa, mediante regístro na Superíntendêncíe da Moeda
e do Orédrto observado o capítulo
IV do Decreto n.c 42.3-20 de 16 de
dezembro de 1957.
Art. 8.° A Comissão de Marinha
Mercante proporá ao Conselho de
Políbeoa Aduaneira que, inicialmente.
os materiais e equipamentos necessários à operação d-a indústria de
construção e reparos navais e CD'lUplementares, cuja importação seja) ím.,
prescindível por incapacidade da produção nacional para fornecê.Ios em
tempo útil' e com as características
técnicasadequadalS, sejam classífíca;
das na categoria geral de importação
e gozem de tratamento tarífárío ra,
vorecldo .
Parágrafo único. Quando julgar
neoessárío a. Comissão de Marinha
M,:rcante' propol'á 30 Conselho de
Política Aduaneira modificação do
tratamento cambial ou tarifário relativo às Importações previstas neste
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§ 1.0 A Comissão de Marinha Mercante. apresentará ao Conselho da.
'Superíntendêncíg da Moeda e do
Crédito, no devido tempo, a prevísâo
das necessidades cambiais referentes
a cada semestre, para execução dos
p-rogramas aprovados pelo
Grupo
Executivo da Indústr-ia de ocnstrucãc
Naval (GEIOON).
.
§ 2.° Dentro das verbas fixadas pelo
Conselho da SUJpl2irin.tenCi.ência da
MOeda . e do Orédíto, a Comissão
de Marmha Mercante estabelecerá a
quota cambial de cada emprêsa para
o fim do disposto neste artigo,
Art. 10, Os projetos de reapareIhamento ou instalação de estaleiros e
de implantação de indústria complementar. aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria de Construção
Naval (GErCON), são considerados
de relevante tnterêsce para a economia nacional.
Art. 11. O Grupo Executivo da Indústria de Oonstruçâo Naval (G. E.
1. O. O. N.) recomendará aos órgãos competentes a Instituíção de facihdades para a entrada no País de
técnicos e operários especíaliaados,
que venham dedicar-se às indústria:",
de construção e reparos navais e
complementares.
Art. 12. Fica o Grupo Executivo
da Indústria de Construção Naval

(GEICON) autorizado a baixar cnormas para execução do presente Deereto.
Art. 13, O presente Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Antonio Alves Câmara.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.

ert.ígo .

Art. 9.° Aos estaleiros e indústrtas
complementares que tenham seus
programas de produção aprovados. sei!.'á autorizada a ímporbnção das partes componentes, sem similar nacíonal, necessária a realização dêssea
programas. dentro das verbas fixa..
das pelo Conselho da Superintendência da Moeda e de Crédito, mediante
pagamento das sobretaxas pelo mesmo eetabelecídas.

DECRETO N.° 44.032
9

DE JULHO DE

J)JI:

1958

Autoriza, a comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação do ter ..
reno onde deverá ser con-strUú:lD um
campo de oouso, no Distrito
Central. no município
de Xiq1t8
Xique, no Estado da Bahia.

ae

O Presidente da República. - usanQ.O
da atribuição que lhé confere o a.rtl-

68

ATOS DO PODER

go 8'7, ítem r, da constituição Federal, decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizada a õomíssão do Vale do São Francisco, criada pela lei

li. o

541, de 15 de dezem,

brc de 1948, a aceitar a doação do
terreno de 1S'2. 000 metros quadrados
de área, medindo 1.200 metros de
comprimento por 160 metros de largura, confrontando-se ao norte com
'terreno SUburbano da Vila, ao sul
com terrenos de YOlandra Pires Maciel, a leste cem a estrada de roda;
gero para Gabriel e a oéste~om o
cemitério da Vila, onde deverá ser
construído um campo de pouso, no
Distrito de Central, no munícípto de
Xique Xique, no Estado da Bahia, de
propriedade do Senhor Filinto Pires

Me.del, sem ônus de qualquer espécie
para a União.
Art. 2.° Fica designado o Engenheiro Alaôr Mello doe Siqueira, cnefe do 4. o Distrito da Comissão do .
Vale do São Francisco para, como
representante da União, assinar a es..;

cntura da referida doação.
~Art, 3,0 O presente Decreto entl'<:!,rà eIT.I. Vigor na data da SUa pubh,
cação, revogadas as disposições em
contrárro.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1958,
137 °da Independência e 70.0 da Re-

pública, JUSCELINO -KUBITSCHEK

Eurico de Aguiar saue»
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DECRETO NO' 44.035 -

DE

9 DE JULHO DE 1958

outorga concessão à Sociedade Rádio
E·'mis[101'a M1etropolfta:.na L1vnit~da
para instalar uma estação roaso ...
difusora.
A~nda não foi publicado no Diário
Oficial 'Por falta de pagamento.

10· OE .rrr-

Outorga concessão à Rádio Operária
de Araxá Limitada para instalar
uma estação radiodijusora.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Operária de Araxá Limitada e tendo em
vista o disposto no art. 5"', nv XII,
da mesma Constituição, decreta: Art. 1'1 Fica outorgada concessão
à Rádio Operária de, Araxá Limitada,
nos têrmos do art.. 11, do Decreto
nv 24.655, de 11 de julho de 1934,
para estabelecer, na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a execu tal' serviço de. radiodifusão.
Parágrafo único - .o contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com áste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚblicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias; a cantar da
data da publicação dêste decreto. no.
Diário Oficial, sob pena de
fiscal'
sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2'1 Revogam-se as disposições,
em contrário.
Rio de

DECRETO N. ° 44.033 -

DE

LHO DE 1958

1958;

Janeiro,

137'1 da

da República.

10 de

julho de

Independência e

70.'1·

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N.? 44.{l3-6 -

DE

10

DE

JULHO DE 1958

DECRETO N." 44.034 - DE
9 DE JULHO DE 1958
Concede permissão à Companhia Telefônica Brasüeíra para assentar um
ca!bo telefônico subma1'ino entre o
Distrito Federal e a cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

- A'nda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Importação de batata-semente 1Jara
venda aos lavradores e serviços de
muWplicação a preços retiueiãos,

o Presidente da Repúblíca. usando
da atribuição que lhe confere o arbígc
87 da Constituição, decreta:
Art. V' Fica o Ministério da Agrácultura autorizado a importar batate
semente destinada aos plantios reque-

ATOS DO Ponaa EXECUTIVO

ridos pela safra 1958-195-9, para venda
aosJavradores e serviços de multípü-

09

DEGR,ETO N." 44.037 -

JULHO DV. 1958

DE

10

DE

caçao, a preços reduzidos.

Al't. 2.0 A Superintendência
da
e do Crédito baixará .ínstruçôes
a rím de que seja organizado um programa de financiamento para essas
importações, que correrão à conta da
Lei dos Agias e cujo montante com
respectivas quotas serão fixadas pelo
Ministério da Agricultura, através do
Departamento Nacional .da Produção
Vegetal.
'
Art. 3. 0 O Banco d,o Brasil S. A.
abrirá o crédit., provisório de ...
Cr$ 2ü.OCO.OOO.CO (vinte milhões de cruzeiros) , para ser movimentado nelo
Ministério da Agricultura com o' fim
exclusivo de financiar as importações
a rtue se refere o art. 1.0.
Art. 4.0 Para as importações de
batata-semente de que trata o uresente decreto. o Minlstérto da Agricultura comprará o câmbio na categoria
Mo~da

geral.

Art. 5.°.0 Ministério da Asrfcultura
m-ovtdenctaré 'I ",""i"t,pncia 'técnica e
requerida
fiscalização fitcssan'tária
PB.la lmportacão distribuição e aproveitamentr, dêssé ma tertal .

. A,rt..6.0 A liquidação da operacâo
sera feita levando a débito da canta
dcs saldos arrecadados através da Lei
dos Agíos o val-er total das importações feitas calculadas ao creco resultanto da diferença entre o valor do
câmbio pago nos leilões pelo Ministél"IC da Agricultura e o valor do câmbi<:> para a agricultura.
Parágrafo ún'co Observar-se-âo as
dísposiçôes nominativas existentes nos
órvãos "técnicos d,,, Ministério da Agricultura quanto ao problema da ba-

tata-semente .
Art 7.° O presente decreto e-ntrará
em vígor na data de sua publicação.
Art. 8.° Revogam-se as disposicôes

em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da R!::'-

púct'cu.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M.eneg'hetti.

Lucas Lopes.

Altera o Decreto n.o 43.186, de 6 de
fevereiro de. 1958, reçulamerdrnulo a
concessão da gratificaçã:J prevista
no art. 145. item v t, da Lei nÚ~1
mero 1.711, de 208 de outubro de
HJ"52, aos servidores
que exercem
cargos ozz funções relacíotuuios com
o ezercicic da medicina no sennco
Público Federal.
.

o Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o art!.gO 87, item I.' da Constituícâc, deereta:
Art. 1.0 O art. 9.° do Decreto número 43.186, de 6 de fevereiro de 1958
passa a vigorar com a seguinte re~

dação:

"Art. 9. 0 O pagamento da gratificação a que se refere este Deereto será efetuado através dos
recursos constantes de runrtca orçamentária própria.
1.0 Quando não dispuser de
rubrica orçamentária especifica, a
repartição interessada deverá providenciar o pedido de abertura
do respectivo crédito adicional:
Art. 2,0 O art. 10 e seu parágrafo
único do Decreto n." 43.186,' de 19'58
s~<: substituídos pela seguinte dispaê

eiçao:

"Art. 10. A concessão e a perda de benefício serâ., sempre efetí'vadas mediamte portaria individual ou coletiva, do dírígente
do órgão de administraçã-o da-ata
ou autárquica após processamento aprovado pelo Presidente dê
República" .
Art. 3,0 f':.ste Decreto entrará em
vigor Da data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 10 de julho de
1958 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBI'I5CHEI<
Carlos Cyrilo Júnior
Antônio Alves Câmara
Henrique Lott
F. Neçrão de Lima
Lucas Lopes
Lucio Meira
Mário M enechetti
Clovis Salgad.o
Francisco de Mello
Mário Pinotti
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DEORETO N.

o

44 .038 -

DE

12

DE JULHO DE 1958

Altera o Decreto n,o 39.144. de 12
de maio ele 1956. e dá outras pro-

mâéncias,

o Presidente ua Republíca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem T. da Constituição,
cnmblnad-, e-oro G di&Poste no al'tig ü
19, § 1. o da, Lei n o 1. 765,
18 de
dezembro de 19'52, decreta:

de

Art. 1. o Fica cancela..da, no Quadro de Pessoal .- Hospital dos Servidores do Estado - Materuídade e
policlínica "Alexandre Fleemíng" e
Ambulatórios Periféricos - 2. a Seção
do Orçamento - Parte Permanente.
do Instituto de Previdência e Assis-

tência

dos

Servidores

do

Estadü

a,pl'ova.do pelo Decreto TI,o 39.144, de
12 de maio de 1956, a seguinte ob-

eervação:

"As funções de Chefe de Seçá;)

dos ~ Ambulatórfos só serão preenchidas quando o número de médicos lotados no órgá-o fôr supalior a 3 (três)."

Art.. 2.° Os 2 (dois) cargos ísnlados de provimento efetivo, de Operador de Raios-X, constante do Quadro aludido no artigo anterior. ficam
classificados no padrão I, a partir
da vigência do Decreto n.e 39.144,
de 12 de maio de 1956.
Arb. 3. 0 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 12 de julho de
1958; 137. c da Indep-endência e 70. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Mencçlietti

DECRETO N." 44..039 JULHO DE 1958

DE

12

DE

Substitui a Tabela e retifica a rêta·
çãc nominal a que se retere o artigo 1.0 do Decreto n. o 43.173, de 4
de [eoereu:c de 1958, e dá outras
providências.

o presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 87, ítem I, da Constituição, de:.ereta
Art. 1.0 Fica substituída na rorma
do anexo, a tabela a que ee Yelere o
art. 1.0 do Decreto n.c 43.17·3, de 4
de fevereiro de 195-8.
Art. 2,0 Ficam incluídas na relacãc
nominal referida no art. 1.0 do Deereto n.v 43.173, de 4 de fevereiro de
1958, aS funções' e r-eferências abaixo
indicadas, com os seguintes ocupantes:
Função: Motorista; Referência: 22;
Ocupante: Ni1ton Cunha Soares;
Função: Motorista: Referência: 25;
Ocupante: Manoel Rezende do Nascimento.
Art. 3.° Excluam-se da relacão nominal de que trata o art. 1.0 -do Decreto n.c 43.173, de 4 de fevereiro de
1958. a funçào de Ajudante doe Motolista, referência 22 e seu ocupante
NHton Cunha Soares.
Art. 4.° COntinuam em vigor as
demais disposições contidas no Decreto n.? 43,173, de 4 de fevereiro
de 1958.

Art. 5.° ÍlSDe decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
em contrárfo .
R~o de -Janeíro, em 12 de julho de
1958, 137.0 da Independência e 70.Q da
República,
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

MINJi8TÉlRIO DO ,])RABMJHIO, INDtlS'])RIA E CO_ROlO
COMISSÃO F1mERAL DE ABASTECIMENTO E PREÇOS

Tabela Numérica de lWens1apstas

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO

N;úmero

de
funções

NOVA

---~-----~---~--~----~---~-

-Número

Denominação

ReI.

de
funções

Função da referência única

213

Ajudante de Motcrtsta

16

(AjUdante de -Mctoríeta

Artífice
Artífice
Artífice
Artífice

64
68

20
20

8

16
3

I

Especializad-o
Especia lizado
Especializado
Especil)1izádo

,:
1

1

22
21
20
27
26

I

24
28

lAuxilia.r Administrativo
Auxllíar .Adminlstratívo
!Auxiliar Admírrístratdvo

", . I

27

1

I
i
i
I
I

:
:

E.screvente-DactilÓgrlafo
iEscrevente-Da.'ctilógrafo
{Estafeta

IEsta.feta:
:Est:õ.feta
Estafeta
Esta.feta .. ······· .. ···
Motorista
Motorista
'Motcrtsta

I
I

.

I

'
,
···

·.··

I

;18

17
16

·1

25
24

! ~~~~~~;a.:::::: :.:::::::::::::::::::::/

22
23

I

I

I'

!

·

i
i3

23

22
21

:~:~~~~i~ ::·::::::::.·.·.·.·:::::::::::::::::1

I Bervente ·······.··.··
I Telefonista
I

i

,15

i

I

~

o

26
25
24
23
22
21
20
19
17
21

1
1

i

25

.Auxülar Administrativo

rEscrevente-Dacti1ógra,f.~

i

1
1

tàuxjüar Administrativo
Escrevente-Dactilógrafo
!EScrevente-Dactilógrafo
IEscrevente-DactilógTlafO

107
111'4
1S3
34

n

,
,

Ajudante de Motorista

3
1
4
18
3
4
46

4
2
15
14
5
4
1
19
,52
3
2

Ref.

·· .. ··1

I

I

20
20

j

_
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DECiRETO N.' 44.040
DE JULHO DE 1958

DE

12

Altera o Quadro de pessoal elo Instituto Nacional
de
Imigração e
Colonização. e dá outras proVi-

tiênciae,

o Presidente da República. usando
da atribuiçã.o .que lhe confere .") ar-

tígo 87, item L da Constituição.
e tendo em vista o dispostn no artigo 9.°, do Decreto n.« 39.142, de
12 de maio de 1956. decreta:

Art. 1. o Fica arterado. na forma
dos anexas, o Quadro de Pessoal di)
Instituto Nacíonat de Imigração e
Colonização, aprovado pelo Decreto

n.v

39.142, de 12 de maio de 1956.
I1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Al't. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 2. °

Rio de 'Janeiro, em 12 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70. 0

da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇAO E COLONIZAÇãO
Quadro de Pessoal -

Parte Permanente

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO ANTERIOR

I
I

Carreira

Número].

de

OU
I
cargos I
Cargo
I
I
I
I
I I - Cargos f/ln
Comissão
I
I

I

I

I

b)

I
I

i ou
I
,I

,
,I
I

I
órgãos Locais I

,

I

I Administrador dei
,I Núcleo Colonial II
18 J Administrador dei
I Núcleo Oolúniall
I
I
I
I
I
I
I
I
- I I
[
I
I
I
- I I
I
,,I
I
I
I
9

I
I
Classe I

I

I
I
,

I
I
Número I
de
I
cargos I
I
I

I
I

pa- I Exc. I Vagos I Prov.

drão I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
CC-7 I
I
I
I
CC-6 I
I
- I
I
I
I
I
I
I,
I
I

-

-

-

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

-

-

I
I
I
I
I
I

Carreira

I

I

oU

I
I
I
I
I
I
I
I

Cargo

I -

Cargos em
ComiS'sã o

I

I
I
I
2 I
I
I
I
1 I
I
- I
I
,I

I
I

b)

-

7

I
-

-

I

Administrador
Núcleo Colonial I

I

Administrador dei
Núcleo Colonial I

1

I
dei

I

-

I
I
dei

17

3
I,

órgãos Locais I

1

Administrador
Hospedaria
Administrador

Hospedaria

p..dmínístradnr

Hospedaria

••••

1

I
dei

NOVA

I
I
Classe i

I
ou pa- I Exc.· I Vagos I Prnv.
drã-o

,

I
I
I

I
I

,

I

I
I
I
I
I
I
I
I
CC-7 I
,I
CC-6 I
,
CC-7

.. ··1

NC

····i
I
I

MC

I
dei

,I

I
I
I

I

,I
,,I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
,I

I
-I
I
I
- I
I
I

-

I,

-

II

-

I
I
I

I

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I

I
I
I
3 I
I
I
1 I
I
I

1

i
~

o

'ti

~

-

i

-

..,
~

;i'
SITUAÇÃO ANTERIOR

Número
de
cargos

II

Classe

b)

a
1

cu
padrão

Carreira ou cargo

II -

1

SITU:\ÇÁO

I

Exc.

vagos

-eirc ou

Funções

ij

Orgâvs Locais

Ii

I

I

Classe
{;U

, padrão

çratificadae

Administrador
de
FG-l
Hospedaria. .....
Administrador
de.
Hospedaria ...... I FG-3
Ad~inist:;-a'~o·
de
Hospedaria
. 1'1G-4

C8.l'gO

NOVA

:,

1

:1

II

u

il
ti

~~

b)

-

Funções

çratitíctuics

órgãos L':Cf,;S

>o"

co

"o
'U
oe

'"
!:!
"'
g
~

~

Ó
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DEORE."TON.o 44.041 -

DE

12 DE JULHO DE 1958

Declara em vlgor as novas condições da proposta, apólice e a tarifa
ele seguro agrário do. trigo

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I. da Constituição, c nos têrmos do art, 4.0 da Lei n.o 2.168, de
11 de janeiro de 1954, decreta:
Al't. 1.0 São. declaradas em vigor as condições gerais da apólice e a
tarifa de seguro agrário de trigo, aprovadas pelo Departamento Nacional
de Seguros Privados e Capitalização e que acompanham o presente .decreto.
:.:\:rt. 2." O presente decreto entra em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárâo.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1958; 137.\> da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

11:fa1'iO Meneghet:ti
SEGURO AGRARIO DE TRIGO
PROpOSTA
ÓRGÃo EMISSOR

N.O .........•

Pelo

presente

documento

nÓS,

domícílí ados em ..-

na qualidade de

,'

.... (pl~~~Pl:i~tã~iô:';r1:e~d,~t~~i~:·tb·e·;h·~; .etc.)

.

propomos para seguro na COMPANHIA
.
de acôrdo com as Condições Gerais desta proposta, a plantação 'de trigo
para colheita em grão, localizada em
,.
.
.
distrito de
Estado de
Município de
descrita. no quadro do verso, nas seguintes bases:
prêmio

De tarifa

01'$

Area segurada

Apólice

01'$

Import. segurada

01'$

Taxa, .... , . . . . . ..

T;)tal

Cr$

.

Ha

c-s
o-s

ATOS
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D':)

EXECUTIVO

PODER

POSIÇÃO DA PLANTAÇÃO

Desenhar a propriedade, indicando o comprimento dos lados, OS lotes
e ()6 vários !3UJ,ti'V05. Assinalar a plantação, c~minhos,. estraJdas, C3.tSa6,
paiol rios, etc. Escrever em cada l0!=e a espécie .de cultávo e a área respectiva, especificando também as variedades de trtgo,
Ao NORTE com

, do Sr

.

--------------------------------------

~

W

.g

Ao SUL com

0.0

••••••••••••••••

,

do 81'.

.

Qual a Iccalídade mais próxima?
A que distância está?
.
Em que dlreçâovQual a repartição agrotéonícg federal,
estadual (·U municipal mais próxima que dá assistência aos agricultores? ..
. , . , . . . . . . . . .. A que distância está?
Em que direção? .........•
Informações do proponente

12 3 -

Qual a área total da propriedade?
hectares.
Qual a área da plantação de trigo?
hectares.
Qual o emprêgo que fêz das terras no período compreendido entre a
última colheita de trigo e a nova semeadura?

;

.

Cr$ ......•..•.. Quanto espera despender êste ano? Cr$ ...........•

4-

No caso de ser primeira cultura de trigo, informe qual a utilização
anterior da terra
;
.

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

.
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5 -

Está o trigal protegid-o contra a Invasão de bo-is, cavalos e outros
animais? ..
Como ?
Quantas vêzes arouo terreno pal"'R o cultivo dêste ano?
Em que épocas? .
Usou a estrumaçãc?
Que quantidade?
quilos
Em que épocas?
Usou cutr os adubos?
Quais e em que quantidades? ..
O selo, no local da plantação, é recomendado para a cultura do trigo?
Necessita correção? ..
Em c~so negativo responda
Em caSe> afirmativo, responda:
porque .. '
fêz a ccrreção?
Como?
..
Em que época? ....
Em que época? .
Usou a grade de discos ou de dentes '(
Quanto à semeadura, informe como fez:
a)
manual?
b) mecânica a lanço?
...
c) mecânica em linhas?
d)
época do comêço: ..
e) época do término:
As sementes foram selecionadas?
Imunizadas?
Quais as variedades e respectivas quantidades semeadas?
Onde adquiriu as sementes? .
Dispõe de água suficiente para irrrgaçâo?
·0.

6-

o

o.

o

••

o

9 -

o

o

•

•••

o.

o.

••

;

•••••

o

o

o

o

••

o'

•

o

o

o

••

o

o

o

o'

o'

o'

o

o

o

o

o

o

o

o'

o

o

o

o

o

o

o

o.

o.

o

o

••••

o

••••

•••••

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•••

o

•

o

o

o.

o

o

•••••••

o

•

o

o

o

o

o

•••••••••

o.

o'

o

•.•••

o

o,

o

o

o

•••

o

o

o

o

o

o

o

•••••••

o

o.

•••

o

•••••

o

o

o

o

o

o

o

o

••.••

••••

o

o'

•••••

••••

o

o

o

o

o

o

o

•••

o

o

o

o

o

0.0

•

o

o

o.

o

o

o.

o

••

o

••

o

o

•

••

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

••

o.

o

o

o

••

"0

o

o

o.

o

•

o

o.

o

•••••••

o

•••

o

o

o

o

o.

o

•

o'

o

•

o

o

o

o

o

••••

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o.

o

o

o

o.

o.

•

o

o

o

o

•••••••••

o

•

o

o

o

•

•

o

13 -

o

•••••••••

o

o

12 -

o

o

o

o.

10 11 -

•

00"0.

o

8 -

•••••

o

o'

7 -

o

o

o

o

•

o

•

o

o

o

••

••

o

o

o

o.

•••

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

••

••

o

•

o

o

•

••

o

o

Ocstuma irrigar a plantação?

14 - Em que época espera colhêr?
15 - Como será feita a cclheíta? Manual? ...
Mecanizada?
Nesta última hipótese, indique os tipos e quantidades de máquinas
que pretende empregar:
o

o

o.

o

o

o

•••

o.

Informe a quem pertencem:
16 -

1

Qual a cclheíba obtida nos 3 últimos anos agrícolas:
Ano

Area Plantada

Colheita

o

o

o

••

o.
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17

A plantação dêste ano está financiada?
Por quem?
por quanto? Cr$
Há terceiros interessados econômicamente na plantação a segurar?
Em caso afirmativo, informe a natureza dêsse ínterêsse

.

.
.
.
.

.. ····················1··············.·

Existe outro seguro sóbre a plantação proposta cu sôbre parte dela,
efetuado pelo proponente ou outra qualquer pessoa?
.
Em nome de quem?
.
por quanto? cr$
Em que Companhia?
.
19 _ Tem o proponente interêsse econômico em outra plantação da mesma
espécie?
Onde está localizada?
,
.
Se não está segurada, por que motivo não segura?

18 _

_. _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , .

20

, •••••••• , ••••••

A plantação estava segurada no ano próximo passado?
por quanto? Cr$
Em que Companhia

, ..

Qual a área plantada no último ano ?
hectares. Qual foi
a produção de trigo em grão obtida?
quilos. A quem
vendeu a sua produçã'o? .,
,.,
,
.
renoerêco:
,
,.
Qual o preço que obteve a venda do trigo em grão? Cr$ .,
.
por 60 quilos. Quanto despendeu no último ano para obtér colheita..?
era ~....
Quanto espera despender êste ano? Cr$
.
22 _ A última safra. fDi prejudicada pCI fenômenos meteorológicos, tais
corno chuva excessiva, geada, granizo, sêcas, ventos fortes OU por
21 _

pragas e doenças, tais como carvão, cárie, ferrugem, mal de pé.
, (Dar
detalhes sôbre as causas. época de ocorrência e estimativa dos danos
sofridos pela plantação)
.
.
engelhamento, acamamento ou por incêndio?

OBSERVAÇÕES:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Estamos cientes de que a apólice será emitida COm base nas informações e respostas contidas nesta. proposta e de que o Agente da Oompanhía

que a receber não tem autonzaça~ par~ comprometer a Companhia por
nenhuma condição, verbal ou escrtte, diversa das consignadas nas OOn'dições Gerais da APólice nem suprnmr, alterar ou modificar esta proposta.
Fica. entendido que êste seguro não. entrará em vigor ou produzire.
efeito ate que esta proposta~eJ~ rec~hlda e aprova da pela companhía,
emitida a apólice e pago Q premio devido.

7~
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Declaramos conhecer as Condições Gerais do seguro Agrário de Trigo
impressas nesta proposta, com as quais estamos de pleno acôrdo e que nos
comprometemos a cumprir fielmente.

Data

Assinatura do proponente
SEGURO AGRARIQ DE TRIGO
APÓLICE

Quantia Segurada:

Apólice N.o
.
Apólice Anterior NY .•..
órgão Emissor:
.

Prêmio à base da tarifa
Custo da Apólice
.
Total .

crs

crs
crs

eis

----

eis

A Companhia de Seguros

.

a seguir denominada COMPANHIA, obriga-se a indenizar ao Sr

.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , a seguir denominado SEGURADO, domilicliado em
·
'
, os prejuízos decorrentes
da perda ou diminuição de safra, diretamente causados pela incidência de
chuvas excessivas, geada, granizo, sêca, ventos fortes, e em geral por
qualquer fenômeno meteorológico. por incêndio de qualquer origem e por
nuvens de gafanhotos, de acôrdo com as condições gerais e particulares
dest.a .apólice.
Tendo em vista as declarações constantes da proposta do SEGURADO
que serviu de base à emissão da presente apólice e fíca fazendo parte
integrante dêste contrato, a plantação de trigo está Iocaliaada ria proprie.
dade
. . . . . . . .. distrito de
mun.uio!o de
.
,estado de
.
·
" com uma área de
hectares, ficando
POl' hectare, ao preço.
acordada a produçã-o unitária de
convencional de crs
.
O presente ccntrato vigorará a partir de O (zero) hora do dia
de
. . . . . . . . . . .. de 19..... e terminará a O (zero) hora do dia
de
...........
de 19 ....
Para validade do presente contrato, a COMPANHIA, representada por
seu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , assina esta apólice, na cidade
.
..•• , ••••••• , aO:S •••• dias do mês de
.
do ano de 19 ...
Companhia de Seguros
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COMPANHIA DE SEGUROS

SEGURO AGRARIO
DE TRIGO'

APÓLfoE N." ....
NOME DO SEGURADO

QUANTIA SEGURADA

Cr$ " ' ' ' ' " " " " " " ' ' ' ' ' ' ' , , '

Prêmio

o-s

Apólice

01'$

.........

01'$

"

! T:-tal

01'$

EXECUTIVO

nuvens de gafanhotos, ou, ainda, por
incêndi-o de qualquer origem.
Além da cobertura básica ,:cima especificada, esta apólice poderá, mediante expressa menção nas suas condições particulares, abranger outras
coberturas previstas na 'Tar-ifa.
Il -

Riscos não cobertos

Ficam excluídos da garantia cs danos ou prejuízos causados por:
a) enchentes, inundações e transbordamentos de cursos d'água, lagos,
lagoas, ,'lçudes e reprêsas ;
b)
terremotos, ciclones, erupção
vulcânica e, em geral, qualquer cataclismo da natureza; .
fi) doenças, pragas, infestações, ataques de insetos (com exceção de gafanhoto voador), aves OU animais de
qualquer espécie e em geral qualquer
agente biológico, ainda que tais causas sejam provocadas cu agravadas
por risco coberto;
d)
práticas inferiores de cultura.
atraso CU falta de cuidados nos tratos culturais no combate às pragas
ou ainda aplicação inadequada de
adubos:

e) ensaios ou experimentos de qualquer natureza;
j) atos ílícitcs, negligência ou, em
geral. culpa ou dolo do segurado ;
g) ates de guerra declarada ou não,
invasão, ínsurreiçâo, revolução; motins ou comoção civil, ainda que Indireta 'Cu remotamente.

III -

Importância máxima se-

gurável

SEGURO AGRARIO
DE TRIGO
CONDIÇÕES

1 -

GERAIS

Objeto do Seguro

O presente seguro tem por objeto

garantir, nos têrmos das c-ondições
gerais e particulares, o pagamento de
uma indenização ao Segurado, correspondente à diferença entre a importância segurada e Q valor da colheita, calculado de acôrdo com o preço
convencional previamente índícado.
desde que tenha havido comprovadamente perda ou diminuição de safra,
causada diretamente pela incidência
de . chuvas excessivas, geadas, granizo, sêcas, ventos fortes e em geral por
qualquer fenômeno meteorclógtco, por

A importância máxima segurável
corresponde à produção unitária máxima segurável, multiplicada pela
área da plantação definida na cláusula V e pelo preço convencional. To~
dos os fatôres aqui mencíonados, bem
como as respectivas unidades, deverão constar, expressamente, das condições particulares da apólice.
Se a importância segurada íôr inferior à impor' incia máxima segurável, o Segurado será considerado segurador da diferença, para o fim de
suportar uma parte dcs prejuízos, na
proporçâc que couber.
Se a importância segurada Iôr superior à ímportância máxima segurável, a responsabilidade da Companhia
ficará reduzida à importância máxima segurável, observada a participação proporcional do Segurado, declarada nas condições particulares.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Em qualquer hipótese, a importância segurada representa o máximo de
responsabilidade assumida pela Com-

panhia.
IV _. Período do SegurQ
O Seguro sôbre a área coberta por
esta apólice vigorará a partir da data indicada nas condições particulares
até o momento em que o grão, depois
de eclhldo, trilhado e ensacado, deixar o campo de cultivo. Em caso algum, po-rém, vigorará o seguro depois
do di3 31 de dezembro de cada ano,
salvo se o referid-o período fôr prorrogado, por escrito, pela Companhia.

V -

Plantaçâo Scçurtuia

Ocnsidera-se abrangido pelo presente seguro todo o trigo semeado para a obtenção de grão comercíável do
qual o Segurada seja integral proprfetárfo, bem corno suas participações nos trigais em que tenha algum ínterêese econômico, desde que
não associados com outras culturas e
lccalizadcs numa mesma propriedade
imóvel cu propriedades imóveis contfguas.
O Segurado deve declarar, na pro-

peste, de modo exato e completo: .•
área semeada, suas Iocalizaçêes e extensões, variedades de trigo semeado,
épocas da semeadura e da eolheíta
prováveis, . e quaisquer outras informações que possam oontr-ibuír para
identificar a plantação segurada,
Fica entendido que não serão c811síderados como efetívsmente incluídas no seguro e, conseqüentemente,
devolvida ao Segurado uma parte do
prêmí., recebido, as seguintes plantações:
a) qualquer extensão semeada em
que o trígx. não tiver germinado:
b) qualquer extensão semeada que
fôr destruída, tot-al 0U parcialmente,
per ris. não coberto pelo seguro.
Fica, outrossim, entendido que não
serão computados Do cálculo da indenização, sem devolução di) prêmio
respectivo, as seguintes -ilantaçôes:
c) qualquer extensão semeada que
tôr destruída, total ou parcialmente,
por riscos cobertos pele seguro, na
qual sendo possível, a critério da
Companhia, a nova semeadura de
trigo, esta não tenha sído feita pelo
segurado;
d) qualquer área semeada ceda ou
tarde demais para produzir uma colheita normal, tendo em Vista as reco-

mendaçôes dos órgãos oficiais competentes, ri critério d:; Cs-mpanma:
e) nas culturas irrigadas, as plantações que não disponham de água
rufícíente para atender aos reclames
minímos da lavoura segurada: na
avaliação da quantidade de água levar-se-á em conta os outros campos
que se alimentem do mesmo manancial e o regime normal de chuvas na.
região.
'I'ôdas as plantações constantes da
prcoosta e incluídas na presente apóhce reputam-se semeadas nas condições e épocas indicadas para a regfão ;
se se verífícar que a plantação segurada, no todo ou em parte, foi semeada fora de épOCa CU em desacõrddo cem as condições normalmente indicadas Para a cultura de trigo. ainda
que o Segurado não tenha sido advertido, nenhuma responsabilidade
assumirá a Companhia em relacâo à
dita plantação,
~
VI -

Nova Semeadura

Se a plantação segurada fôr, no
todo ou em parte, destruída por qualquer dos riscos cobertos pelo seguro
e a Companhia julgar praticável e
conveniente nova semeadura, poderá
determinar, por escrito, ao Segurado
o ressemero de tôda ou parte da área
destruída; em tal caso o Segurado
fica cbrtgado a promover, desde lo~
go, a. nova semeadura, independentemente do recebimento a Que sé rerer-,
a Cláusula VII, sob pena de perda de
qua~quer indenização que lhe fôsse

devida.
Se a plantaçãr, fôr destruída, total
ou parcialmente, por qualquer dos ris-

cos cobertos pelo seguro e a Companhia julgar inconveniente nova ge_
meadura de trig-o, poderá liberar ou
não a área atingida, nos têrrnos da.
Cláusula IX,
VII - Indenização
Se até o Início da colheita, ou durante a mesma, o Segurado nâo tiver
mandado à Companhia o aviso de que
trata a alínea "h' da Cláusula XVI
nenhuma reclamação será conhecida'
nem examinada pela Companhia, com
fundamento nesta apólice.
. Quando, em conseqüência direta de
rISCO coberto, a quantidade de trigo
efetivamente colhida, independentemente de sua qualidade. avaliada ao
preço convencional fixado na apólice,
ror inferior ao valor da importância
máxima segurável, calculada de acôr-
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do com o disp{sto

Do

Cláusula I'H, :'

valor do sinistro será dado pela díferença entre os valores mencíonados.
Nã-o obstante o disposta TI) parágrafo precedente, a oomp-nma poderá, quando ~ulgar. conveniente,
substituir a

medição direta da co-

lheita por uma estimativa da safra
(me no caso de expressa ooncordância do segurado, poderá servir de base
p.aru a deternünaçáo do valer do s-isustrc.
A índemzação devida pela presente
aoólíce será igual ao valor do emlatro,
a Impcrtâncía segurada fôr igual
ou superior à importância máxima
segurável; em caso contrário, -o mo~
bante indenizável pela Companhíe

se

ficará reduzido na proporçâc que se

verificar entre a Importâncía segurada e a ímuortâncla máxima segurável.
~
Quando a Companhia determinar.
por escrito, a nova semeadura de
uma. área o segurado terá direito ao
recebimento das respectivas despesas,
as quais limitadas ao valor estimado pela Ocmpanhía. não poderão - ser
superi-or a 10% (dez por cento) do
valor de sua respcnsabiüdade relativa à área novamente semeada. A ímportâncía devida deverá ser posta à
disposição do segurado no prazo de
10 (dez) dias, contados da entrega da
crdem escrita da Companhia.
VIII -

ocasião do Sinístrc

Considera-se

verificado

o sinistro

no fim de prazo do seguro. 'pcdavía,
se a plantação fôr inteiramente des-

truída em data anterior, de tal modo que não se torne mais possível seme ar outra vez com trigo. a critério
da Companhia. o dia em que se verificar êsse fato -deverá ser considerado
a ccasíão do sinistro.
IX -

Areae Liberadas

Qualquer p srte d.; plantação segur.adavque Iôr destruída, total ou parcialmente, poderá ser liberada peja
Oompanhía, por escrito, e utilizada
pelo Segurado para qualquer outro
fim que nã., seja a nova semeadura
de trir,'c cu outras lavouras que pcssam prejudicar o trigal remanescente.
Na parte da plantação segurada,
nâo lib-erada pela Companhia, em que
'O trigo fôr parcialmente destruido. o
Segurado ficará obrigado a tomar tô~
das as providências apropriadas para

pr.cteger o restante da plantação de
maior dano.
Não será licito a-O Segurado, soe
pena de perda de qualquer índeníaação por ventura devida, semear ?l;1tro.
produto em áreg segurada ou utilizála para qualquer outro fim, salv.o depois de liberada pela Ocmpanhta.
Em nenhuma hipótese será Iícü o
ao Segurado abandonar à Companhia
qualquer plantação segurada OU Parte da mesma.
X

-

Prêmios

Os nrêmlos e emolumentos d'o seguro deverão ser pagos na Sede da
Companhia, ou a seus representantes
devidamente habilitados, contra a entrega da apólice. Antes dêsse pagamento, o Segurado não terá direito
a qualquer Indenízaçâc.
Nas hipóteses previstas nas alíneas"a" e "b' da Cláusula V, serão devolvidos ao Segurado respectivamente 80% (oítent.a p<JI cento) e 40%
(quarenta por cento) do prêmio recebido pela Companhia.
XI - Ocorrência de sinistro
No caso de ocorrência de eventos
que possam determinar danos indenizáveis,' o Segurado, além de dar 0·
aviso de que trata a alínea "h" da
Cláusula XIV. fica obrigado, SQ·b pena de perder o direito a qualquer indenízacâc a não colhêr. a não remover do"campo ou não utilizar de qualquer outra forma o trigo. produzido
na área segurada, antes de a COmpanhia inspecionar a lavoura e autorizar o início dos trabalhos de colheita.
'I'odavla se ao .se aproximar a época da c:·lheit1 a Ccmpannla 'linda
não tiver feito inspecionar- a olan-.
tação, o Segurado deverá avisar a
Companhia o inicio da colheita, com
a antecedência mínima de 5 (cinoc)
dias; findo êste prazo, o Segurado
está livre para proceder à colheita,
sem quebra do presente contrate, devendo no entanto deixar no camoo
talhões testemunhas até 8 vísíta do
Representante da. Oompanhía. Pie i
entendido que o disposto nesta Cláusula não revoga nem modifica os prazcs estipulados na Cláusula XIV.
'I'ermínados os trabalhes· de trillhagem e ensacamento nas plantações para as quais tenha sido dado
.aviso de sinistro, e se ficarem constatadcs prejuízos indenizáveis pela,
presente apólice, o Segurado deverá;
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no prazo de 20 (vinte) dias, enviar a
Companhia os seguintes documentos:
a)
o pedido de indenização dos
prejuízos indicando de maneira clara
e precisa o número da apólice a época em que foi realizada a colheita,
qual o agente ou representante da
Companhia que autorizou o início dos
trabalhos de colheita, o destino dado
à safra depois de o produto deixar o
campo de cultdvn e a importância reclamada, acompanhada dos cálculos
que a justifiquem;
b) o atestado ou laudo do representante da Companhia, ou outr-a
prova satisfatória, a inteiro juízo da
Ocmpanhía, ecmprovando a quantàdade de trigo colhida;
c) declaração de todos os demais
S0gurDS que existam SÔbI\ê! a mesma
área segurada por esta apólice.
XlI _. Alterações

Deverão ser comunicados à Comdias, a
partir de sua ccorrêncía, os atos ou
f2.t,.-2.S abaixo indicados:
a)
venda, alienação, ou qualquer
forma de transferência da plantação
segurada:
b) penhor ou qualquer outro ônus
ou. ainda, a instituição de Interêssea
outros sôbre 'a plantaçã-o segurada:
c) contratação de outro seeurc
aorange_ndo, no todo ou em pait~, a.
plantação segurada:
d) quaisquer mcdifícaçõea TIa área
estabelectc, na proposta, bem como
quaisquer modificações· no método a
ser adotado para o cultivo,
Fica entendido que a ocorrência
das, hipóteses previstas acima provocara a, alteração do contrato do se~
gui-o, ainda que o Segurado não tenha dado o aviso de que tra ta esta
cláusula.
panhia, dentro de 5 (cinco)

XIII -

Declarações, inexatas

Qu-ai~quer

declarações
inexatas
omissas errôneas ou falsas, na proposta do Segurado sôbre circunstâncias qUe possam influir no conhecimento do risco ou no cálculo do prêmio desobrigam a Companhia do pagamento da ind-enização, sem qualquer restituícâo do prêmio reoebíão ,
XIV - Obríçações do Segurado
o,. Segurado é obrigado, Independentemente de outras estipulações

E:;:;:::CU'l'IV.")
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constantes das condições partdculares, a:
a)
dar à Companhia, dentro do
mais curto prazo e por escrito, as
mfcrmaçôea pedidas 8, respeito do
segure:
t» rranquear a qualquer represeritante da Companhia o "acesso à prJ~
prtedade onde se Iccalízar a plantaçao segurada;
c) manter ou fazer manter registros de colheitas, de depósitos, de
expedição, de venda ou de outra

aplícaçâo dada a:) trigo prcduaído na

propriedade;
d) adotar todos os meios a seu alcance para prevenir danos que possam atingir o rendimento da lavoura;
e) adotar todos os meles possíveis
para produzir. cuidar e salvar a safra da plantação segurada, quer antes quer depois de danificada por risC? coberto ou não pela presente apóJíce ;
j) promover a nova semeadura das
áreas destruídas, sempre que determínadn pela
Companhia, mesmo
quando ainda não tenha recebido 0
pagamento das despesas correspondentes, a que se refere a Cláusula VJI:
g) dar imediato avis,) à Oomp inhla
d:>. ocorrência; de quaisquer doenças e
pragas de trigo na região onde está
Iccaliza.da a propriedade'
h) comunicar à ccmpanhia, dentro
de .48 (quarenta e oítc) heras, pelo
11?-elo mais rápido possível 8. ocorrênCla de quaisquer danos causados à
plantação por riscos cobertos OU não
pela presente npólioe:
i) as~istir, pesso~d~lente CU per intermédío de re-presentante credencíado, às vistorias determinadas pela
Companhia nara comprovação e
avaliaçâ., dos sinistros:
XV ~ Seguros em outras Companhias
~e,

a plantação segurada por est.a

apólice já estiver ou vier a ser segura·d.'l, em qualquer épcca, pC1' ou-

tra cvmpanhia, fica o Segurado cbrtga.do â declarar tal fato à Oompanhia, que será mencionado neste contrato.
Se. ~a Oomp anhia estipular, nas
condições particulares, que certa
quantia ou percentagem da Importâncín máxima segurável fica <1 cargo do Segurado, não será lícito a êste segurar, total ou parcialmente, em

A

8·1
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outra companhia, a dita quantia cu
percentagem.
A falta do cumprimento do disposto nesta cláusula isentará a Companhi a de qualquer responsabilidade.
XVI -

Inspeções

A Companhia tem direito de efe-

tuar inspeções, vistorias e verificações que julgar necessárias sôbre a
situação, co-ndições e método de cultivo na plantação segurada,
O Segurado é obrtg ado a fornecer
os esclarecimentos e provas que lhe
forem pedidos, devendo facilitar o desemnenhc da tarefa dos representantes ~ da Companhia, proporei- nandolhes, para tanto. dentro da prcprtedade, os meios de locomoção usuais,
assim como alojamento e manutencão razoáveis.
. O Segurado tem a obrigação de assístír pessoalmente, ou 'por representante habilitado, às vistorias de comprovação cu de avaliação dos sinistros.
O disposto nesta cláusula não significa o reconhecimento da Ccmpanhts em indemaar o Segurado. o qual
permanece sujeito às disposições dás
demais cláusulas desta apólice.
XVII -

Sub-rogação

A Companhia, uma vez paga a' in-

denização do sinistro, fica sub-rogada
ncs direitos e ações da Seguredo ccutr.a terceiros, inclusive repartições públicas federais, estaduais e municipais, que, por ato seu cu de seus
prepostos, tenham causado prejuízo
criando obrigação ou responsabilidade da Ocmpanhtg para cem Co Segurado.
XVIII -

Rescisão

O presente contrato somente pederá ser rescindido:
a) se o Segurado infringir .qualquer
uma das cbrtgaçôes estipuladas nesta apólice, perdendo, em tal hiT 'itese, o prêmio pago em favor da Comp anhía ;
b) a

critério da Oompanhia, se
ocorrerem as hipóteses prevlstas nas
alíneas a e b da Oláusuta XII;
XIX -r- Perda de Direitos

O seauraoo perderá o direito a
qualquer Indenização por ventura devida bem como à restituição total ou

p arctal do prêmio pago, nos seguintes
cases:
u) se, em qualquer ocasião, o Segurad-o ocultar fato material, fizer declaração falsa ou fraudulenta em relação ao presente seguro, seu objeto
ou ao ínterêsse que tiver na plantação segurada;
b) se deixar de cumprir o disposto
no primeir-o período da cláusula XI;
c)
se deixar de adotar todos os
meios e processos razoáveís para
produzir, cuidar e salvar a safra,
quer antes, quer depois de danificada, per riscos cobertos ou nâo pelo
seguro;
d) se apresentar reclamação falsa
ou baseada em declarações inexatas
sob qualquer ponto de vista, ou se
empregar meios dclcscs ou simulações
para obter beneficies ilícitos OU indevldcs.

No caso de o Segurado deixar de
apresentar as comunicações ou exceder os prazos previstos nest:;l. apólice,
ocorrerá a perda de seus direitos se
daí resultar prejuízos para a Companhia.
outrossim, o Segurado perderá o
direito a qualquer indenização e ficará obrigado à devolução em dôbro da
quantia recebtd, em conseqüência da
determinação para promover a neva
r-meadura da áre, destrutds, se deixar de atender a essa determinação
na época oportuna e cem a presteza
necessária.
.xX -

Despesas de Vistcria

A Companhia terá;: direito de 1'8'1ver do Segurado, dentro de 30 (trin-

ta) diJs,· contados da apresentação
da respectiva conta, a Importãncla
correspondente a despesas que tenha
efetuado. em virtude de aviso do Segurado, para Inspecionar plantações
não cobertas pela presente 8.,p61iC0.

XXi - Prescrição
Opera-se a prescrição em favor da
Companhia decorridos os prazos de
um ou dois ancs estabelecidos pelo
Código Civil, respectivamente no seu
artigo 1'78, § 6.°, n.v lI, e § 7.°, n.c V,
ressalvados unicamente os atas de in
terrupçãr, da prescrição admitidos pelo art. 172 d-O mesmo Código,

XXII - Proposta e Tarifa
A presente apólice é emitíd, de
conformidade eom declaracões da
proposta do Segurado e as ocnrüções
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constantes da t:u'ifa para o seguro
agrárt., de trago, aprovados por ate
do Poder Executivo, s quais são conslrrerados parte integrante e complementar desta apólice e obrigam o Segurado como se nela estivessem
transcritos.
As dúvidas surgtdâs na interpretaçâ
dos têrmos da presente apólice
serã. dírtmídas COm base também
nas disposições constantes dos rererí.,
dos d ocumentos.

A O mpanbí i manterá, em sua Sede e em suas Agências, uma cópia
dos referidos documentes, onde poderão ser examín idos pelo Segurada.

XXIII _

Liquiáacõo de Sinistros

O p egamcnto de qualquer Inderúzação devida em virtude desta apóli-

ce determinará o imediato vencimento d seguro relativ à plantação indenizada e será efetuado depois de
deduzidas eventuais dívidas do S-egurado.
XXIV -

Avisos e Endo&so,<;

Todo e qualquer avise ou comunicação, em virtude dest , apólice, deverá
ser feito, obrigatõrtamente, por escrtt. e entregue à Companhia n {
ARêncj.~ 1'·c,;1 emvsõra desta. apólice.
Quaisquer modificações do presente conn-ato serão efetuadas por meio
de endossos emitidos pela compmhia
08 qu ís serão considere dos parte integrs nte e complementar da pr: -ente a pélíce.
SEGURO AGRARIO DE TRIGO
TARIFA

Art. 1.0 Jurisdição
1 - As disposições desta 'I'arífa
aphcsm-se a t d. s os seguros agrário,": de trigo realizados ne Brasil, de
conrcrmid ade com as Condições Gerais d , Apólice, postas em vigor por
decreto do Poder Executivo.
Art. 2.° Claseiticação
1 - para efeito de aplicação das
taxas de prêmf s. os riscos são classificados sob os três seguintes aspec-

tos:

b)

Região
Tipo de cultura

c)

seio

a)

E.v,::::C(TTIVi)

33

Às di versas regiões
1. 1 - Região
do pais são atribuídos números índices de produção e de taxa, de acôrdo
com a relação anex, à presente Tarífa.
1.2 -

Tipo de cultura -

As Iavcu-

ras são classificadas em 3 (três) tipos de cultura, a saber:
Tipo A - lavouras inteiramente
rnecanízadas, onde sejam utilizado.
processes modernos e racionais de
cultura.
'I'ípo B - lavouras de tipo misto,
onde os tratos culturais obedeçam às
mesmas características do tipo A, porém em Que parte dos trabalhos agrfcolas seja realizada manualmente.
Tipo C _ lavouras que se não possam enquadrar nos tipos A e B, aci-

ma.

1.3. - SOlo - Quanto à natureza
dos terrenos e suas condições ecológicas, são as lavouras classificadas, de
acôrdo com 8 preponderância da área,
em uma das duas classes seguintes:
Classe 1 -' solos sílícos-argílosos
argilo-silicosos, profundos com uH
entre 5.1 e 6. O ou corrigidcs para ês·
tes índices.
Classe 2 - outros tipos de solo.
Art. 3.° Riscos Aces~órios e Coberturae Especiais
1 - Além da cobertura básica da
colheita, constante das Condições Gerais da Apólice, esta tarifa abrange
as seguintes coberturas especí als:
a) Risco de Granizo nas Planb c
ções:
b) Risco de Incênci- nas Plantações.
&'1 ccber turas especiais so2
mente poderão ser concedidas como
adicionais à cobertura de colheita,
mediante expressa declaração nas
Condições Particulares da Apólice e
inclusão das cláusulas respectiva s,
bem como o pagamento do prêmio
:3dícional devid-O.
3 - Na concessão de qualquer uma
das coberturas, deverão ser atendidas as segulntes. prescrições:
a) tôdas as disposições constantes
das condições gerais -da apólice ou
desta Tarifa são aplicadas a esta cobertura, naquilo Que não contrariarem
disposições expressas dêste artigo;
b) a importância segurada sob as
coberturas especiais é a estipulada
para ::I cobertura básica, nã- sendo
admitido excluir das ou incluir nas
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coberturas especíals parte da plantação segurada:
C) ,...,cinicio' vencimento e prazo das
coberturas especiais- serão idênticos
aos da. cobertura básica; ,
d) a importância unltári.a máxima
segurável, como está definida na
Cláusula IlI das Condições Gerais da
apólice, representa o valor atrfbuído
à plantação no seu estágio de maior
desenvolvimento;
e) DO caso da ocorrência de riscos
previstos nas coberturas especiais.
ocasíonand., danos às plantações, a
estimativa dos prejuízos será feita em
percentagej-, d,:] valor da plantação,
para a unidade de área. tendo em vista (1 prcporcâo das plantas danificadas, a extensão dos danos e o valor
das colheitas, já realizadas ou em
condições de serem realizadas:
t) para fim das coberturas especiais o dia em que ocorrerem os riscos nas mesmas previstos será considerado a ocasião do sinistro:
g) o pag ament, de um:'! indenização em' virtude de qualquer uma dae
coberturas especiais, acarretará a redução d, importância segurada, de
Igual quantia, permanecendoin:üte·'
1'2dL's'0 valor c-nvencíonal e a produç5 unitária fixados na apólice:
h) o pagamento do prêmio adicional relativo a uma ou mais das coberturas especiais, de acôrdo com os
itens 3 e 4 do artigo 8.° desta Tarifa:
i) '_.a inclusão, nas Condições Particulares da apólice, de uma ou ambas
as cláusulas seguintes:
i. 1) ~ Cláusu l~ Adicional do Risco
de Granizp na Plantação:

Pela presente cláusula a CQm~
panhia segura a plantação espectücada nas .oondtcões Particulares desta apólice, contra o risco de incidênda. direta do granizo, garantindo ao
segurado o pagamento de uma índenizaçâo correspondente ao dano que
venha a ser causado à plantação, na
forma dos parágrafos subseqüentes.
II - A importância segurada é ccnsiderada como sendo o valor d" plantação. no seu estágic de maior desenvolvimento, antes de ser efetuada
qualquer colheita: o valor de qualquer parte da plantação será estimado, separadamente, em razão da
sua área e du valor unitário segundo sôbre tôda a plantação.
In No caso de ocorrência de
granizo ocasionando danas nas p'lanI -

taçôes, a estimativa dos prejuizcs será feita em percentagem do valor que
fôr estimado para a plantação, na
data da ocorrência na tcrm, do ítem
precedente, tendo em vista a proporçãc das plantas danífícadas, a extensão e a proporção das colheitas já
realizadas ou em condições de serem
realizadas.
No caso de áreas atingidas com intensídades diferentes, será efetuad...1.
separadamente o cálculo para cada
uma dessas áreas.
O valor de 'sinistro será dado pelo
produto da percentagem de danos,
pelo valor unitário da plantação, na
época de slnístro e pela área atingida.
IV - Fica entendido que se a Companhia fôr responsável por ou efetuar
o pagamento de uma ou mais indenização em virtude da aplicação da presente cláusula. terá o direito de descontar o valor dessas índeniaaçôes de
qualquer outra, porventura devida,
em conseqüência das demais coberturas ccncedídas par esta' apólice. Da
mesma forma, se a oomp-nnts já
tiver efetuado ou fôr responsável pelo nag'> mente de quaisquer indenizações. por fôrça das demais coberturas desta apólice, terá o direito de
descontar o valor das referidas indeniz:;ções. do valor arbitr ad- para a
plantação, na forma d. inciso H.
V ~ Fica, outrossim, entendido que
a importância segurada representa o
máxim-o de responsabílídade assumida
pela Companhia, em virtude desta
apólice.
i.2) Cláusula Adicional do Risco de
incêndio na plantação.

I ~ Pela presente cláusula a Companhia segura a plantação especificada nas Condições Partáculares desta apólice, contra c risco de incidência direta de incêndio, garantindo ao
segurado o pagamento de uma indeníaaçâo correspondente ao dano que
venha a ser causadr, à plantação, na
forma d-o-s parágrafos subseqüentes
11 A importância segurada é
considerada CúIDO sendo o valor d a"
plantaçâq, nó seu estágio de naíor
desenvolvimento, antes de ser efetuada qualquer colheita; () valor de qualquer parte da plantação será estimado. separadamente em razão da sua
área e do valor unitário segurado sôbre tôda a plantação.
lU - No-case de ocorrência de incêndio ocasíonvndo danos' Das pla-
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t.ações, a estimativa dos prejuízos será feita em percentagem do valor que
fôr estimado para a plantação, na
data da ocorrência na formá do dtem
precedente, tendo em vista a proporção das plantas damfícadas, 8. extensão e a proporção das colheitas já
realizadas ou em condições de serem
realizadas.
No caso de áreas atingidas com intensidades diferentes, será efetuado,
separadamente, o cálculo para cada
uma dessas áreas.
O valer do sinistro será dado pelo
produtc da percentagem de danos,
pelo valor unitário da plantação, na
ép.ca do sinistro e pela área atíngtd.,
IV - Fica entendido que se a COm_
panhia fôr responaável por ou efetuar
o pagamento de uma oU m aís tnderuaaçõer em virtude da aplicação da
presente cláusula, terá o direito de
descontar o valor dessas índenizações
de qualquer outra, porventura devida
em conseqüência das demais coberturas concedid as per esta apólice. Da
mesma forma, se a Oompanhia já tiver efetuad; ou Iôr responsável pelo
pagament-, de quaisquer indenizações
por fôrça das demais coberturas desta apólice, terá o díreíto de descontar o valer d ·'S referidas Indenisacôes
do valor D,l'titradJ para a plantação.
. 11;1 forma do inciso H.
V - Pica, outrossim, entendíd-, que
a ímpcrtânotn segurada representa o
máximo, de respcusabilídade assumida
pela Companhia, em virtude desta
apólice.
Art. 4.9 Proâucõo Unitária Má:..
xima seanraoet

1 -

A produção unitária básica, ex-

press-a em quilogramas por hectare, e
a constante da Tabela Básica a que
se refere o art. 9.0 desta Tarifa.
.
2 - A produçâ , unitária máxima
segurável em uma lavoura é a que
resulta da multiplicação dos seguíntes ratôres:
a) Prcduçà-, unltárí a básica, definida no item anterior;
i» ín~ice correspondente à região,
estabelecido na relação mencionada
no ítem 1.1 do art. 2,°;
C) índice correspondente à experiência da lavoura compreendido entre 1/2 e 1, definido n,; Jórrnula :
Of

=

2P

+

6p -

di

12 G <1-0.0007t)

na qual:
Gf - é o índice que será aplicável
à fazenda ccnsíderada;
p ' - é a soma dos rendimentos médias obtidos nos três últímcs anos,
expresse' em Kg./Ha.;
p - é o menor dos rendimentos observados em um dos anos do período,
expresso- em kg.IHa.;
di - é a soma dos valores absolutos das diferenças que forem encontradas entre os rendimentos observados ncs 3 últimos anos e a média
aritmética dêsses rendímentos ;
G - é a garantia de regtão, para a
classe
de lavoura, expressa em
Kg.IHa.; e
t é a taxa da regtào, para a
classe de lavoura, expressa em cruzeírc s por mil cruzelrcs.
2.1 - No caso de' não haver ex':"
períêncla em um ou mais anos do)
período.
ano faltoso será substituíd;; por um rendimento igual a 80%
do rendimento básico da região.
2.2 - Quand"O a aplícaçâo da fórmula a que se refere a alínea c con-duzir a índice inferior a 1/2, deverá
ser tornado êste último valor; do mesmo modo, se a fórmula conduzir a
valor superior a 1 deverá ser aphca do êste último valor .
3 - Quando a plantação segurada.
estiver I Iccaliznda em dc ís ou mais
munícípícs, dever-se-á ccnsiderer, separadsmente, o número índice de
prcduçâc de c ada município.

°

Art. 5.° Area da Plamtução
1 - A área da plantação será obtida pelos dados constantes da pro-

p:)sh de seguro.
.2 - Para o cálculo da ímpcrtânela máxima segurável, a área deverá
S'21' sempre expressa em hectare.
Art. 6.° Preço ConvenciOnal

1 - O preço c-onvencional para cada ano de COlheita será, no máximo.
o preço oficial estabelecido pelo Ministério d3. Agricultura, ccrrespcndente a 1 (um) quilograma do produto Da lavoura.
Art.·7. 0 Importância Máxima Se
gUTável

N

'

1 - A importância máxima segurável será obtida pela multiplicação da
produção unitária máxima segurável
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Cr$ 1.000,O{) (um mil cruzeiros) de
ímportâncta segurada:
b) lavouras cem índice de taxa de
'1,100 a 1,4GO' c-s 8,00 (dto cruzeiros)
par eis 1,000,00 (um mil cruzeiros)
de importância segurada;

pela área da plantação e pelo preço
convencional,

definidos,

respectiva-

mente, ncs artigos 4.°, 5.0 e 6.° acima.

2 _ Se o seguro Iôr efetuado por
importância ínfertor à estabelecida' rio

item precedente, o segurado será
considerado cossegurador da diferença.

c) lavouras com índice de taxa 81..1pertor a 1,4QO: Org 10,{){J (dez cruzeiros) por ors 1.000,00 (um mil cruzeiros) de importância segurada.

ArL 8.° Taxas

1 -

As taxas da presente 'parira

4 -

são míllímase correspondem à importância segurada de Cr$ 1.000,00

arb. 2.°, da

Tarifa,

pelas

taxas

constantes da Tabela Básica, a que
se refere o art. 9.°. desta Tarifa.
3

Adicional de -Granizo -

-

Adicional de Incêndio -

A

taxa para.a cobertura do risco adioícnal de incêndio na. plantação é ".
de Cr$ 2,00 tdoís cruzeírcsj por Cr$ ..
1.0-00,00 (um mil cruzeiros) de im-o
portânoia segurada.
5 - Qu:mdo a plantação estiver }:(.l_
calízada em áreas p sra as quais esta
Tarifa indique taxas diversas deverse-á considerar, separadamente, as
taxas de cada uma das áreas.

(um mil cruzeiros).
2 - Para a cobertura básica, ccnstante das Condições Gerads da apólice, as taxas serão obtidas pelo produto do número índice, esta belecido
n~l relação a que se refere o ítem 1.1.
di)

EXECUTIVO

As

taxas para a cobertura do risco adidona I de Granizo na Plantação, variáveis de acôrdc com a localização da
plantação, são as seguintes:
a) lavouras, com o índice' de taxa
1.000: crs '6,00 (seis cruzeiros por

Art. 9. 0 Tabela Básica
1 - A tabela básica, uara a determinação da produção unitária máxima segurável e da tax:3, de prêmio, é
a seguinte:

CLASSE DE SOLO

1

TIPO DE

2

CULTURA
Produção
Unitári3

Básica

A

. . ·.·.·····,,·.·1

50

I!

Taxa
Básica

Produção

trnttárta
Básica

I
-+----+-

35

40.m

1

45

35,00

31

C

1

40

30,00

27

Art. 10.

'I'axa

I Básica
I .._----

I,

3B,OO

1

B

I

I
I
I

34.00

30.00

I

. _ - - ' - - - . _ - - - -I - - - - -

Descontos

1" Será permitido desconto na
forma da tabela A abaixo, sôbre as

taxas da presente t artta. Quando cs
seguros efetuados per um mesmo segurado em uma mesma Companhia
abrangerem lavouras situadas em

ATOS DO PODER

uma mesma propriedade imóvel ou
em propriedades imóveis conttgues de,
no mínimo, 30 (trinta> hectares.
2 - Se o Segurado tiver efetuado
seguro no ano precedente e não tiver recebido Indeníaaçâo superior a

EXECUnVO

10% (dez por cento) dos prêmios pagos naquele período, o desccnte par a
(. seguro subseqüente, desde que 1'eJllzado na mesma companhia, será
calcul sdo na
base da tabela B,
abaixo:

1

I TABELA

HECTARES

I
I (item
1
1
. . . . . . . . . . . . . . . . .I,

Atê 30 ....
De 31 a 50 . . . . .. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
De 51 a 80 ............... .. ··············_·1
De 81 a 180 ..... ....... ............... ····1
De 15J a 250 ............ . . . .••. . •.. . . . . .•. I
. ............. ·1
De 251 a 500 .........
Mais de 500 .....•.

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

Art. 11. RiscOs Não Tarijados.
1 - E..st;l Tarifa eõmente se:: plica
aos riscos cobertos pelas "Condições
Gerais" da Apólice e às regiões conetantes da relação a que se refere o
item 1. 1 do art. 2.(>.
2, - Os demais riscos não poderáser objeto de' seguro, "tê que CS 61'gã.cs competentes aprovem as taxas e
condições regulamentadoras dessas
coberturas.

Art.
1 -

12. Propostas,
Endossos

Apólices

e

As prcpostas, auólíces e en-

desses devem ser redigidos de manei-

ra clara e precisa, permitindo o perfeito ocnhecimentc dos riscos ccbertos e das características peculiares à
plantação.
1.1 - AI:, propostas devem ser essinadas P810 Segurado ou seus prepostes, excluídos os ccrretores.
2 _ Quaisquer modificações no texto das apólices só poderão ser feitas
por meio de endossos, os quais ficarão fazendo parte integrante das
mesmas.
2.1 - Os endossos deverão meneieriar obrigatoriamente a data a partir
da qual vigorará a alteração a que
se referirem.
.
3 - Não é permitido, por meio de
endôsso, aumentar a importância segUl"ada.,

5%
10%
15%
20%
2·5-%

30%

A

1)

I
I
I
I
II
I
I

I
I
I
I
I

Tf.BELII B

(H,Em

2)

5%
1(}%
15%
20%
25%
3{}%

35%

Art. 13. Corretagem
E' facultado as Companhias de
Seguro, por intermédio de matrizes,
sucursais. agências e subagênciaS,
devidamente <lutorizadas, ccnceder a
corretores habthtedos uma comissão.
limitada ao máximo de 5% (cinco
per cento) do prêmi-o recebido.
2 - A concessão de quaisquer descontes. bônus, comissões '.u quaisquer
outras vantagens a-s Segur-ados. quer
direta quer indiretamente, não ê
permitida equivalendo a mesma a
uma redução de tsxa e constituindo
infração de Tarifa.
Art. 14. Casos omissos
1 _ Quaisquer dúvidas ou omíssões desta Tarifa serão dirimidas pelo Departamento Naclcnal de Seguros privados e Capitalização ouvido
'Ü Instituto
de Resseguros' do Br asíl,
cujas decisões prevalecerão até ultei-íor pronunciamento do Poder Executivo.
Art. 15. Disp'Jsições Transitórias
1 - As Ocmpanhías sujeitas ao regime do Decreto-Ieí n.c 2.063, de 7 de
março de 1940, que desejarem operar
em seguras agrários de trigo, nos
têrmos da Lei li.'? 2.168. de 11 de [aneu'o de 1954. deverão promover, junto ao 'Departamento Nacional de Segures Privados e, Capitalização, o
process-mento regular de que trata a
legislação em vigor.
1 -
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ee
c

1

DE TRIGO

TAE.IFA

I
I

I
i Código
i

ESTADO

I

Minas -Gerais

J

São Paulo ..............•....................... )

Paraná

.,

, .,

t

01

t

ú2

I

I
I
I
I
I
I

I

.

Santa. Catarina

I
j

I

I
I
I

I

RIO Grande do Sul

I
I
i

t

I
I

[
I

03

REGII..O FISIOGRAFICA

.

íNDICE

I--~-----

Produção I

Nome

Todo o Estado
Todo o Estado
Litoral
Alto Ribeira
Planalto de Curitiba
Campos Gerais
;

.
.
.
.
.
.

01
05 i 'I'omasina
.
CG ) Norte .•..........•..•....•.....
07
'I'ibagí
.
08
Jratí
.
09
Guarapuava
.
la
Ivai
.
11
Iguaçu
,
,
.
Sertão do Rio Paraná
:
.
12
(rl
Litoral de São Francisco do Sul
.
02
Litoral de Florianópolis
_
.
03 I Litoral de Laguna
04 I Bacia do rtaj ai
.
05 ~ Planalto de Oanoínhas
.
06 I Campos de Lajes
.
07
.Ioaçaba ,
.
08
Iguaçu
.
01 i Campos de Vacaria
.
02 . j Costa
.
Colônia Baixa
1
03
04 [Depressão Central
,.. . ....•... [
05 I Colônia AIta
)
06 . Litoral Lagunar
)
07 I Passo Fundo
i

I
I

10

11
9
9

!,

1.425
1.500

I
I

~.500

11 I
16 I

13
12
9
13
14

I
I

I
t

I

9
9 I
9 I
9 I,

9
14

i

9 I
9 I
16 I
11
13
17
13
10

I
t

i

16 i

14

16
19

I

Taxa

1

1. 325
1.425

1.450
1.500
1.350
1.500
1.375
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.275
1.500
1.000
1.450
1.500
1.425
1.125
1.000
1.000

,.

.,

~

6

s

i

i

I
I
I
I

Diversos

I

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

08
09
10

Serras do Sudeste
Campos do Centro
Noroeste
-

11
12

~~~g:snh.a.::.'::'..":. :'..".. :~

1.375
1.000
1.350
'1 350
1. 500
1.500

14

:.

Demais regiões do pais

DVS.

13

" .. ,.,., .•.
.
.

16
16
11
9

ANEXO NQ 2

TARIFA DO SEGURO AGRARIO DE TRIGO'

Relação doa Municípios componentes das regiões üsíográficas
REGIAO FISIOGRAFICA

---

MUN,ICíPIOS

Nome

Código

.
.
.

Alvorada de Sul

.

Amoreira
.
Andírá
.....•............................
Anton.r.a
,
, , .

Apucarana

.

Arapongas
Arapota
Araruna
Araruva
_

"
,

,. ,

Araucária
Assar

o

.•••.. _o ,

o'

o

••

o

o

••••

••••••••

•••••••••

.....• ,

Barracão .. ' .. ,
,,
Bala Vista do Paraíso
Bituruna . '.'

'
o

o

.

.
.
.

••

••••••••••••••••••••••••••••••

Astorga
Banden'ante

,

Produção

I

Estado do Paraná
Aoatíá
AmL 'I'amandaré
Alto Paraná

o.

o

o

o

•

,

o

•

•••••••••

••••

•••••••••••••••

,

o

o

••••
o

o

••••••••

••••••••

o

•

I

DG
DS

J

~ci

11)

Planalto de Curitiba
Ivaí
Norte·
Norte.
Norte ....
o,,

o

o

06

o

o

••••••••••

•••••••••••••••

.' • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••

o

••••

o.

o

•••

o

•••

t~~~r~~.::::::::::::::::::::::::::,:::

Ivaí.

o

••••

o

o

••••••

o

o

o

04 i Campos Gerais
I Ivaí
o

o

••

•

•

o

•

o .•••••••••••••

Ivaí
Planalto de Curitiba ....
Norte
Ivaí
Norte
Iguaçu
Norte
Cuarapuava
"
o

o

•••••••••••••••

10

1:)
03
06
10
O(i
11
06
09

5.4
5.7
6.0
5.4
5.4
5.4
6.0
6.0
6.0
5.8
6,0
6,0
5.7
5.4

•••••••••••••••••••••••

•••••••••••

o.

i

I
I
I

Taxa

I

.

I Norte •..........•..•..•.........
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0$
06

i
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o

•••••

o

,
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•••••••••

•••

o'

••••••••••••••••

o

O'

o

••

6.0

••

•••••••••••••••••••••••••••

o

·i

••••••••••••••

'/

I

5.4
(L O
!).4

4.0

1.350
1.325
1. 500
1.350
1.350
1.350
1. 500
1.500
1.500
1.450
1.500
1 500
1.425
1.350
1,600
1. 350
1 500
1.350
1. 000
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i
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n

~

~

'"

I
MUNICÍPIOS
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I, Código I
I

Do calma
" . do Su 1

I1

_

~~~'a;g~~~~O. '.'~:::::::::::: :::.::::::':.:..':::]

Careara
'
:
Oantórnta
Camnará
,",........................
Oambe ,...................................
Campina Grande do Sul
Cam po Largo
,

02

Campo Mourão ............................•.....
Cândido de Abreu ........•....... ' . . . • . • . ••
Capanema
o'...

10
07
11

Oartópolis
Cascavel
Castro
Centenário do Sul
Cêrro Azul

05
12
04
06
02

".....
..

"
o

o

-..
o.,

o

Contenda ..

•

o

o.......

•••••••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

••

o

•

•

•

•

•

•

•

••••••••••••••••

Coronel Vivida .
Cruzeiro de Oeste
Cruzeiro do Sul

o

o

•••••••

••

o

••••••

••••••

o

••

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

••••••••••••

o

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

'

•

•••••••••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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o
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o
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,

•••••••

•

o

•••

••••••

•

•

o

••••••

o

o

o

o

o

• • • '.

•••••••

o

o

o

o

o

••••••••••••••

Cruz Machado
Curitiba
Ouruiva
...
.
Engenheiro Eeltrã0
Faxmal .
floTfli .. ~.: .. o~

•

o...............
o

o

•••••

•••••••••••••••••••

Cornélic Procópio ..

o

o

•••••••••••••••••••

o

o

oo................

Choptnaínhc

Oíanorte
Clevetâud.a
Colombo .
Cotorado .
Oongornhas

••

o

•••••

o.

o

o

o

•••••

••••••

o

•

o

•

••••••••••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

•

•

•••••••••••

o

•

•
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•

•

•

~

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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Alto Ribeira
Iguaçu

lo!

06
10
06
06
03
03

o

Ivaí ,
Norte .
Ivaí
NOrt-e

11

10
10
08
03
07
10
lO
19

o

o

•••••

••••••

••

•

o'

_.

o

••••••••

••

o

••••

"

••

o

••••••

o.

o

o

Norte .
Alto Ribeira
_

•••••••••••

o

Iguaçu

Ivat

o

••••••

o

o

•

,

•

o

o

•••••••••••

o

••••••

o

o

o

o

••

•

o

o

•••••••

o

o'
o

••••

,.·

o

o

•••

o

o

•••••••
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•

••••

o

•••••

o

•••

o

••••••••

••

o

•••••••

•••••••

••

o

o

••••••
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,

•

••••

•

••

••••

••••••••••••••••••••••••••

••

,

•••••••••

o

••

o

o

•••••••••••••

o

••••••••••••

o

•••

o

••••••

o

'

o

•••••••••

••••••••••••••

o

••••••

o

o

o

••••••••••

•••

o

Ivaí

o

•••••••••

•••••••••

•••••

Ivaí

o

•••••••

•••••••••••••

••••••••••••••••

•••

••

••••••

•••••••••••••••

Irati
Planalto de Curitiba
Tibagi . , ... , ..
Ivai
Ivaí
'o

o

o

o

o •••••••••••

o

o

.

Iguaçu
Planalto de Curitiba
Norte
Tibagi
Oarnpos Gerais
Norte
Iguaçu
Ivai
o.

I

•••••••••

•••••••

< ••••••••••••••

•

o

••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

o

o

o

0- • • • • • • • • • • • • • • •

Norte .'
Planalto de Curitiba
Planalto de curttroa
Ivaí
,
i Tibagi
I Iguaçu
í 'I'omazina
Sertão do R. Paraná
Campos Gerais

1(1
11
03
06
07
06

o

••••••

,

< ••••••••

11

04

Nome

••

•

o

••••

••••••••

•••••••••••

o

••••

••••••••

••••••••••••••••••••

••••••••

•••••••

••

••

o

o.

•••

o

•••••

•••

••••

•

••

•••

••

••

•••••

••••••

··.1

Plorestópolis ...................................•.
Foz do Iguaçu

.

Francisco Beltrão
Guaíra
Guarací
Guaraníaçu

.
.
.
.

"

g~:~~g~~~':ba·_·".·: ...:::.:::;.':': ...:.. ..':

Guaratuba

.

Ioaití

Ibíporã
Imbituva
Iptranga

Iratí _

.

'

'
:

Iguaçu

.
.

6.0

.

Iguaçu
Guarapuava

.
.
.

L~~

.

08

Irati

.

06

Norte
Norte
'I'omazma
Norte
Norte
Campos Gerais

.
.
.
.
.

.

,

OÔ

05
06
06
04
10

.

05

.

06
05

Mandaguaçu

Mandaguart .,

"

_. "

,.;

~

Mangueírmha
Maríalva

Morretes
. Nova Esperança

.

.

Manuel Ribas

Maríngá

.
.

\

.

.

.
.

1.350
1.350
1.150

1.500

.

6.0

Iguaçu

.

.

5.8
6.0
5.4

.

6.0

1.500

.

5.4
5.4

1. 350
1.350
1.375
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1. 500

,

_

Campos Gerais

.

Norte
Ivaí

08

ig

i~:t: :::::::::::::::::::::.: ::::

10
10
10
Dl
10

Ivaí
Litoral

.
.

Ivaí

.

11

1. 350
1.500

Ivaí

'

Norte
Norte
Irati

08

6.0
5.4
5.4
5.8
6.0

1.350
1.375
1.375
1.375
1.350

5.4

04
11
06

10
06

6.0
5.4
5.5
5.5
5.5
5.4
504

.
.

10

.
.
.
.
.

6.0
6.0

.

Norte

.
.

,

6.0
5.4
6.0
4.0

1.350
1.500
1.500
1 500
1.350
1 500
1. 000
1.500
1.500
1.EOO

6.0
504

Jussara
Lapa
Leópohs
Loanda
Lcndrina '
Lupíonôpolis
Mallet .. "

.

.

Tomazina
Norte

.

'

Ivai

03

,

.

Tomazina

.

.

"

.
.
.

.
.

Jataizinho
Joaquim Távora
.Iundíai do Sul
Laranjeiras do Sul

'

Sertão do R. Paraná
Norte

08
OS

.
_

11
12
06
11
09
01
01

06

.
.
.

'

.Iaguariaíva
Jandaia do Sul

5.4
6.0

.
.
.

.Iaguapítâ ..•••..•......•..•......•..••••...

-Japíra

.
.

Litoral
Tomazina
Norte
Irati
Irati _

.

'

Norte
Sertão do R. Paraná

05

Jtaguajé

Jtambaracá
Jaboti
.Iacarêzlnhc

06
12

Iguaçu
Ivaí
Ivaí

"
.

'

'.'

.
.
.

6.0

5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

1.500
1.350
1.500
1.350
1.500
1.450
1.500
1. 350

~
:5

'ti

g
~
~

'x"
~
~

o

~

ec

REGIÃO FISIOGRAFICA

.''"

íNDICE

MUNICíPIOS

Nome

Código

Produção I

Taxa

I

Nova Pátima
Nova Lcndrína

.

07

.-:.
Ort.ígueíra _ •.•.............•..•.............

10

PRimas
Pajmen-a

....•...........................•.
.

07
09

~

.'

Paraíso do Norte
Paranacrty
Paranaguá

Peabiru
Pinhalâc
Pirai do Sul

Piraquara

~

6.0

Guarapuava

04

Campos Gerais

10
10
01
10

i

.

.

r

_

.
.
.
.

11

03

Iratí

,
.
.

·1

10

Ivai

:

05

.

03

Tomazina
Campos Gerais
Planalto de Curiti.ba

04

Pitanga
Ponta Grossa

.
.

10

Porecatu
Pôrto Amazonas

.
.

06
04

Primeiro de Maio
.
Prudentóuolls
.
Quatigt::á ..........•••.................. , .•......
Ouerêncía do Norte
.
Rebouças ......••..........................

OS
08

Reserva

6.0

.

1

r

1

_

.

Ivaí
'I'íbagt

.

i

"

Pato Branco
Paulo Frcntdn

Tibagi

Ivaí
Ivaí
Litoral
Ivaí
Iguaçu

,

Paranavaí

1

I

.

Ribeirão Claro
_ .
Ribeirão do Pinhal
.
Rio Azul
.
Hio Branco do Sul
_
.
Rio Negro
.
Rolândía
.
Rondon
.
Sabáudía .......•......•..................
Santa Amélia
.

0·1

05

-. .
.

!

···.··i
·1
i

··

tvaí

!

Campos Gerais
Norte _
Campos Gerais "
Norte
Irati
Tomazina

.
.
.
.
.
.

;

10

tvaí

.

08

Iratd
Tibagi
Norte
:
Norte
Irati
Alto Ribeira
Campos Gerais
Ivai
Ivaí

.
.

07
06

06
08

02
04
10
10
10

06

Ivaí
Norte

,..

.

_

.

_
'

.
.
.
.

.

.

.
1

6.0
4.0
5.8
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
6.0
5.S
5.7
6.0
5.S
5.4
5.0
5.4
5.5
6.0
6.0
5.5
6.0
5.4
5.4
5.5
5.3
5.8
6.0
6.0
6.0
5.4

1 500
1500
1500
1000
1450
] .500

1.500
1500
1500
1500
1375
1500
1.500

1.450
1.425
1 500

1.450
1.350

1.<150
1350

1.375
1.500
1. 500
1.375
1.500
1.350
1.350
1.375
1.325

1.450
1500
1 500
1. 500
1. S50

i'>
~

o

.n
e

C

'n
C
e
M

~

'"
K
M

o

"<~
O

Cruz de Mon te Castelo
Fé
Isabel do Ivaí
Mariana
Antônio
Santo Antônio da Platina
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí

Sarrta
Santa
Santa
Santa
Santo

.
, .•. '
.
.
.
.
'
.
.

',"
~

','

São Jerônimo da Serra
.
São João do Oaíuá .........•..•••..........
São João do Triunfo
.

São Jorge

.
.
.
.

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul
São Pedro do Ivaí

,

~:~t~;eia' ':.:: .:':::.'.:: ::.'.::..'::'::.',:: ::.'.::
Sertanópolis
Siqueira Campos

- ..
.

'I'amboara

.

Teixeira Soares .,

Terra Boa
Terra Rlca
T',.bagi
'rtjucas de Sul
ToJedo .. _
Tomaslna

.
.
.
.
.

,
,
,

,

:g~ro ..~~.::~~i.~.::
Venceslau Braz

.

,

Ivaí
Ivai
Norte
Iguaçu
Norte, .. '
Norte
'pibagí
Ivaí
Irati
Ivaí

'
,
.
.

:

.
.

rvaí

08
J.O

.

-

.
'
.

'

.....•...•......•...........

Planalto de Curitiba
Iratí .
_. ,
Ivaí
04
Campos Gerais
Norte
"
06
06
Norte
_
.05 ,Toma.zina.

,

03
08
10

10
08

: 1vaf

Irati
I Ivai

f

.
.
.
.
.
.

.....•..•......•.....•......

,

.
.
.
.
, ..

.

05

sertão do Rio Paraná
Tomazina.,
Irati
···
Norte
'
"I'omazina

.

01
03
02
04
06
03
04
07

Litoral de São p'rancísco "
Litoral d~ Laguna
Litoral Florianópolis
Bacia _de Itajaí
Campos de Lajes
Lítoral de Laguna
Bacia de Itajai .,
,
.roaçaba

.

.':.: .t:': .t:': .:': .:': .:

-.

10
10 Ih~
07 \ Tibagi
,
Planalto de Curitiba
03
12

05
08

06

6.0
6.0
6.0
5.4
6.0
5.4
5.4
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
5.7
5.5
6.0
5.8
5.4

jvaâ ...............•...........

10
10
10
06
11
06
06
la
07
10

.
:

.
.
'

' .. '

I

5.4
6.0
ô.Q
5.5
6.0
6.0
60
5.7
6.0
6.0
5.5
5.4
6.0

1.500
1,500
1.500
1.350
1500
1.850
1.350
1. 500
1. 500
1.500
1.375
1.500
1.425
1.375
1. 500
1.450
1.350
1. 350

1_500
1.500
1.375
1 500

I 500
1.500
1.425
1 500

1.500
1.375

I>

~

'"

~

o

"d

o~

M

~
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~
M

n

~

..,

~

o

1.3S0
1.500

Estaào de santa Catarina

Araquari

,.,

,

,

,

~f~~~~u~

:.:.: :.:': :::.: ::.::.:.: :.:.:

Bom Refiro

. -. . ,

Blumenau

.

.

Braça do Norte

Brusque

;

'

,.

,

.

Caçador ' .. ,., ......................•......

6.0

5.1

1.275

1

6.0
6.0
6.0
6.0

!
i

s.o

- ..
,.;

1.500
1. 500
1.500
1.500
1.500
1 500

6.0

.
.
I
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1

I
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I

Camborfu

I

,-,

1

Campo Alegre Campos Novos

1

1

Oanomnas

.

Oapinzal

.

Cnapecó

.

Concórdia

0._

Cricíúma '

Ourttibancs
Descanso
Dionísio Cerqueu-a
Erval d'Oeste
Píortanópolís
Gaspar
Guaramtrím

, .. "

••••••••••••••

','

'

.

'

"

Ibirama

.
.

07 -l

.

04

02
04

Indaíal
Ita
'
Itaíópoüs
rtejaí
Itepíranga

04

.

03

.
.

07

04
05
04

.
, .. ,.:

.
.

08

I;~~í~~~;:

.::.::.. :.':':'. :::.'::.:'::.::1I
do Sul

.Iaraguá
Joaçaba ·
·
Joínvile ."
"
Laguna
Lajes
Niafra ......................•_
Mor.daí
Nova T::int-o
-

Orfeâes

"

1
1

1

!

1
'

1
1

1

Palhoça ...............................•..• 1

06
03
01
07

01
03
06
05

08
02

03
02

,

.
"

"

.
.
.
.

"

.roecaoa

I Litoral Florianópolis
Bacia de Itajaí
Bacia de Itajat
Bacia de Itajaí
Litoral de Laguna
Bacia de Itajaí

.
.

,.,

v

.
.
'
-.

Imaruí

02 i Iritqral Plorianópolis
()5
Planalto de Oancinhas
05
Campos de Lajes
Planalto de Oanolnnas
05
06
Campos de Lajes
Iguaçu
".. ,
08
07
Joacaba
03
Litoral de Laguna
Campos de Lajes
06
08
Iguaçu,
"
08
Iguaçu."

I
I

.
"

.
.
"
"

.
.
.
" .
.
.
Jcacaba ...•..•..................
Planalto de Canoinhas
,
".
Bacia de Itajaí
'
Iguaçu
'
Campos de Lajes
,
" .
Litoral de Laguna
.
Litoral de São Francisco
.
Joaçaba.
"
_
'
Litoral de São Francisco
.
Litoral de Laguna
.
Campos de Lajes
"
.
Planalto de Oanomhas
.
Iguaçu
.
Litoral Plortanópolís
.
Litoral de Laguna
"
.
Litoral Florianópolis
.

Palmitos
Papanduva

- ., .;
.

'

i

,., ...•. ; .. ',.,

oa

/

05
06

Pôr-te Belo .......•.............•.......••• /
Pôrto União
~
.
Presidente Getúlio ................•.....
1

02

Ptratuba

..........•.....................•..•..•• 1

4

Rio

••

do Su:

1

Rio Negrinho ............................• 1
Rodeio
,
Santo Amaro da Imperatriz
1
São Bento do Sul
/
São Carlos .......................•.............. 1
~~o) F"'?,nc~co

do Sul

j
1

oao Joaquím
Bàc José
_.......................•.. I
São Míguer d'Oeste
,
1

Seara

_

Sombrio

_

,,'

,.,

/

,

j

, ...•....•• , ...•. , •..•.••••. 1

'Laió

'I'angará

,

~ucas

'I'unbó
_
'I'ubarão "
'Turvo

Urussanga

"
'

, ...........................•. 1
[
'
,
,
!
)
,
:
' .. , .. , .. 1

,

Videira

1

. ...•......•.•. 1

Xanxerê . .

,

Xaxím
E.~iado

,

,

I

, .. l

do Rio Grande do Sul

Arntíba

Arrôíc do Meio
Aerôío Grande
Bag-é

Bento Gonçalves

" .. ,
,

05
04
04
05
04
02
05

Planalto de Oanoínhaa
Campos de Lajes
LitoraI Florianópolis
Planal to de Oanoínhas
Bacia de Itajai
Bacia de Itajai
Planalto de Canoinhas
Bacia de rtajat
Litoral Florianópolis .,
Planalto de Oanoínhas

08

Iguaçu

01
06

02
08
07
03
04
07
02
04

03
03
03
07
08
08

1
1
1

,

,

r

,.1

:
1
r
r

I

!
'.'

/

Litoral de São Francisco
".. i
Campos de Lajes
,
r
Litoral Florianópolis
i
Iguaçu
i
Joaçaba
'
,
!
Litoral de Laguna
·
·
·.1
Bacia de rtajat
I'
.Ioacaba .........•............... 1
Litoral Florianópolis
1
Bacia de Itaja!
[
Litoral de Laguna
,
)
Litoral de Laguna
r
Litoral de Laguna
·· .....•. 1
Joaçaba
/
Iguaçu
1
Iguaçu
/

I

/

I

/

.
.

.
.
, .........•.......•.•.•.... /

:.1

Bom JCSl15 ...•••..••••.....••.•••••.•• , •.•••••.• 1

Caçapava do sul
, .. ,
I
Cacequí ............................•....•••....•·1

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
~.O

6.0
5.1
6.0
6.0
5.1
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.1
6.0
6.0

1.500
1.500
1~500

1.500
1.500
1.500
1.'500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1 . .;00
1.276
1 . ..,00
1 ...,00
1.270
1.500
1 ..,00
1.500
1.500
1.500
1.27b
1.500
1.500

i
8

i

i

I

:

;.;]egTeW • . ..•..•.........•.......•.•.•. , ..••.

Antônio Prado .. ,

Iguaçu

11
05
07
03

i Campanha .. ·

·

·

· .. ·1

! Colônia Alta .......•..........••. /
I Passo Fundo
,
/

Colônia Baixa
06 I Litoral Lagunar

1

1
II I Campanha
1
05 / Colônia Alta
..
1
01
Campos de Vacaria •................. ,
08
Serra do Sudeste
1
II
Campanha
·1

5.4
4.5

4.0
6.0
4.0

5.4
4.5
4.0

5.5
5.4

1.350
1 125
1.000
1.500
1.000
1.350
1..125
1.000
1.375
1.350

~
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Nome

Código

Cachoeira do Sul
oaí

.'

.

.

~~~~~Ei~~ia"",:"

, .. " ..

"., ............• ',.

03

,.

0-1
D7

:.. :.. :.:'::.:'::.':.: . .:':

Ca-nela

Cengussu ,.,

,

Canoas

,."

.. ,

Oeràztnho
,
....................•. ,
Caxias de,' Sul
Cêrro Largo
,

,

Oe.sca

o

.

.
o

••

•

••••••••••••••••••

o ••••••

T':rval

'0

"

E3pUIDOEG

•......

o

o

••••••••••••••••••••••

••
,

o •

"

;
o

•••••••

,.

o

,

••

••••••••
•••••••

o •••• o ••••••••

, .•. , . . . • . . . • . .

, ••.•.

,.,
.. '

.

. . . . . ..

.

:::;'ai'1'oupilha. .
,
,
,
I;~lorcs d2 Cunha
. . . . . . . ..

o

"

.

.
o

•

•

•

•

•

•

•

••••

"

•••

Oaurama

0211C1'8. \

•

.
.

Prederrcc Westpbalen
G~',r!bp.ldi

•

.

Câmara ..

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

..

o

••

g~~'J{~~J ;;r~~::ss '-' ~ : '. ' : : '.." ~ : '. : : : '. ." " : '.:':

Grrué

.

.

Gramado
C..ravatat
Guaíbn

Ouaporé

0

•••

,

.

'

,
~....
r ' • r •••• , ••••

o •

.',_
,

•• ,

•• ,

••••• o ,

Depressão central
I Colônia
Litoral
Oolônia
Colônia

.1.2

•••••••

o •• •

.,.'

o

,

.

"

,

.

"

.
'
o ••••••••••

,

.

••••••••••••••••

I Serras do Sudeste
I

o •

.

.,

.

08 ! Serras do Sudeste
09 ! Campos do Centro
03 ! Colônia Baixa
03
Colônia Baixa
05
Colônia Alta
05
Colônia Alta.

Noroeste

.

,

07

I

••••••

,

08

Passo' Fundo

•

.
;

IVilssoes. ,
I Noroeste

o

.
,.

,

o

07
04

o

.

09 . Campo do Centro
11 I Campanha
03 i Colônia Baixa

lO
115

•

,

Serras do Sudeste _

o'

.
o •••••••••••••

, .. ,

,
,

".,

,

.
.
.
.

• • • • • o. o ••• o • • • • o • • • •

Colônia Ai ta
Passo Fundo

'
,

: Depressão Central

.
.

"..

i Depressão Central 0··'········"·····,
07
Passo Fundo
12
Missões
,
,.~
.
03 I Colônia Baixa .........•..... ,
.
04 I Depressão Central
,
:
04
Depressã-o Central
.
D~ ,Colêmi,a Alta .... ,. o." o···. ,." . t . . 0'[
O·}

o ••••••••••• ,

L

•••••

o

Baixa
Lagunar
Baixa
Baixa

Depressão Central
I Passo
Fundo
D5 : Colônia AI ta
95 I C,,?lô:?-ia Alta
10

o

•••••

o

0

Esteio
Estrêla

•

, .•....

"

Criasiuma
Cruz Alta ..
Dom Padrito
Encantado
,
Encl'us!ihac19. do Sul
Erechin1

04
03
06
03
03

•••••• o •

Ijorizontma
Ibn-ubá

liuí
l";'aí
Itaqul

.
.

"

'. '.:: .: : .: .: : .: .: :

: : .: :: : .: : .. .: :
.

.taguarüc
Jaguari

.
.

Júlio de Oastílhcs
Lagoa Vermelha
Lajeado
Lavras do Sul

.
.
.
.

Lívramcatc

.

J\!1acrH1

•...............•........................•. 1

Marceltno Ramos . _
Monteuegro
Nã.o-rne-Toque
Nova Petrópolis
Nova Prata

:

.

'.. I
:
.
.

Novo Hamburgo

.

Osório
Palmeira das Missões

.

Panambt

10

, , .'

Noroeste
, .. ,
Noroeste, ,
,

10
10

],'1issões, ,
,
Litoral Lagunar

12

06

,

,I

0[1

I

Missões
Campos do centro

i

Campos de Vacaria ,
Colônia Baixa ','
Serras do Sudeste ,
Campanha
"
Passo Fundo
Passo Fundo

03

08
11

07
07

Colôni9. Baixa
i Passo Fundo
03 I Colônia Baíxa
05 I Colônia Alta
03
07

I Colônia

,
,.,
,
,

.................•................

09

I Campos do Centro .. ,

I Passo Fundo

.

07

.

06
08
08

Pôrto Aleg'l'e·:: .. ..'. .. ·.:::.'.·.::::.·.:·: .. ..'. .. .:
Pôrto Lucena .' _
.

04

.

Pinheiro Machado
Fir3.tin\ .
-

Quaraí
R.io Grande

Rio r-arco
Roca 88.11'és

.

.

· .. ·· .. ··"

.:

-

'Slll'

,.,

_

,

.
.

.: : .: .: :...': :.: :: .': .: :.: .:
.

San~duva

Santa Cruz do sul
Santa Maria .. ,
Santa Rosa

,

Santiago

,

.,

,
,

;

Santa Vitória do Palmar

Santo Angelo

.

"

,...... ,

,

,

,

.
.

"

.

,

,

,.

, .. ',

.

10

11
OS

04
03

03
11
üI
03

04
10
02
12
12

! Casta

I Noroeste

Serras do Sudeste

Depressão Central

I Missões

,

,
,

1.350
I. 500

,.,

,

.

,

,;
,

" .-.. "

.

,

6.0
4.0

1.000

.

6.0

.

4.0
4.0

.
.
.

6.0
5.5
5.4
4.0
4.0

1.500
1. ooo
1.000
1.500
I. 375
1.350
1.000
1.000

.

.
.

.

.
,

.
, ..
,
.
.

,

,

,

6·0

1 "qQ

4.0

1.000

6.0
4.5
6.0

1 500

5.8
.
.
.

,

,

.

.

Noroeste
,
.
Campanha
,
, ..
Litoral Lagunar
,
.
i Depressão Central
,',
I
Colônia Baixa .. ,
Colônia Baixa
I Campanha
,
.
Campos de Vacaria .. ,
,
I Colônia Baixa
,
,
,
i Depressão Central
,;
I~ro~te

1.350

5.4

,

".,

Litoral Lagunar ,
Serras do Sudeste

I Costa
I Missões.

5.4

•••••••••

.'

Baixa
,

, .-.
.

"
A

1.350
1.000

4.0

.

, .. "
,
,

5.4

.

,

12

81

.

,
,

.

Passo Fun do

dÔ

"

Campos do Centro,

03
02
10

Pelotas

~~~~~~

Noroeste

09

5.4
4.0
4.0
4.0

5.5
5.5
5.7
5.4

5.4
.

4.0
5.7

.

6.0
6.0

.

'
.
.

".,.
.

.

.

5.4
4.0

6.0
5.7
5.4

5.8
6.0
6.0

1.125
1 ..,00
1.450
I. 350
1.000
1.000
1.000
1.375
1.375
1.425
1 350
I. 350
1 000
1.425
1.500

~

'"

8

-o

~

'"

'2"
N
M

~

Ó

1 ,5,(){}

1. 350
I. 000
1 500
1.425
1 35C
1.450
1 500
1.500

eo
~

I

1

MUNICíPIOS

I Código I
I
I

.

Santo Antonio
Santo Orítc
São
São
São
São
São

São
São
São
São

·,·

I

;.··

1
1

Borja .......................•....-.•........• 1
Francisco de Assis
1
FranCiSCO de Paula
"
" ....•.•. i
Gabriel
, .. _
I
J erõnímo ...................•............•.. 1
0'0 ••••••••••••••

o'

••••••••••

José co Norte _......................•._
I
Leopoldo. .
_.........•...... I
Lourenço do Sul
I
Luiz Gonzaga ..................•.........•.•• 1
São Pedro do Sul
_
1

SâD Sepe
Saplranga

,.................•.........••. 1
".............•.••. 1

Sarandi .., ,

,.,._

Sobradinho
Soledade

, ,

-.·.1

1

••.•.......••..•.•.•. _.•.•..••.•..••.• 1

Tapera .................................•.. 1
Tapes
1
Taquara ..
I
o

o

••

o

o

••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

Taquari

o

Tenente Portela
Tôrres . . .
Três de .Maío
o

o

o

•••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

'_0 ••.••••
•••••

o

o

o

••

'

.•••

o

o

•

1
r

•

•••••••••••••••••••

1

Três Passos ............................•.. 1
'I'ríunfo
,
1
'I'upancíretã
;
".'
'.'
" .1
Uruguaíana .

o

•

o

•••••••••••••••••••••••••••••••

Vacaria .. ,
Venâncio Aires
Veranópons
Vlamão ..
o

'

f
1

r

o

1
•

o

o

•••

o

•••••

o.

o

••••••••••••••••••••••••

I Produção I
II
I
I
I
I
03 I Colônia Baixa .:
··
1
6.0 I
5.4 I
10 I Noroeste ..............•......... 1
12 I Missões .. ,............. •
-. • ·1
6.0 I
12 I Missões . .
..
·.· .. 1
6.0 I
4.0 I
01; Campos de Vacaria
'I
5.4 I
11 I Campanha
I
04 i Depressão Central
I
5.7 I
5.8 I
02 i Costa
!
6.0 I
03 I Colônia Baixa
·1
4.0 I
06. I Litoral Lagunar
i
6.0 I
12 i Missões .....................••... \
5.7 I
04 j Depressão central
l
5.7 I
04 \ Depressão central
·1
6.0 I
03 I Colônia Baixa
1
lO I Noroeste ...................•.... i
5.4
0'0

03- : Colônia Baixa
09

'I'apejara ....................................•... [

f

I

I
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Nome

~

i Campos do Centro

!

07! Passo Fundo
07 i Passo Fundo
06 i Litoral Lagunar

:
i

!
[
1

03 I Colônia Baixa

a3 I Colônia Baixa
10 I Noroeste

02 I Costa
10 I Noroeste .. ,
10 J Noroeste '
04

09

I

1

i
1

,

I

i

Depressão Central
I Campos do Centro

11! Campanha
01 I Campos, de Vacaria

03) Colônia Baixa
05 I Colônia Alta ..04 I Depressão Central

I

••••••••

)

'i
1

;
,

··· .. ·····1
·1
1
1

I

o
o

íNDICE

6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
5.4
5.8
5.4
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4.0
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4.0
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4.5
5.7

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Taxa
1.500
1.350
1.500
J.,5uO
1.000
1.350
1.425
1.450
1.500
1.000
1.500
1.425
1.425
1.500
1.350
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.350
1.450
1.350
1.350
1.425
1.000
1.350
1.000
1.500
1.125
1.425
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EXECUTIVO

JULHo DE 1958

Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dtsposíções em contrário.

Altera Q Regimento do Conselho nacíctuü do Petróleo, aprovado pelo
Decreto n,o 42.786; de 10 de ãezembrQ de 1957.

Rio de Janeiro, 14 de julhc de 1958;
137." da Independência e 70." da Re-

DEORETO N.? 44.042 -

DE 14 'DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

o

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

-crete:

Carros Cyrillo Junior

DECRErO N." 44.044 "- DE 18 DE

Art. 1.0 O § 1.0 do art. 6.° e o ítem
:I1I do art. 93 do Reghnento do Conselho Nacional do Pet-óleo, aprovado
J}21o Decreto n.: 42 786 de 10 de dezembro de 1957, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"§ 1.0 O Chefe do Gabinete. o Consultor Jurídico, os asststentes Técnicos. Ofíclaís e auxí'teres referidos
neste artigo perceberão a gratifíca.,
câo de representação de Gebínete que
lhes fôr arbitrada pelo Presidente".
"H _. Os Diretores da Divísão o
Chefe do Gabinete e o Chefe do Serviço Jurfdico, por servidores cor êles
índícados. entre seus subordinados
imediatos" .
Art. 2.° 11:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicacâo. revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Janeíro. 14 doe julho de 1958:
137,° da Indep-endência
70.° da Re-

'públlca.

pública.

e

JUSCELINO. KUBITSCHEK

Carlos Cyrillo Júnior

DEORlETO N.c 44.043 - DE 14 DE
JULHO DE 1958
Acrescenta um parágrafo único ao artigo L" do Decreto n." 42.787, de 10
de dezembro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atríbu'câo que lhe confere o art. 87,
tncíso I. da Constituição. decreta:
Art. L" Fica acrescido de um parágrafo único o art. L" do Decreto
n.s 42.787, de 10 de dezembro de 1957;
"Parágrafo único. QuandQ exercidas por militares do Exército, Marinha e Aeronáutcea, perdem o caráter
de "gratificadas" as funções de que
trata o presente Decreto".

JULHO DE 1958

Regulamenta a Lei n. o 1.998 de 1
de outubro de 1953. que rege a situação dos empregados brasileiros
dispensados da
Comissão
Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana.

o Presidente da República,' usando da atribuição Que lhe confere o
art. 87. Inciso l, da Constituição. e
nos têrmos da Lei n.v 1.998, de 1
de outubro de 1953. decreta:
Art. 1.0 São beneficiados pelas
vantagens outorgadas pela Lei número 1. 998, de 1 de outUbro de 1953,
os empregados que o Chefe da Representação brasileira na Comissão
Mista
Ferroviária
Bra.sil-Bolív:a
ateste terem sido dispensados em
virtude da cessação das funções que
exerciam, por se haverem tornado
desnecessários seus serviços. em vista do estágio de conclusão das obr as.
Art. 2.° Os portadores dos certificacos mencionados no art. 1." deverão requerer ao Departamento Actmtntstratzvo do serviço Público seu
aproveitamento, nos têrmos da Lei
1.998. e. de acôrdo com o tipo de
função que hajam exercido. o referido Departamento deverá promover
sua transferência para a repartição
que melhor correS'Donda. preferentemlC01:e na zona onde exerceram as
funções anteriores,
Art. 3.0 O Departamento Administrativo do Serviço Público, se
comprovada a absoluta impossibilidade do aproveitamento dos dispensados. em virtude da inexistência
das funções que exerçam no serviço
Público federal. procederá de uma
das formas seguintes:
a) Procurará obt-er a admissão do
empregado
dispensado na Viação
Férrea do Rio Grande do Sul ou na
Rêds Fer-r-oviár-ia Federal S.A.
b) Verificará se o empregado disnensado tem. H. nossibilidade de excr-
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cer outras funções. caso no qual efetuará a transferência do mesmo para
a repar tiçâo adequada, em serviço

EXECUTIVO

PROJETO DO REGULAMENTO
A QUE SE REFERE A LEI N.o·3.268.
DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

que lhe faculte remunecaçâo idêntica

à que percebia pela Oomíssâo Mista
c) Caso se verifique a evidente rmpossibilidade da aplicação das tetras.

a ou b déste a.rti,go.o DAS? g estao-

nará a indenização prevista no artig-o 2.° da Dei 1.998.

Art. 4 ." E' -tacultado ao funcíonárfo dispensado optar pela indenização prevista no art. 2. o da Lei
1 998. com o que cessârá o direito à
transferência nela assegarrado .
Art. 5. o Os oenefícios da lJeí 1.998

não invalidam as vantagens que os
empregados dispensados possam auferir por fôrça do Regulamento de
Assistência Social da Comissão Mis-

Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
0
Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri Ci de Janeiro. em 18 de julho de
1958. 137. o da Independêncta e 70. c
da República.
ta

Art. 6.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco N eçrtio de Lima
Lúcio Meira.
DEORETO N.' 44.045

DA INSCRIÇÃO

Art. 1.0 Os médicos legalmente habilitados ao exercící., da profissão em
virtude dos diplomas que lhes foram
conferidos pelas Facuidades de Medicina oífciaís ou reconhecidas do pais
só poderão desempenhá-lo eretrva ,
ménte , depois de inscreverem-se nos
Conselhos Regionais de Medicina que
junsmotonarem a área de sua e.ttvidade proíraslonal .

parágrafo único. A obrigatorteôade
da inscrição a que se refere o presente
artigo abrange todos os proftesíonaaa
militantes, sem distinção de cargos ou
funções públícas .
Art 2.'-' O pedido de inscrição do
médico devera ser dírrgrdo ao Presí,
dente do competente Conselho RegIOnal de Medicina, com declaração de:
a)
nome por extenso;
t» nacionalidade;
c)
estado civil;
d)
data e lugar do nascimento;
e)

t)

DE 19

DE JULHO DE 1958

Aprova o Regulamento do Ccmsetno
Federal e Conselhos Regionais de
Medicina a que se refere a Lei
n. O 3.268, de 30 de setemôrc âe 1957.

O Presidente. da República. usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regula,
menta do Conselho Federal de Medtema e Conselhos Regronaís de Mediema que, assinado pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Saúde, com
êste baixa.
Art. 2.° f:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em ..19 de julho de
1958; 137." da Independência e 10." d:1
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Pinotti.

OAPíTULO I

filiação; e

Faculdade de Medicina pela
qual se formou, sendo obrigatório o
reconheoímento da firma do requerente.
§ 1.0 O requerimento de inscrição
devera ser acompanhado da seguinte
documentação:
a)
original ou fotocópia autenta,
cada do diploma de formatura, devidamente registrado no Mírustérro da
Educação e Cultura; .
b)
prova de quitação com o servtço militar (se fôr varão);
c) prova de habilitação eleitoral;
lI)
prova de quitacâo do ímpôsto
sindical;
e) declaração dos cargos particulares ou das funções públicas de
natureza médica que o requerente tenha exercido antes do presente Regulamento;
1) prova de revalidação do drpíoma de formatura, de conformidade
com a Iegfslação em vigor, quando o
requerente, brasnelro- ou não, se tiver
forma-do por Faculdade de Medicina
estrangeira; e
g) prova de registro no Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina
e Farmácia.
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§ 2.° Quando o médico já tiver sido
registrado pelas Repartições do Mt,
.mstérto da Saúde até trinta (30) de
setembro de 1957, sua inecnçêc nos

Conselhos Regionais de Medicma prescindirá da apresentação de diplomas,
oertiftcados OU· cartas registradas no
Mímstério da Educação e Cultura,
contanto que conste prova de registro
naquelas Repartições do Ministério da
Saude.
§ 3.° Alem dos documentos especí'ücados nos parágrafos anteriores. os
Conselhos Regionais de Medicina poderâo exigir dos requerentes amda outros documentos que sejam julgados
necessários para a complementação
da inscrição.
.
Art 3 o A efetivaçâo real do registro do médico só existirá depois da
sua tnscrrção nos assentamentos dos
Conselhos Regionais de Medicina' e
também depois da expedição da Carteira Profissional estatuída nos artigos 18 e 19 da Lei n.c 3.268, de 30
'de setembro de 1957, cuja obtenção
pelos interessados exige o pagamento
prévio dêsse documento e o pagamenta prévio da primeira anuidade.
nos têrmos do art. 7.°, §§ 1.0 e 2.°, do
presente Regulamento,
Parágrafo úmco . Para todos os
Conselhos Regionais de. Medicina serão uniformes as normas de processar
Os pedidos de tnscncâo. os registros e
as expedições da Carteira Profísstonal,
valendo esta como prova de .dentídade e' cabendo ao Conselho Federal
de Medicina disciplinar, per "atos re,
solutórtos" a matéria constante dêste
artigo,
Art 4.° O . Pedido de tnscrtoâo a
que se refere o"artigo anterior, poderá
ser feito por procurador quando o
médico a inscrever-se não possa deslocar-se de seu local de trabalho. Nesses casos. ser-Ihe~ãD enviados registrados pelo Correio. por intermédio do
Tabelião da Comarca Os documentos
a serem Dor êle autenticados a fim
de que ° "requerente, em -rresenca do
Tabelião, os assine e néles apanha a
tmpressao digital do polegar da mão
díreíta, dentro do prazo máximo de
três (3) dias. dev-olvendo-os com a tir.,
ma reconhecida ao Presidente do
Conselho Regional. que então autorizará a expedição da carteira e a ínscríçào .
Art. 5.° O pedido de inscrição do

médico será denegado quando:

a)
o Conselho Regional de Me-Q.Icína ou, em caso de recurso, o Con- ~

selho Federal de Medicina não julgarem hábil ou considerarem insuficiente o dlploma apresentado pelo reque,
rente;
tJ, nas mesmas Circunstâncias da
alínea precedente, não se. encontrarem em perfeita ordem os documentos
complementares anexados pelo inte.,
ressado:
c) não tiver sido satisfeito o pa.,
gamento relativo à taxa de ínscráçâc
correspondente.
Art 6. Fica o médico Obrigada a
comunicar ao Conselho Regional de
Medicina em que estiver inscrito a
instalação do seu consuttóno ou local
de trabalho profissional, assim como
qualquer transferência. de sede, ainda
quando na mesma jurrsdíçâo .
~ 1.0 Quando nouver mudança de
sede de. trabalho, bem como no caso
de abandono temporário ou deflmtívo
<la profissão, obedecer-se-á às disposições dos §§ 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do art. 18
da Lel n.? 3.268, de 30 de .setembro
ce 1957 pagando nova anuidade ao
Conselho da Regíâo onde passara
exercer a profissão.
V

CAPíTULO II
DAS ~TAXAS, CARTEIRAS PROFISSIONAIS
E ANUIDADES

Os pronssíonate inscritos
de acôrdo com o que preceitua a Lei
n." 3.268, de 30 de setembro de 1957,
ficarão obrigados ao pagamento de
anuidades a serem fIxadas pelo Conselho Feder-aI de Medicina.
§ 1. Q O Pagamento da
anuidade
será efetuado até o dia 31 do mês
de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feito na
ocasião da expedícâo da carteira profissional do Interessado.
§ 2. o O pagamento
de anuidades
fora do prazo prescrito no parágrafo
antecedente será efetuado com acréscimo de 20 % (vinte por cento) da
ímportãncia fixada.
Art. 8. Q Os profissionais inscritos
na forma da Lei n.s 3.268, de 30 de
setembro de 1957 pagarão no ato do
pedido de sua inscrição, -uma taxa
de inscrição fixada pelo Conselho
Federal de Medicina.
Art. 9. Q Ao médico inscrito de
acôrdo com o presente Regulamento
será entregue, mediante pagamento
d", taxa específica de expedição de
cadeira profissional e fixada pela
Assembléia Geral, uma carteira proart..

7.':J
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fissional numerada e registrada. no
Conselho Regional, contendo:

a) nome por extenso;

b) filiação;
c) nacionalidade e naturalidade;

d) data do nascimento;

designação da Faculdade de Medicina díplomadora;
f) número da inscrição anotada
nesse COnselho Regional;
g) data dessa mesma inscrição;
h) retrato do médico, de frente. de
3 x 4 em .. exibindo a data dessa toe)

togratía:

assinatura do portador;
1>impressão digital do polegar
da mão direita;
k) data em que foi diplomado;
l) assinaturas do Presidente e do
secretário do Conselho Regional;
m) mínimo de três (3) fôlhas para
1)

vistos e anotações sôbre o exercício
da medicina;
n) mínimo de três (3) rôlhaa para
anotações de elogios. impedimentos e
proibições:
o) declaração da validade da car-

teira como. documento de identida-

de e de sua fé pública (art. I 19,0 da
Lei n. Q 3.268, de 30 de setembro
de 1957);

p) denominação do COnselho Regional respectivo.
Parágrafo único. O modêlo da
Carteira Profissional a que se refere
o art. 18.0 da Lei n.c 3.268, de 30
de setembro de 1957, será uniforme
para todo o País e fixado pelo Conselho Federal de Medicina.

CAPíTULO III
DAS pENALIDADES

Nos processos Btíco-Proiiseionaís
Art. 10.0 Os processos relativos às
infrações dos princípios da ética profissional deverão revestir a forma de
"autos judiciais", sendo exarados em
ordem cronológica os seus pareceres I"
despachos.
Art. 11,0 As queixas ou denúncias
apresentadas aos Conselhos Regionais de Medicina. decalcadas em tnfração ético-profissíonal s6 serão recebidas quando devidamente assinadas e documentadas.
Art. 12.0 Recebida a queixa ou denúncia o Presidente a encaminhará
a uma Comissão d", Instrução, que.
ordenará as providências específicas
para o caso e depois de serem elas

executadas, determinará, então, a Intimação do médico cu da pessoa jurldica denunciados para, no prazo de
trinta dias a contar da data do recebimento dessa intimação oferecer
a defesa que tiver, acompanhando.e
das alegações e dos documentos que
julgar eonvenrentes ,
§ 1.0 A instrução a que se refere
êste artigo poderá ser feita mediante
depoimento pessoal do queixoso OU
denunciante, .arrolamentc detest-emunhas, perícias e demais provas
consideradas hábeis.
§ 2. Q A ambas as partes é facultada a representação por advogados
militantes.
Art. 13.0 As intimações poderãoprocessar-se pessoalmente e ser certificadas nos autos, ou por carta registrada cuja cópia será a estes
anexada, juntamente COm o comprovante do registro. Se a parte mtimada não fôr encontrada, ou se o
documento de intimação fôr devolvido
pelo Correio será ela publicada por
edital em Diário Oficial do Estado
dos Territórios ou do Distrito Federni
e em jornal de grande circulação na
região.
Art. 1.4.0 Somente na Secretaria do
Conselho Regional de Medicina poderão as partes ou seus procuradores
ter "vista" do processo. podendo, nesta oportunidade, tomar as notas que
julgarem necessárias
defesa.
- .Parágrafo único. E' expressamente
vedada a retirada de processos pelas
partes ou seus procuradores, sob
qualquer pretexto, da Secretaria do
Conselho Regional sendo igualmente
vedado lançar notas nos autos ou
sublínhá-Iog de qualquer forma.
Art. 15.0 Esgotado o prazo de contestação, juntada ou não a defesa, a
secreta-ta do COnselho Regional remeterá o processo ao Relator desígnado pelo Presidente para emitir parecer.
Art. 16.0 Os processos atmentea à
ética profissional terão,' além do relator, um revisor também designado
pelo Presidente, e os pareceres de
ambos, sem transitarem em momento algum, pela Secretaria,;:;6
serão dados a conhecer na sessão
plenária de julgamento.
Parágrafo único. Quando estiver
redigido. o parecer do relator deverá
ser entregue. em sessão plenária e
pessoalmente, "ao Presidente e êste,
também pessoalmente, passará o proà
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cesso às mãos do revisor, respeitados
os prazos regimentais.
Art. 17.0 As penas disciplinares
aplicáveis aos infratores da ética profissional são as seguintes:
a) advertência confidencial. em
aviso reservado;
b) censura confidencial, em aviso
reservado;
c) censura pública. em publicação
oficial;
d) suspensão do exercício proüssional, até 30 (trinta) dias; e
e) cassação do exercício prortsstonal.

Art. 18.0 Da imposição de qualquer
das penalidades previstas nas letras
a, b, c. d e e do art. 22 da Lei número 3.268, de 00 de setembro de
1957. caberá sempre recurso de apelação para o conselho Federal de Me,
dícina respeitados Os prazos e efeitos
preestabelecidos nos seus parágrafos.
Art. 19.0 O recurso de apelação poderã ser interposto:
a) por qualquer das partes;
b) ex-ottícto,

Parág.rafo único - O recurso de
apelação será feito mediante petição
e entregue na secretaria do Conselho
Regional dentro do prazo de trinta
(30) dias. a contar da data da cientificaçâo ao interessado da decisão
do julgamento, na forma do art. 13
dêste Regulamento.
Art. 20.0 Depois da competente
"vista" ao recorrido. que será de dez
(lO) dias, a contar da ciência do des.p acho do Presid-ente designará êste
novo Relator para redigir a ínfor;
mação a ser prestada ao oonsetno
Federal de Medicina.
Art. 21.0 O recurso "ex-offfcíc" será
Obrigatório nas decisões de que resultar cassação da autorização para o
exercício profísslonal .
Art. 22,0 Julgado o recurso em
qualquer 'dos casos e publicado o
acórdão na forma estatuída pelo Regimento Interno do oonseíno Federal
de Medicina, serã.o OS autos devolvidos à instância de origem do processo. para a execução do decidido.
Art. 23.0 As, execuções das penar
Iidades impostas pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal de
Medicina processar-se-ão na forma
estabelecida pelas respectivas decisões,
sen-do anotadas tais penalidades- na.
carteira profissional do médico in-

reator. como estatuído no §, 4.0 do
art. 18.· da Lei n.• 3.268, de 3{)'9-957.
Parágrafoúnieo - No caso de cassação do exercício, prcüasíonal. além
dos editais' e das comunicações endereçadas às autorídades interessadas
no assunto. será apreendida a carteira profissional do médico inflI'ator.
OM'tTULO I!V
DAS ELEIÇÕES

Art. 24.0 Os Conselhos Regionais
de Medicina serão, instalados nas Capitais de todos OS Estados e Terrâtortos, bem como no Distrito Federal. onde terão sede, e serão coastituidos por:
a) cinco membros. quando a região
possuir até cinqüenta ('5() médicos
inscritos;
b) dez (lO) até cento e cinqüenta
(150) inscrições;
C) quinze (15), até trezentas (300);
e finalmente;
d) vinte e um (21) membros, quando houver mais de trezentas.
Parágrafo único - Haverá para
cada Conselho Regional tantos suplentes. de nacionalidade brasílebra.
quantos os membros efetivos que o
compõem. como para o Conselho Federal, e que .deverão ser eleitos na
mesma ocasião dos efetives, em cédula distinta. cabendo-lhes entrar em
exercício -em caso de impedimento de
qualquer oonsejneíro. por mais de
trinta dias ou em caso de vaga. para,
concluírem o mandato em curso .
Art. 25.0 O dia e a hora das eleíÇÕ"cS dos membros dos Oonselhoa Regionais serão fixados pelo Conselho
Federal de Medicina, cabendo aos
primeiros promover aquêles pleitos,
que deverão processar-se por assembléia dos médicos inscritos na Regíâo. mediante escrutínio secreto. entre sessenta (60) e trinta (30) dias
antes do término dos mandatos e
precedidos de ampla divulgação por
editais nos Diários Oficiais do Estado. dos Territórios ou do Distrito
Federal e em jornal de grande circulação na Região.
Art. 26. Haverá registro das chapas dos candidatos, devendo ser entregues os respectivos pedidos na secretaria de cada Conselho Regional
com uma antecedência de, pelo menos. dez (10) dias da data da eleição.
e subscritos. no mínimo, por tantos
Q
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médicos inscritos, quantas sejam numérrcamente os membros componentes dêsse mesmo - Conselho Regional.
§ 1." O número de candídatos de
cada chapa eleitoral será aquêle indicado pelo art. 24.0 dêste Regula--

menta menos um. de conformidade
com o dispost.o no art . 13 da Lei
TI.O

formidade com o. art , 5.°, letra (J e
art. -23 da Lei n.v 3.268, de 30-9-57_
Art. 31.° POr falta injustificada à
eleíçâo incorrerá, o médico faltoso na
multa de duzentos cruzeiros (01'$
20::J,ÚO), dobrada na reincidência,
CAPíTULO V

3.268, de 30-9-1957.

2." Nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa.
§ 3." Nenhum signatário da chapa.
eleitoral poderá ser nela rincluído.
Art. 27.0 O voto será pessoal e
obrigatório em tôdas as eleições, salvo
doença - ou ausência comprovada do
votante da R-egião. devidamente justrücaeas.
§ 1." votarão somente Os médicos
§

ínsceítos na jurisdição de cada COnaelho Regional e quando provarem
quitação de suas anuidades.
§ 2." Os médicos eventualmente ausentes da sede das eleiçôes enviarão
seus votos em sobrecarta dupla, opaca. fechada e remetida. sob registro,
pelo correio. juntamente com ofício
.ao Presidente do Conselho Regional
e com firma reconhecida.
§ 3 o As Cédulas recebidas com as
formalidades do parágrafo anterior
serão computadas até o moment-, de
encerrar-se a votação, sendo aberta a
soorecarta maior pelo Presidente do
Conselho Regional, qUE. sem violar
o segredo do voto, oencsttaré a so,
brecartn menor numa urna especial.
§ 4:' Nas eleições. os votos serão
recebidos durante. pelo _ menos. seis
(6) horas contínuas, podendo. a critérlo d] Conselho Regional e caso
haja mais de duzentos (200) vctantes determinarem-se locais diversos
na cidade-sede para recebimentos de.
votos, quando. então, deverâoipermanecer em cada local de votação dols
(2) diretores OU medícos inscritosdesignados pelo Presidente do COnselho.
Art. 28.0 Para os fms de eleição a
Assembléia Geral tuncíonará de conformídade com o art. 25 da Lei número 3.268, de 30-9-957.
Arü. 29.° As eleições para os Conselhos Regionais se.râo feitas sem discriminação doe c?'·:;Js, que serão- providos na sua rl;'jme11'a sessão ordinária de conro-m .dade com os respectívos regimentos internos.
Art. 30. 0 t ..9, normas .. do processo
eleitoral reía- iY:l aos COnselhos Regionais constar:' í' de Instruções baixadas pelo G: ·n~. ~ ~~'l-o Federal. de con-

DO

CONSELHO

FEDERAL

DE

MEDICINA

Art. 32. O Conselho Federal de
Medicina será compost-o de dez (lO)
membros e de ou,ros -tantos ..uplentes, todos de nacionalidade brasüei.
ra. sendo nove (9) dêles eleitos por
escrurínío secreto perante o próprio
conselho Federal. 'em assembléia fcs
Delegados dos Conselhos Regionais,
e c- restante será eleito pela Associação Médica· Brasileira .
Art. 33. Cada conselho Regional
doe Medicíma promoverá reunião de
assembléia gerai para el-eição de .um
Delegado eleitor e de seu suplente.
entre oem . (100) e setenta (70) -iiae
antes do término do mandato dos
Membros do conselho Federal de Medicina, dando cíêncía ao mesmo do
nome do Delegado: eleitor, até quinze
(15) dias a contar de eleição.
Art. 34,
A escolha do Delegado
eleitor poderá recair em médicos re ~
sidentes nas respectivas regiões ou
em qualquer das outras, não lhes
sendo permitido. todavia. subeatabeIecer credenciais.
Art . 35 .. Haverá registro de chapas
de candidatos ao Ooneelbc Ioede-al
de Medicina mediante requertment G
assinado, pelo menos, por três \3)
Delegados eleitores em duas vias ao
Presidente do mesmo, dentro do pra....
zo de trinta (30) diãs e ampíamente
divuâgado
pelo Diário Oficial ria
União e pela imprensa local.
Parágrafo único. Tendo recebido o
requerimento, .o Presidente do Conselho Federal de Medicina, depois de
autenticar a primeira via dêsse ~J<,)
oumento com sua assinatura, devolverá a segunda. com o competen'.e
recibo de entrega,
Art. 36. A eleição para o coneslho Federal de Medicina será ceallzada entre vinte e cim"J (25) e quinze (15) dias antes do término do
mandato dos seus Membros. devendo
ser a data escolhida. comunica-ta a1)5
Conselhos Regionais, com antecedência de trinta (30) dias,
Art. 37. A mesa eleitoral será constituída, pelo menos, por três (2) mem-
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bras da

Diretoria do Conselho Fe-

deral,
§ 1. o Depois de lidas as chapas regíetradas, o Presidente procederá
à
chamada dos Delegados eleitores, que

apresentarão suas cr-edenciais.
§ 2, c Cada Delegado eleitor reeeberá uma aobrecarta rubricada

pelo

Presidente da mesa, dirigindo-se ao
gabíneie Indevassávej para encerrar
as chapas de Conselheiros efetivo" c
suplentes na sobrecarta que lhe toí

entregue,
§ 3. o Voltando do gabinete maevassável, o Delegado asslnarg. a lista du8
votantes e, em seguida, depositará o
voto na urna.
Art . 38. Terminada a votacão a
mesa procederá à contagem das "0orecartas exístenaes na urna, CUjo número deverá coincidir com 'J dos votantes, Verificada tal conncídê-icia
serão abertas as sobrecartas e contadas as cédulas prelos mesários desígnades para tal fim.
Art. 39. Caso nenhuma das chapas registradas obtenha maiorta absoluta de votos no primeiro escrutínio, far-se-á imediatamente um se-gundo. no qual só serão sufragadas
'as duas chapas mais votadas,
Parágrafo único. Em CaBO do:> em.pate, serão repetidos tantos escrutinios, quantos sejam necessários
para decidir o pleito.
Art, 4{). O comparecimento dos' Delegados dos conselhos Regionais :10
Medicina às eleições para membros
do Cceselno Federal será obrigatório,
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que será, segundo as eventualida ,
des:
I - A própria DireboTia do Conse
lho em questão, se ao menos <:.~
ocupantes dos cargos de Presidente.
Pnmeiro Secretário e Terceiro coinc.dlrem cem os Conselheiros RR:giona;s
remanescentes ou com a íntegraçâc
de outros médicos, se o núm81'ol(l~
diretores não fôr sufici-ente;
II - Direto-ria provisória designa.aa
pelo Conselho Federal, entre 05 000eelheírcs Regionais remanescentes cu
com a integração de outros médicos.
se o número dos primeiros 'lâ o oerfizer o necessário para o preenchimento dos três cargos essenciais.
mencionados no item andertor. uâo
no caso de não existir nenhum membro da Du'eto'na ef·etiva;
III
Diretoria provieórta .ívremente designada pelo Conselho - Pederal, se não houver conselheiros regionads remanescentes. \
Parágrafo único. O::; membros efetivos e os suplentes, eleitos nas CI)I.1dlções do artigo 43 concluirão o mandato dos conselheiros que abriram
vagas.
Art. 43. Os casos cmlsscs do ~rE'
sente Regulamento serã-o resolvidos
pelo Conselho Federal de Medicina.
. CAPíTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 44. Dentro do prazo úe -rtndias após a aprovação do
presente Regulamento, o Concelho Federal baixará instruções com uma ta'da.
bela de emolumentos (anuidades taCAPíTULO VI
xas de inscrição, carteiras, etc.j , a
serem cobradas; pelos Consethcs ReDAS DISPOSIÇÕES GERAIS
gionais de rodo o país,
Art. 45. A exigência da apresenaArt. 41. O mandato dos Membros
cão da carteira profísslonal do metios Conselhos Regionais de Medicidico, assim como a obrtgatoríedsde
na será meramente honorifico e dude indicar no· seu receituário o resrará cinco (5) anos, como o dos
Membros do conselho Federal de Me-. pectivo número de SUa carteira QJS
Conselhos Regionais, ISÓ se tornarão
dicina.
efetivas a partir de cento c oitenta
Art. 421. sempre que houver vagas
(80) dias depois da publicação do
em qualquer Conselho Regional e
presente Regulamento.
não houver suplentes a convocar em
Art. 46. Os Conselhos Regionais
número suficiente para que o Conselho funcione, processar-se-âo eteí- de Medicina providenciarão a reiu.ra ou a reforma de seus Regímencos
ÇÕ€t:; necessárias ao preenchimento das
Internos de conformidade com a Lei
vagas de membros efetivos e suplenn.v 3.268, de 30-9-1957.
tes, na forma das instruções que
forem baixadas pelo Conselho Federal
Art.. 47. Revogam-se as dísposlcões
<e sob a presidência de uma diretoria,
em contrário. - Mário Pínotti,
aplicando-se as sanções previstas em
lei nos casos d€ ausência mjusuftca-

ta . (30)
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DECREI'<> N.o 44.046 -

DE

21

DE

.TULHO DE 1958

IntrOduz alterações no Reçulametito
da Escola. de Oficiais Especialistas
e de Infantaria de Guarda (EOEG).
O Presidente' da República, usando da. atribuição que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituição Fe-

deral, decreta:
Art. 1.0 São Introduzidas no Regu-lamento da Escola de Oficiais .mspe-

cíanstas ede infantaria. ae Guarda
CEDEG). aprovado pela

Decreto nú-

mero . :n. 488, de 19 de setembro de
1952, modificado pelo Oec-et.. numere
33.053. de 15 de junho .re 1~53, as
alterações que com êstc oalxam.

1 - Acrescente-se no final do
do art. 1.":

§ 1.0

h - Curso de Oficiais Especíalístas
em Suprimento Técnico.
!I - Passa a vigorar com G seguinte redação a alínea "f" do art. 3.°:

"/) não ter atingido o seu 35.u aniversário no dia 1.0 de mM~o do ano
da, matrícula".
III _ Acrescente-se no final do artigo 10:
H - Curso
de zspec'ausras em
Suprimento Técníco:
a _ Escreventes-Almoxarife, Subespecialídade de
Almoxarife iQ'.EA~
AL) .

Parágrafo único. Poderão também
ingressar no Curso de zsueclaustas
em Suprimento Técnico os Ex-Cadetes de Escola de Aeronáutica. de
acôrdo com o que estabelecem os artigos 5.° e 6.° do Decreto n.c 43 920,
de 20 de junho de 1958.
IV - Aorescentcse ao art. 19:
22. Ocntrôle estatístíco.
23. Sistemas de Suprimento
V Acrescente-se ao art. 21:
55. Requisição de suprimentos
5,6. Armazenagem de su prtmentos .
57. gmbalagem de suprimentos.
5-8. Embarque de suprimentos.
59. Inspeção de

suprbneutcs

60. Distribuição de sunrtmentos.
61 Registres de suortmen-os ,
62. Alienação de mate-iat
63 Pro rramacãc de <nprtmentos ,
64. Orçamento de suprimentos.
65. Oontahihdads de suprunentos ,
66. 'pransporte de su.mmentca.
67. gupr-ímentos para ativação e
deslocamento de Unidades.

EXECUTIVO

VI - acrescente-se ao art. .?2:
21. Suprimento de Unidade Orgânica.
22. Suprimento de Base.
23. Suprimento de Parque.
V]I - Acrescente-se ao art. 28:
8 - Espec1alist3.s em Suprimento.
Técnico:
1.0 Ano _ 1.0 ,e 2.° Períodos
,j a) Geometria .ênarítlca
b) Geometria Descritiva
c) Cálculo Infinitesimal
d) Física
e) Física (Aulas de Laboratórlo:
f) Quiml""
11) Química (Aulas se Laboratório)
Jl) Desenho, Técnico
i) Português
j) Inglês
l) Instrução Militar
2.0 Ano _ 1.0 Período
a)
Publicações administrativas etécnicas especializadas
b) Requisição de suprimentos
c) .ármezenagem de euprrmentos
d) Embalagem de suprtmentos
e) Embarque de suprimentos
f) Inspeção de suprimentos
g) Dístrtbuíçâo de sutrrlmeritos
h) Registro de suprtmentos
i) Alienação doe material
j) Instrução Militar
2. 0 Período
a) Projramaçâo de su'orrmentos
to Orçamento de suprtmentos
c) Contabilidade de suprimentos
d) Transporte de suprrmentos
e)
Suprimentos para atívaçâc e·
deslocamento de Unidade
j) Estágios de Instrução
g) Admínistraçâo e Iuncionamento.
de organizações de suprimento
h) Instrução Militar
VIII - Acrescente-se ao art 120:'
h) Grupo de Suprlmentc Técnico
IX - Acrescente.se 2.0 art.. 127:
h) Grupo de Suprimento Técnico.
Art. 2.0 üste decreto entrará em'.
vigor na data de SUa pubücacão, t"e~
vogadas as disposições em contrárto ,
Rio de Janeiro. 21 de '1'(110 de 1958;
137.° da Independência -~ 70.u da República.
JUSCELmo KUBITSCHEK
Francisco de .Mello

Aros DO PODER EXECUT1VO

DECRETO N.o 44.047 JULHO

DE 21 DE

DE 1958

Transfere funções de Tabelas Numéricas Especiais de ExtranumeráriO~
mensalista do M inietéric da Aeronáutica, que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da COnstituição. decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista abaixo indicadas:
I ~ uma função de Apontador, referência 19, ocupada por Paulo de
Carvalho Rocha, da Tahela do Parque Especializado central de viecu1'a6 e Maq uínarlas para .a da Diretoria de Aeronáutica Civil;
II - uma função de Mecânico, referência 20. ocupada por José Martins
de Vasconcelos. da Tabela do Quartel
General da 2.a Zona Aérea para a da
Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 2.° ãste decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 21 de julho de 1958;
137,° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK
FTa1Wisco de Mello
DECRETO N·' 44.048 - DE 21 DE
JULHO DE 1958
Eleva á categori.a de Embaixada a
representação diplomática do Brasil
junto ao GOvêrno da FinZ4:ndia, com
sede em Helsinki.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, itens I e VI da Constituição, de~
ereta:
Art. 1.0 FIca elevada à categoria
de Embaixada a representação .diplo,:"
mátíca do Brasil junto ao Gcvêmo
da Finlândia, com sede em Helaínki ,
Art. 2.0 f:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as díspoaiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de julho de
1958, 137.0 da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

rrcncísca Negrão de Lima.
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DECREn'O N.' 44.049 - DE 22
JULHO DE 1958

DE

escola de

Concede reconhecimento a
ensino industrial.

O Presidente da República, usando
da atribuição que The confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 da Lei Orgânica do
Ensino Industrial, decreta:
Art. 1,° E' concedido reconheeímenta à Escola Industrial "Comandante geníthtlde Magno de C9.1"l1alho", mantida, na "Ilha das Cobras",
nesta cidade, pela Fábrica ele Artilharia da Marinha.
Art. 2,° O reconhecimento concedido no presente decreto é limitado
aos cursos industriais básicos de Mecânica de Máquinas e Mecânica de
Precisão.
Art. 3.° í:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 22 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Clovis Salgado,

DECRETO N,? 44.050 - DE
22 DE JU'LHO DE 1958
Extingue o funcionamento dos ciclós
do Colégio Vera Cruz, situado no
Dãstrito Federal .

.Mnda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DEORETO N.' 44.051 22 DE J~O DE 1958

DE

Concede reconhecimento ao cyrso de
tüetórus natural da Faculdade de
Filosofia do Recife.

Ainda não foi publicado no Diário
Ofictarl por falta de pagamento.
DECRETO N.. ° 44,052 JULHO

DE 22 DE

DE 1958

Concede reconhecimento l.LO curso de
auxiliar de enfermagem da Escola.
de Enfermagem São Vicénte de
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constrtuiçâo e nos
têrmog do artigo 14 da Lei h,o 775,
de 6 de agôsto de 1949, decreta:
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Aros

Artigo único.

É

DO

PODER

concedido reconhe-

cimento ao curso de auxntar de en-

fermagem da EYcola de Enfermagem
São Vicente de Paulo, mantida pela
Associacâo de São vicente aePauló,
situada em Fortaleza, capítaj do Es-

tado do ceará, e agregada à Universidade do Ceará.
Rio de Janeiro em Zt2 ae julho de
1958; 137.° da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N.? 44. 05t3 JULHO DE 1958

DE

22

DE

Concede reccmhecimenio ao curso de
didática da Faculdade Dom Bosco
de Filosofia. Ciências e Letras.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .ítem l, da Constituíção,e nos
têrmos do arblgo 23 do Decreto-lei
n.c 421, de 11 de maio de 1938, de-

ereta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de didática da
Faculdade Dom Bosco de Filosofia,
Ciências e Letras, mantida pela Inspetoria São João Bosco e situa-da em
Sã{) João Del Rei, no Estado de Minas Gerais.
Ri-o de Janeiro, em 22 de julho
de 1958; 137.° da Independência e
7{}. c da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK.

Císnns Salgado
DECRETO N, o 44.054
DE
22 DE JULHO DE 1958

EXECUTIVO

DECRETO N. o 44,056 JULHO DE 1958

DE 22

DE

Declara de utilidade pública a área
necessária à construção terrootória
D. Silvério-Sáo Domingos do PrataNova Era, no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da; República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. D. 1, ca Oonstatuição Federal,
€' nos têrmos do Decreto-lei número
3.36i}, de 21 de junho de 1941, modificado pelos de ns. 4.152, de 6 de
março de 1942; 9.811, de 9 de setembro de 1946, e pela Lei n.? 2,786, de
21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.0 São declaradas de utilidade
pública. para efeito de desapropriação,
as áreas necessárias à ligação ferroviária D. Süvérto - São Domingos
do Prata - Nova Era, no Estado de
Minas Gerais. compreendidas entre as
estacas 1. 580 e 3.491. cujo projeto e
orçamento foram aprovados pelo- Deereto n.» 30.793, de 30 de abril de 1952.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data dê sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
U

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1958;
13'10 da Independência e 70° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO

N.O

44.057 1958

DE

22 DE

JULHO DE

Declara de utilidade pública a "Irmandade de taíeerícóraux de Cuconde", com sede em Caeotuie E<;tado de São Paulo,

Bxtinçue o funcionamento do seçun:
do ciclo do Colégio Proareeeo de
Araraquar.a, situado em Araraquara Estado de São Paulo.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a. h Irmandade de Mlserfcórdía de
Caconde",
com sede na cidade do mesmo nome,
Estado de São Paulo, a qual satisfaz
'às exigências do a-rt. 1,°. da Lei nú-mero 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atribuição que lhe confere
o art. 2.° dessa Lei, decreta:
Artigo único, E' declarada de utüidade pública nos têrmcs da rr-fertda
Lei, a "Irmandade de Misericór.üa de
Caconde", com sede em Caconce, Estado d e São Paulo.
Rio' de Janeiro, em 22 de julho de
1958; 137.° da. Independência e 70.° da

Anda não foi publicado no Diário
OficiaJ, por falta de pagamento.

Carlos Cyrillo Junior.

Extingue o segundo ciclo do Colégio
Sito Carlos, situa'do em São Carlos,
Estado de São Paulo.

Anda não foi publicado no Diário
Oficial Dor falta de pagamento.
DEORETO N." 44.055 - ED
22 DE JULHO DE 1958

República

JUSCELINO KUBITSCHEK.
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DECRETO

N,> 44.058 -

DE 22 DE JULHO DE 1958

Estabelece nonnas para a execução orç-amentâria do exercício de 1958

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Visando a condicionar as despesas do exercício de 1958 ao
nível efetivo das receitas, fica constituído um fundo de reserva no montante de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros) o qual' será integrado de dotações orçamentárias dos diversos Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da República, na conformidade da discriminação
abaixo, sem prejuízo das contenções de despesas já fixadas:

6RGãOS
Presidência da' República (Encargos Gerais)
Comissão do Vale do São Francisco
Ministério da Aeronáutica
__
Mnusterto da Agricultura
Mmisterfo da Educação e Cultura __
Mmísterío da Fazenda
__
Mírusterio da Guerra
__
Mrmsterio da Justiça e Negócios Interiores
Mímstérío da Marinha
__
Mmístério das Relações Exteriores
.
Ministério da Saúde
__
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
Ministério da Viação e Obras Públicas

.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
__

300. coa. 000,00
200,000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
5.000.000.000,00

,,

10,000.000.000,00

o •••••••••••••••••

TOTAL. "."

,,,,

, .. __

,,,,.,

Cr$ Anuais
100.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
500,000,000,00
500.000,000,00
2.000,000.000,00
200.000.000,00

Art. 2.° A aplicação das dotações do fundo de reserva se fará nos estritos têrmos da lei orçamentária, podendo os quantitativos fixados no referido fundo ser reduzido, Iíberando-se as suas dotações, total ou parcialmente, em- função das condições de rentabilidade da Receita Geral da

uniao.
Parágrafo único. As dotações liberadas que correspondam a programas
de trabalho iniciados, mas não concluídos, poderão, caso o Orçamento relativo a 1959 não consigne recursos para a mesma finalidade, ser relacionados
como "Restos a Pagar", observadas as formalidades legais.
Art. 3.° No processo de liberação de dotações orçamentárias incluídas
no plano de contenção de despesas a que se refere a Circular n.? 7-58. da
Secretaria da Presidência da República, ou no fundo de reserva, meneio-nado no art. r.v, terão prioridade as dotações do fundo de reserva.
Art. 4.° A execução da despesa no exercício financeiro de 1958 fica
condicionada a provável arrecadação da Receita Geral da União e ao produto de operações de crédito, nos seguintes limites:
Cr$
a) Despesas orçamentárias
__
.. 113.500.000.000,00
b) Despesas cxtraorçamentárias
__
. 20.000.000.000,00
TOTAL . . . " " " .. , .... " .. " __", .. , .... , .. ",, 133.500.000.000,00

a)
b)
c)

Arrecadação provável da Receita da União
. 111.500,000.000,00
Receitas provenientes de emissão de Letras do Tesouro . .
__
. 15.000.000.000,00.
Empréstimo do Banco do Brasil S. A. .
.
7.000,000.000,00
TOTAL

""".,

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

13S,500.000.000,OO
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Art. 5.0 Os Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da República poderão efetuar despesas até os limites máximos das cotas mensais e
quadrímestraís estabelecidos na Tabela l.
Parágrafo único. Os Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da
República, em entendimentos com o Ministério da Fazenda e o Departamento Administrativo do Serviço Público, deverão apresentar até 31 de
julho corrente o desdobramento mensal da despesa pelas respectivas repartições, de maneira a que se enquadrem nas cotas quadrfmestraís a que refere
'a Tabela 1.

Art. 6.° Ao Ministério da Fazenda incumbirá observar, no tocante ao
pagamento de despesas extracrçamentárías, ou à conta de créditos adicionais, a que se refere a alínea "h" do art. 4.°, os limites máximos abaixo
estabelecidos:
Em bilhões
de cruzeiros
1 2 -

3 4 5 -

6 7 -

Pagamento de' despesas inevitáveis para atender as defícíêncías de dotações dos quadros e tabelas de pessoal ....
Pagamento de despesas ímprete .nveis decorrentes da prestação de serviços ou aquisição de utilidades
__
Abertura de créditos suplementares
Abertura de créditos especiais .. __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abertura de créditos adicionais para fazer face ao socorro
dos flagelados das sêcas do Nordeste
Pag~mentos de despesas à conta de ,"Restos a Pagar", incjusívc fundos eSpeCiaIS
__
Aplicações especiais de letras do Tesouro, nos têrmos da
,.,.,....
Lei n.c 3.337, de 12 de dezembro de 1957
TOTAL. ..

...••..

3,0
2,0
1,0
1,0

4,0
6,0

3,0
20,0

Art. 7.° As cotas mensais da Tabela 1 poderão ser alteradas, por necessidade comprovada da execução orçamentária, desde que não excedam
o montante das cotas quadrímestraís, ouvido, previamente, o Ministério da
Fazenda.
Art. 8,9 O Ministério da Fazenda providenciará no sentido de que sejam
postos à disposição das repartições interessadas, autcmãtícamente, no Tesouro Nacional ou no Banco do Brasil S. A .• as parcelas necessárias à execução de plano de despesas constantes da Tabela 1.
Art. 9.0 Ficam ° Ministério da Fazenda e o Departamento Administrativo do Serviço Público autorizados a adotar as medidas administrativas
julgadas indispensáveis ao cumprimento dêste Decreto, especialmente no que
diz respeito à fiscalização e ao acompanhamento da execução orçamentária.
Art. 10. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de julho de 1958; 137,° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Carlos Cyrillo Júnior
Antônio Alves Câmara
Henrique Lott
Francisco Negrão de Lima
Lucas Lopes
Lúclo Meira
Mario Iâeneçhetti
Clóvis Salgado da Gama
Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega
Francisco' -de' Mello
Mário Pinotti

TABELA I

DISTRJBUrçAO

DAS

DESPESAS ORÇA.'\1R.~TARIAS DISPONíVEIS

POR COTAS MENSAIS E QUADRIMESTR..o\IS

(Em milhões de crueeiroev

_._-------_._------

SUBANEXOS

1.'

2.'

Quo.drimestres

QU-3.<l.l"i-

Maio

Junho

Julho

I

Agôsto

setembro

Novembro

outubro

mestres

Janeiro

Abril

.

'1'

2.01 - Câmara dos Deputados
2.02 - Senado Federal
3.01 - Tribunal de Contas

Dezembro

I

I

I
I

J,

4.Q[) -

das ....•...•......•....••.. I
Comissão de Reparações ele I

4.06 -

Comissão

do

Francisco
Conselho
e Energia
Conselho
trôíeo
Conselho

xacíonai de Águasl
Elétrica
I
Nacional do pe-I
,
de Segurança Na· \

4.07 ~. 08

-

4.09 -

cícnaj

4.10
4."11 -

,

I

\

!,

I
I

I

I
iI

Minisiér:,o da Fazenda

tura
GU~lTa

M:n!stério d3.

4.17 -

Ministério da .rustíca e

4 22 5.

O~

-

gócios rntenores

0,5
1.218,0

9.4

I

I

57,7
58,C

1. OOO,OC

I
I,

r

.....
N~

-

I
II

8.423.7
5.444,5
7.620,6
18.960,5
19.773,7

i
iI

Mimstéri.;:: da Marinha .....
Mtnreténo das Rsls.çõ~s Exte-

5.180,8
8.903.1

I

644,6
4.640,1

I
I
I

.

Ministério da Saúde
.
Mimstérm do Tru!J.2.1h(J. 11,'

2.112,1

I

ãústrta e Comércio
.
MilliHério da vtecâo e Obra'_!
Públicas
,
.
poder Judic'árfo
.

TOTAL

5.5

Ií

.

4.16 -

4.20 4.21 -

29,9

I

.

4.15 -

27,4

lOS,5

.. . .. . . ... . . .. . .. .. .. :

.

338,90
154,1
85,1

843,'1

I

1

Ministério os Aeronáutica
Ministério da Agricultura .. '
Ministério da scucacãc e Cu!

riores

I
I
I

I

I

4.12 4.13 4.14 -

4.18 4: .19 -

I

I

superintendência do Plano de:
v,alorizaçã{) Econômica
d3
Amazônia
.
Supermtendêncra do Plano de
vaíorteação Econômica da Re i
gião Fronteira Sudoeste de

Pais

I

I

1

TOTAL

I,

_

I

do São I

Vale

mestres

I

Incapazes das Fôrças Arma-]

Guerra

I
I

I

.~~~i~hO ~~~~Ol~'~: ~~ ~~~'I

~;~f:são d~ ·~·e·~d~.~-~~çiio· "ti;; I

I

I

I
I

J~

3.C2 ..
..
.. ..
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DECREI'O N.o 44.059 -

DE

23

DECRETO N." 44.061, ..:..--

DE

JULHO DE 1958

JULHO

Altera a lotação das repartições
atendidas pelo Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores.

o

presidente da República, usando

da atribuiçã{) que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituíçâo, d-eereta:

Al't. 1. o Fica alterada a lotacâo das
repartições
atendidas pelo QuaOl'O
Permanente do Minl,stério da Justiça
e Negócios Interiores, para ef-eito de
ser transferido um cargo, atuarmen-

te vago" de F.statistico-Auxiliar da
lotação permanente do Serviço de
Estatística Demegráríca Moral e po_
lítica para igual locação do Serviço
de Assistência a Menores.
Art. 2. o ltste decreto entrará em
vigor na data de s,!a publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
13.7.0 da Jndenendêncía e 70.
da. República.
1958;

,JUSCELINO

o

DE

DE

23

DE

1953

Aprova o Regulamento para o COrpo
do Pessoal subalterno da Armada.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamenta para o Corpo do Pessoal Subalterno da Almada que com êste
baixa, assinado pelo 'Ministro de Estado da Marinha.
Art. 2.0 fl:ste d-ecreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoganas as disposições em contrário.
Rio d-:;:: Janeiro, em 23 de julho de
1858; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Antônio Alves Câmara.

REGULAMENTO PARA O CORPO
no P E S S O A L SUBALTERNO
DA ARMADA

KUBITSCHEK.

CAPíTULO I

CyriEo Junior.
DISPOSIÇÕES

DECRETO 44.060 - DE 23
DE 1958

Art.

DE JULHO

Revoga o art. 5.0 do Decreto número 24.140, de 29 de n01Jembro de
1947.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1,_ da Constituição, de-

creta:
Art. 1." Fica revogado o art. 5.Q do
Decreto n.? 24.140, de 29 de novembro de 1947, que dispõe sôbre a relotação do Quadro I do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 :t.ste decerto- entrará em
vigor. na data de sua publicação.
Art. 3.1' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de julho
de 1958; 1if7.1' da Independência e
"70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

Lo

o

PRELIMINARES

Pessoal Subalterno da

Armada (P. S. A.) destina-se 'à direção elementar, execução material ~:
manutenção dos trabalhos € serviços

r-eferentes às várias ativídades da Marinha de Guerra.
§ 1.° A distribuição do pessoal necessárto rar-se-á de acôrdo com as
lotações aprovadas pelo Ministro da
Marinha.
§ 2." Eventualmente o Pessoal Subalterno poderá ser destacado para
atender à manutenção de serviços correlatos e de utilidade pública, a critério da autoridade competente.
§ 3.0 Não estão compreendidos neste
regulamento o Pessoal Subalterno do
Corpo de Fuzileiros
Navais. nem o
Pessoal Subalterno do Quadr(l de Prá-

ticos.
Art. 2.0 O Pessoal
Subalterno da
Armada será distribuído no CorPo do
Pessoal' Subalterno da Armada - (C.
P. S. A.) propriamente díto, e no
Quadro
Suplementar do corpo do
Pessoal Subalterno da Armada (Q-. S.

-

C. P. S. A.).
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§ 1.0 O corpo do Pessoal Subalterno
da Armada propriamente dito, será

constituído do
pessoal de carreira,
distribuído pelos diversos quadros de
especialidade. O Quadro Suplementar
do Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada abrangerá:

as praças não especializadas;
b) 08 voluntários readmitidos;
c) os convocados;
d) as praças que incidirem nas disposições dos arts. 50 e 54 dêste Re ..
gulamento;
e) as praças com qualquer tempo
de serviço que forem condenadas, por
sentença passada em julgado a pena
superior a 4 meses por crime de caráter vcujposo;
j) as praças atingidas pelas disposições do art. 120 e seus parágrafos,
dêste Regulamento.
§ 2.° As praças a que se refere a
alínea a do parágrafo anteríor serão
transferidas para o Corpo do PeSSOal
Subalterno da Armada. propriamente
dito ao se especializarem.
§ 3.° As praças de qu.e tratem as
alíneas b, c, d, e e f do § 1.0 não
poderão deixar o Quadro suplementar a fim de se transferirem para o
Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, propriamente dito.
Art. 3.° O Pessoal Subalterno da
Armada terá as seguintes graduações
classtfícadas em ordem decrescente
hierarquia:
a)

de

Suboficial

primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
T-erceiro-Sargento
Cabo e 'I'aífelro Mór
Marínheíro de Primeira Classe e
Taifei/o de Primeira Classe.
Marinheiro de Segunda Classe e
Taifeíro de segunda classe Grumete.
Parágrafo único. Serão adotados os
seguintes símbolos para representar as
diversas graduações:
Suboflcíal _

Sargento _
Cabo -

80.

SG.

CE.

Marinheiro - MN.
Grumete - GR.
Taif-eiro - TA.
Art. 4.0 O PeslSoa.l Subalterno da
Armada será distribuído por três Serviços Gerais, indicados abaixo com
seus respectivos símbolos:
U) Serviço Geral de Convés SC;

b)

Serviço Geral de Máquínasv-e-

sM;

serviço Geral de Taifa - ST.
Os Serviços Gerais de Convés e de Máquinas, compreenderão, a
partir da graduação de primffira
orasse, especialidades que constituirão Quadros Independentes. indicados abaixo com seus respectivos
símbolos ;
c)

§ 1.0

SERVIÇO GERAL DE CONWS

Quadros - Símbolos
Manobra - MR;
Artilharia - AT'
Torpedos. Minas' e Bombas - TM.;
Sinais - sr·
Teleg-rafia ~ Th;
Escrita e Fazenda -ES;
Enfermagem - EF;
Educação Física - EP;
Radíctécnica - RT;
Direção de Tiro - DT;
Operação de fadar - OR;
Operação de 'Sonar
OS;
Hidrografia e Navegação - HN;'
Patoleiro - PL.
c-.

SERVIÇO GERAL DE MAQUINAS

QuadrOs - Símbolos
Carpintaria - CiP;
Máquinas Principais - MA;
Motores e Máquinas Especiais MO·

Cáldeiras - CA;
Eletricidade - EL;
Torneiro-Fresador - TF;
Ferreíro-Serralheíro _ FE;
Oa'ldeíreirc-Soldador CS.
§ 2.° Os candidatos ao C.P.S,A.~
ao ingressarem no Quadro' Suplementer, após a incorporação, já deverão
estar selecionados; pela Diretoria do.
Pessoal, para um dos Serviços Gerais
de Convés OU de Máquinas, tendo em
vista as' necessidades dos respectivos
Serviços e a aptidão de cada um. 0&
M.Ns., permanecerão nesses Serviços até que, mediante aprovação em
CurSD escolar de especialização, de
preferência retro na graduação de
primeira classe. serão transferidos do,
Quadro Suplementar para o Corpo doPessoal Subalterno da Armanda propriamente dito e incluídos nos Qua'~
dros acima mencionados.
§ 3.° Para os voluntários admitados,
como GR, a 'seleção para. um dos SerViÇ05 Gerais de que trata o parágrafo
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anterior só será feita após o período
de instrução mencionado no art. 23
dêSte Regulamento.
Art. 5.° O Serviço Geraâ de Tal!a
compreenderá, a partir da graduação
de 2.a classe, especialidades que constituirão Quadros independentes. indicados .abaixo. com os respectivos
símbolos:
SERVIÇO GERAL DE TAIPA

Quadros - Símbolos
'j'aifeíro-Arrumadcr - TA-AR;
'padteíro-Coaínheíro - TA.,.CO;
'j'aífeiro-Barbeíro - TA-BA;
TaJifeiro-Padeiro - TA-PA.
Parágrafo uníco. as candidatos a
taífeiros, ao ingressarem no Quadro
Suplementar. após a íncorporaçáo. serão classificados no Serviço Geral de
Taifw.- até, mediante curso escolar ue
especialização. ou exame técnico-profissional, serem transferidos do Quadro Suplementar para o corpo do
Pessoal Subalterno da Armada, propriamente dito, e incluídos nos Quadros mencionados neste aa-tígo .
Art. 6.° No caso de criação de um
nevo Quadro de especialistas. devera
ser observado o que estabelece o artigo 49. parágrafo único, dêste Regu~
lamento.
Art. 7.° Será vedada a transrerêncla de pessoal de um serviço Geraã
para outro, exceto dos grumetes que
tenham mais de 6 meses de praça,
aos quais, a critério do Diretor-Geral
do Pessoal e tendo em vista as observações das autoridades, SOb cujas ordens estiverem servindo, aliadas às
necessidades de pessoal, será permitida a transíerêncta, inclusive para o
Serviço Geral de Tai:fa.
Att. 8;° As praças dos Quadro~
acima citados poderão dentro de' suas
especialidades. ser indicadas para
cursos especiais que melhor as hanllitem e prestar serviços.
Parágrafo único. Tais cursos serão
de três modalidades:
a) Cursos de Subespecialização, em
assuntos que, por sua natureza e pelo
reduzido efetivo que exigem, não devem constdtuãr especialidades. "lOOS
quais estarão enquadrados. além de
outras que vierem a' ser 'criadas, por
aviso ministerial. para atenderem às
necessidades do serviço naval, os de:
I) Pintura -paral praças do Qua..
dI10 de Carpintaria e que terá como
símbolo (PT).

TI) Bscafandrta - para praças dos
Quadros de Manobras (MR); Torpedos, Minas e Bombas (TM); Máquinas Príncípaãs (MA); Motores. e Máquinas Especiais (MO); Eletricidade
(EL); 'I'orneíro-Fresador (TF); Ferredro-Serraãheíro

(FE);

Oaldeírelro-

Soldador (CS); e Enfermagem (EF)
e que terá o símbolo (EK).
II!) Artífice de Armamento _ para
praças dos Quadros de Artilharia
(AT); Torpedos. Minas e Bom00J3
(TM); Eletricidade (EL); Direção de
Tiro (DT); e Radtotécníca (RT) e
que terá como símbolo (AR;.
IV) Alfaiate - para praças do
Quadro de' 'I'aífeiro-Arrumadcr e que
terá como símbolo (AL).
V) Sapateiro para praças ao
Qt:a'dro de 'J'aífeírc-Arrumador e que
terá como símbolo (SA).
VI) SUbmarinos - para praças dos
seguintes Quad1'os: Manobra (MR);
Artilharia (AT); Torpedos, Minas e
Bombas (TM); Sinais (SI); Telegrafia (TL); Escrita e Pazenda (ES);
Enfermagem (EF); Radíctécníca ...•
(RT);

Motores e Máquinas Eapecíaís

(MO); Eletricidade (EL); Máquinas

Principais (MA); Operação de Radar
(OR) e Operação de Sanar (OS); e
que terá como símoblo (SB.).
VII) Comunicações Interiores.para praças do Quadro de Eletrlcida~
de <EL) e que terá como símbolo
(eI) .
b)

Cursos de Adestramento, oríen-

ta'das pelo Estado Maior da Armada

e que compreenderão assuntos de natureza reservada ou não;
c)
Cursos oU Habilitações Suplementares. os quais instruirão as praças em assuntos de conveniência
transitória, que não tenham relação
com aIS especialidades mencionadas e
que poderão ser tirados na Marinha
ou fora dela
Art. 9.° Os efetdvcs gerais do Corpo
do Pessoal Subalterno da Armada.
serão fixados períõdíeamente, por lei
especial.
Parágrafo único. Dentro do efetivo
do Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada propriamente dito. s-erá feita
a distribuição do efetivo dos diversos
quadros e graduação, tendo em vista
as necessidades da Marinha e as normas previstas neste R-egulamento.
Art. 10. O efetivo das diversas graduações. em cada quadro, nos serviços Gerais de Convés e de Máquí-
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nas, deverá at-ender às seguintes percentagens:
Suboficíaãs . .
7%
Pí-ímeírcs-Sargentos

8%

Segundos-Sargentos . .
Terceiros-Sargentos . .
Cabos"

.

0.0"

12%
13%

••••••••• _

0.0

25%

Pr-ímeíras-Classes . .
35%
§ 1.0 O efetivo dos marinh'êiros de
l.a e 2.0. classes não especíadtzados
(Se e SM) será caâculado. tendo em
vista o total dos quadros que CO.!l.Stituem 06 respectivos Serviços Gerais,
cbedecenco às seguintes percenta-

gens :

Pr.meíras-Olasses (Se

e SM) 20%

do total dOIS quadros (Convés e Máquinas) .
Segundas-Cêasses (Se e SM)

c) da convocação de reservistas, de
acôrdo com a Lei do Serviço Mili-

tar.
§ 1.0 Aquêles : Que ingressarem no
OPSA precedentes das Escolas de
Aprendizes-Marinheiros e do voluntariado. como GR, constituirão o pessoal de ca-rreira e terão sua vida militar. no C.P.S.A. prõpríamence
dito, regulada pelas disposíçôes dêste

Regulamento.
§ 2." Os convocados e os voluntários
readmitidos serão incluídos na Quadro Suplementar do OPSA e terão a.
sua vida militar, no referido Qua~
dro regulada pelas determlnaçôee
:previstas neste Regulamento.
OAiPITULO

n

20%

do te tal dos quadros (Convés e Má·
qutnasj .
§. 2.° O efetivo cos «rumetes será
nxecc de acôrdo com a média de vagas verírícadas em todos 00 quadros.
nos dois últimos anos, acrescida de
qualquer ampliação dos-quadros e especialidades que se tornar necessária.
§ 3.° O efetivo das diversas graduecões em cada quadro no serviço Geral de Taifa guardará as seguintes
peroentagena:
'I'aífeíro Mór
.... ......
22%
Tadfedros de Primeira-Classe
3-8%
Tadfeiros de Segunda-Classe
10%
§ 4." O efetivo d06 TA-ST será fiXMO de acôrdo com a média de V6-·
gas verificadas em todos os quadros,
nos dois últimos anos, acrescida de
qualquer ampliação dos quadros e especíalldades que se tornar necessária.
Art. 11. O Pessoal Subalterno da
Armada. provirá:
a) das Escolas de Aprendizes-Martnnetros, na forma de seu Regula-

n;ent'O:

b) do voluntariado. de acôrdo com
as leis e disposições em vigor:
1) pela incorporação como GR ou
TA-ST, mediante prova de seleção;

2) para aquêles que terminando o
período de instrução nas Escola6 de
Formação de Reservistas Naveas, de-

sajarem ingressar no C.P.S.A. desde que convenha à Administração;
3) pela readmissão, mediante preenchimento de condições esteoeiectdas neste Regulamento;

ATRIBUIÇÕES

E DEYERES;
ESPECIAIS

DISPOSIÇÕES

Seção I
Atribuições e Deveres

Art. 12. O Pessoa,l Subalterno da
Armada, exercerá, cem respcneebüídade própria, compatível com as respectlvas graduações e habilttações,
cargos e funções para que fôr designado.
§ 1.0 As atribuições especiais e as
de ordem geral do Pessoal Subalterno da Armada. serão estabelecidas
pela Ordenança Geral para o serviço da Armada, regulamentos navais e
organizações íertemas.
§ 2.° Os serviços elementares decorrentes dos quadros do PeSSOal Subaltereio da Armada serão atribuídos,
também, aos marinheiros e taífeíros
ainda não especíalízados.
Art. 13. Além dos deveres militares
estabelecidos no artigo anterior e de
outras
disposições
regulamentares,
compete a todo o pBS60al Subalterno
da Armade.:
a) ocupar, em combate ou exercicio, o pôeto que lhe fôr designado;
b) fazer os serviços de estado ou
de quarto, .no pôrto ou em viagem.
que as sues habilitações permítirern;
c) fazer o serviço de policia, vigilância e segurança do navio ou órgão
c.nde servir;
.
d) tornar parte nas fainas comuns
e de emergência;
.
e) cuidar da limpeza ,e conservação
do navio ou órgão em que estiver
servindo;
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j) participar dos exercidos e dos
reportes;
g) cumprir as instruções e díspcsícões que lhe disserem respeito nas
organizações e tabelas adotadas nos
diversos regulamentos e regimentos
internos, executando-as e fazendo
bem executá-las por todos 06 seus subordinados;
.
h,) assumir, temporariamente.. por
substituição, as responsabilídadea ínerentes às graduações superiores, sempre que fôr designado, desde que não
esteja ímpossibilítado defmítdvamente de aceJSSTO.

seção II
Disposições Especiais

Art. 14. 06 Subcficiaís e Sargentos
alojarão sempre que possível, em camarotes ou em recinto separado. J1
êíes destinados, prevalecendo a anti ~
guidade como critério, para a dístríbu-câo d06 locais por ordem .de confôrto.
§ 1.0 Nos navios ou órgãos onde não
fôr possível atender ao disposto no
presente artigo, procurar-se-á darlhes alojamento com beliches ou
cama e, em último caso. lugar para
armar macas.
§ 2.° Os Su boücíaís € Sargentos
serão arranchados em comum, podendo ser distribuídos em mais de
um recinto.
§ 3.° Caber-lhes-á, em sucessão, administrar o seu rancho.
Art. 15. Os cabos, marinheiros,
grumetes e taifeir<Js alojarão nas cobertes ou alojamentos para êssa fim
designados, em beliches. ou usarão,
armarão e ferrarão suas macas e terão rancho em comum.
§ 1.0 As mesas de rancho serão
sempre presididas pelos mais antigos.
§ 2.0 O serviço de rancho competirá, ce-dlnàrramente. às praças. de
qualrtuer Serviço OU Quadro de graduação inferior à de cabo, ou tezeíro
mor.
Art. 16, Para os cabos marínheíros,
grumetes e taífeíros, será obrigatório o uso do rosto rapado e cabelo
com corte normal. curto.
~ 1.0
Aquêles que, para encobrir.

lesão permanente, necessitarem mo-

di.f.ica,r suas fisionomias poderão fazê-lo. mediante autorízaçâo do Diretor
Geral do Pessoal, devendo ser novaTI10Ilte tdentiflcados
§ 2. o
Os SuboÜchi,s e 3ar,ge,ntos
que desejarem alterar suas rtsroco,

mías, deverão requerer autoeíaecão
para i600 à autoridade a que estiverem
subordinados. devendo, posteríormente· ser novamente. identificados.
C'APíTDrLO Ir!
INCORPORAÇÃO

Aa:t, 17.
rncorporacãc é o ato de
íncíusão no Quadro S'Uplem8'J'..>taa- do
OPSA do aprendiz-marínheíro, do voI -ttámo ou do convocado que preencher as s-eguintes conõícões:
a) o aprendiz, na graduação inicial de grumete:
1) eoncluír, com aproveitasnento, o
curse da Escola de Aprendizes Marí-

mheíros:

2) ter de 1'7 anos de idade comple-

tos' a 21 até 31 de dezembro de ano
da. inco~oração;
3) ter aptádâo física comprovada

em -ínspeção de saúde;
4) ter altura não íníenorra 1,56 .n:

°

b)
voluntário. mediante prova de
seleção, na graduação inicial de g;TUmete ou terreiro doe,2. a classe:
1) 89'1' brasileiro nato Ou naturali-

zado ;

2) ter de 17 anos de idad-e completos a 25, até 31 de dezembro do ano
da íncorporaçâo;
3) S"'...l1" alfabetizado e submeter-se à
prova d-e seleção, na forma das ínstruçõec baixadas pela Diretoria do
Pessoal;
4) tec aptidão física comprova-da
em ínepeçâo de saúde;
5) ter altura não interior a 156m;

6) possuir bons antecedentes; ,
7) ser vacínad., contra varíola há
mais de 6 meses;
8) ser solteiro.
c) o voluntário, procedente das E,
F, R. :M" na graduação rnícíal de
grumete ou taífeiro rue 2. a Classe:
1) concluir, com aproveitamento o
período de Instrução da ,E. F. R. N.
2) revelar pendorpaTE\. a vida do
mar;
3) ter de 18 anos de idade CDmJpl'8~ a 2;5, até 31 de dezembro do ano

da incorporação;
4) ter aptidão

rístca comprovada
em inspeção de saúde:
5) ter alt1ID1 não inferior a 1,56 m;
d) ~o voluntáeío readmrtido, na graduaçâo em que houver sido üoen,
cíado:
1)

ser espeeíalísta;
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ter sido Iícenciado a pedido de

acôrdo com - o artigo 103, alínea a.
dêste ReguJ.-amenoo;
3) não ter incidido nas SI3.JIlÇêj.eS do

artigo 54, dêste Regulamento;
4) ter -sido desligado do serviço
atilvc há menos de 5 anos;
5) nOO ter sofrido ccndenacâo na
Justiça Milh.ar ou Civíi
6) apresentar atestado de bens antecedentes durante o tempo em que
esteve íícenotado:

7) possuir esptidão física comprovada em ínspeçâo de saúde;

8) apresentar prova de ter sido vacinado contra varíola há menos de 6
meses;
9) possuir a percentagem devcomportaenento que o habilite à premoçâo à graduação superior;
10) encontrar-se em idade que per-

mita completar 25 anos rue efetavo
servíco antes de atingir a idade limite da compulsória. prevista para a
graduação.
Art. 18, A incorporação. no 001'po do Pessoal Subalterno da Armada,

de voluntários só será teitc _ mcdtante proposta jusünceôa da Díretoría
do Pessoal da Marmha por autorização ..n ínisteríal, quando houver necessidade de pess-oal no referido COJ1)O,
Art, 19. Os voluntários readmdtddos serão incorporados com a gradua-

ção e a especialidade que tinham ao
serem licenciados do serviço 3JtiJv
Art; 20 Nos casos de guerra externa
ou psrtuebação da ordem interna, poderão 8121' oonvooadcs nas suas respectávas graduações, e íncn-Idos no QUg,droSu-plementar, os reservistas navais
de tôdae as procedências sendo-lhes
exísddas as condi-ções físicas e d'e idade "pr-:vistalS na Lei de Serviço MiLo.

uter

Art, 21,
A verificação de praça
será efetuada po-r ocasiã-o da tncor-oração seguida de juramento à Ban-

deira Nacional, nos locais para tal
firr destinados, -de acôrdc com as instruções expedidas pela Diretoria do
Pessoal,
Parã,[:'afo úndeo ,

Para veri-fi-cação
de praças como voluntários. aos menor-es de 21 anos, é necessária a permi-ssão legal com firma reconhecida
. Art. 22. No ato de Incorporação,
os candidatos receberão um número
iJdentifiCl3.,ção que conservarão até o
fir d ~ carreira.
ATt, 23 Os voluntários admetddes
mediante prova de seleção e os convo-

cados, quando íncorporaôos, passarão,
salvo situação de emergência, por um
p€:1'Í-o'do i., adaptação d-e doís a 'rês
meses durante o qual receberão instrução, de acôrdo com instruções da
D.P.M.
Parágrafo úni-co. Será anulada a
verífícaçâo te praça dos íncorpocedos de que trata o presente artigo.
quando .« mesmos nac lograrem aproveitamento no ve.ríodo de adaptação a
que roTem submetidos, sendo-lhes fOTnecído o ceí-tíficado de pr-stação do
serviço militar que lhes couber na
forma da Lei respectiva.
OAPíTULO IV
TEMPO DE SERVIÇO, COMPR::JMISSO
E ANTIGUIDADE

seção I

Tempo de serviço
Art. 24. 0- Pessoal Subalterno da
ArIDJ3.:da contará o tempo de- seil'viço

na forma do estabelecido no Estatuto
õos Milirw.res,
Art. 25, Na apuração do tempo de
serviço <Lo pessoal Subalterno da .AJr~
mada serão usadas as seguintes expressões:
a) tempo de efetivo serviço;
t» «nos de sei-viço.
Art , 23 "Tempo de efetive senvâço" é o espaço de tempo contado dia
a dia, entre a (a;ta 'inicial de praça
e a data do Iícenclamento, baixa, desincorporaçâc, exclusão ou expulsão do
serviço '9•.t-i7Q, da traneíerêncía para a
reserva ou da reforma,
§ 1.0 Será considerado como tempo
de efetivo serviço aquêle prestado pe'os atuais taíreíros antes da vigência
do Decreto D,O 22.642, de 13 de abril
de 1933, e o tempo de curso nas Escelas de Aprendizes-Marinheiros para
os Aprendizes qUe o hajam concluído
com aproveitamento.
§ 2.° Será computado- como tempo
de efetivo serviço o perfcdo em que
as atuais praças serviram à Marinha
como marínhelroa ou foguistas contratados ou extranumerários,
Art, 27, O tempo de serviço em
campanha será contado em dôbro na
apuração do tempo de efetivo 8&viço, considerando-se como tal aquêle
em que fôr reconhectdc o direito ao
abono do têrço de campanha,
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Art. 28. Não .serão computados na
apuração do tempo de efetivo serviço
os períodos cem que a praça:
a) estiver agregada, salvo restrições
constantes de leis especiais;
b) cumprir sentença passada em
julgado, excetuada a condenação com
extinção de punibilidade;
c) fôr considera-da desertora ou au.sente,
Art. 29. "Anos de serviço" (computáveis para fíns de inatividade) são
a soma do tempo de efetivo serviço
(inclusive tempo de campanha) e dos
acrésoímc s legais.
parágrafo único. São considerados
acréscimos legais (lS previstos no Estatuto dos Mílital"€s incluindo-se:
a) o período de instrução nas Escolas de Formação _de Reservistas Navais; feito com aproveitamento;
b) o tempo de operários, nos Arsenais e, Oficinas do Govêrno, tempo
êsse contado na conformidade do EStatuto dos Funcionários Públicos Civis,
em vígor ;
c) o tempo de serviço, em guarníçôes especiais, computável em virtude
de leis, regulamentos ou avisos:
d) o tempo de serviço anteriormente prestado pelos procedentes do
voluntariado na forma do Item 1, letra b do -art , 11, dêste Regulamento.
ArL 30. O tempo de serviço dos
convocados ou voluntários readmitidos
recomeçará a ser contado a partir da
data da sua reincorporaçâo. sendo
computado o tempo de serviço já prestado, anteriormente, na atividade.

terial, mediante proposta da Diretoria
do Pessoal da Mas'inha, tendo em consideração' o seguinte:
a) não deverá êle ser inferior a
3 encs mem ex-cederá de 6 anos de
efetivo serviço para OS procedentes
das Escolas de Aprendizes;
b) deverá êle ser de 2 ou 3 anos
de efetivo serviço para os voluntáríos ,
§ 1.0 O prazo de convocacãode reservistas navais por ocasião' de guerra
externa ou perturbação da ordem interna, será determinado pelo presid-ente da República.
§ 2.° Na apuração do tempo de compromisso inicial serão deduzidos os
períodos nâo computáveis como de
efetivo serviço, exceto o' tempo dobrado de serviço em campanha.
Art. 33. O compromisso mícial será
renovado da seguinte forma:
a) para os casos previstos no Oapítulo V dêate Regulamento, que trata
de engajamento e reengajamento, com
a apresentação de requerimento pela
praça'
t» Vara os casos previstos no capitulo VI, que trata da especialização
de praças, mediante a apresentação
de relações, organizadas nos centros
de Instrução, e assinadas pelas praças
ma triculadas nos respectivos cursos.
Art. 34. Os compromissos serão registrados na Diretoria do Pessoal da
Marinha.

seção II

Art. 35. A precedência hierárquica
entre o pessoal Subalterno da ra-:
mada será regulada pela graduação e,
em caso de Igualdade. pela. antigüidade relativa, na graduação.
Art. 36. A antigüidade na graduação será contada a. partir do ate
da respectiva promoção, salvo se, em
decreto, portaria ou no próplio ato de
promoção fór determinada outra
data.
§ 1.0 No caso de ser igual a antiguidade, referida neste artigo, prevale-cerá o grau hierárquico anterior.
§ 2,u A antigüidade de praça será
contada a partir da data do ato de
Incorporação e. caso não haja ordem
de mérito para classíficaçào dos incorporados, no mesmo ato de íneorporaçáo, prevalecerá a data do nascimento.

Compromisso

Art. 31. O pessoal Subalterno da
Armada, por ocasião da verificação de
praça, assumirá solenemente compromisso inicial, prestando, em parada,
juramento à Bandeira Nacional, como
dispõe O· Regulamento de continência,
HOnras e Sinais de Respeito das Fôrças Armadas,
Parágrafo único Estão dispensados
do juramentos aquêles que lá o prestaram, Os quais assinarão o têrmo de
compromisso inicial no local da incorporação.
Art. 32. O tempo de compromisso
inicial a que se submeterá o Pessoal
Subalterno da Armada, quando incorparado, será fixado em aviso minis..

Seção lI!
Antigüidade
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Art. 37. A antigüidade no quadro
.é contada a partir da data do ato da
transferência para êsse quadro, salvo
se, no próprio ato, fôr estabelecida outra data.
Parágrafo único. Essa antíguldade,
embora não influa na precedência
hlerárquíca entre as praças da graduaçâo em que houver transferências
d-a quadro, prevalecerá para fins de
promoção dentro do quadro.
Art. 38. Não será computado ao
Pessoal Subalterno da Armada, para
efeitos de antigüidade. o tempo em
que estiver êle nas condições previstas nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 26 e no
art. 28 dêste Regulamento.
} 1.° O tempo mandado contar pelo
d.obnJ em campanha ou o que fôr adicíonado para transferência para a reserva não será computado como tempo de serviço, para fins de antizütdade.

b

praças que forem condenadas por crime de caráter culposo
terão o tempo de condenação descontado para fins de antigüidade.
Art, 39. A antigüidade dos Convocados e ,?~tS voluntár-ios readmitid:Js
na.s eonrnçoes previstas no item 3,
alínea o, do art. 11 dêste Regulamento, será contada a partir da da-.
ta, d.a: reínclusâo e-computado o temoo ja passado no serviço ativo.
Parágrafo único. O voluntário que
houver prestado serviço anteriormente e que fôr inc r- rporado na forma do
item L da alínea b do art. 11 dêste
Regulamento, não terá o seu' tempo
de serviço anteriormente prestado
computado para fins de antigüidade'.
§ 2.0 .AJ!,

CAPíTULO V
ÉNGAJAMENTO E REENGAJAMENTO

Art. 40. A13 praças que completarem o tempo de compromisso inicial
poderão, mediante requerimento ao
Diretor-Geral do Pesscal, remetido
até 30 dias antes d.a terminação do
referido tempo, e .desde que a Díretona do Pessoal Julgue conveniente:
tendo em vista os ínterêsses do serviço, ser engajadas, isto é comprometer-se a servir à Marinha por um
novo período, findo o qual poderão
ser sucessivamente reengajadas,
§ 1.0 O
período de engajamento
ou de reengajamento será sempre de
3 anos de efetivo serviço, contado
do dia imediato àquele em que terminar o período, anterior.

EXECUTIVO

§ 2,° Não poderá ser engajada ou
reengajada a praça:
a)
jU1{;1acta fisicamente incapaz
para o serviço, em inspeção de saúC0 a que se submeterá dentro do período de trint:;; dias anterior à terminação do tempo de serviço;
b) de mau oompcrtamento. isto é.
que €6ÜVer enquadrada no disposto
no art. 85, dêste Regulamento;
c) que estiver respondendo a processo ou tiv-r sido condenada, por
sentença passada em julgado, a ce.
na superior J 4 meses p «r crime de
caráter culposo;
d) que estiver incursa, no art. 54,
dêste"" Regulamento.
Art. 41. O engajamento «u reengajamento será obrigatório às praças
do Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada e do Quadro Suplementar
do C<H'PO do Pessoal Subalterno da
Armada que desejarem permanecer
na Marinha,
§ 1. o Após completar 10 ancs de
efetivo serviço, poderão as praças do
C.P.S.A. servir à Marinha até completar o tempo para transferência
para a inatividade, sem novo compromisso de tempo, desde que não
Incorram nas díspcstções previstas
nas alíneas e e f do art. 103, dêste
Regulamento.
§ 2. o As praças nas condições do
parágrafo anterior que f-orem julgadas incapazes em inspeção de saúde
a que, obrtgatõrfamente terão de Se
submeter trienalmente, serão reformadas de acôrdo com a legíslaçâo a
respeito.
§ 3." Será aplicado o dispositivo do
art. 106 e seus parágrafos ;.- praças
que não engajarem cu reengajarem,
quer por não desejarem continuar
em serviço (definido pelo requerimento, solicitando
Ilcencíamento) ,
quer por não possuírem as condições
exlgides no artigo anterior, quer ainda per não se terem decidido a 'novo
compromisso, exceto as que cont arem
mais de 10 anos de efetivo serviço.
§ 4. 0 Embora não tenharr sido engajadas ou reengajadas não poderão
ser licenciadas as praças respcndendo a processo na "vstiça Militar ou
Civil e as que não tiverem terminado o pagamento de consignações.
Art. 42. A praça especialta- da que
estiver cumprindo o ccmpromísso de
especialízação de que trata (I artigo
·4'7 cêstc Regulamento, terá o seu engajamento ou reengajemento a con-
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tar do término do tempo do compromisso assinado.
Parágrafo único. Se esgotado o
prazo de compromisso de espeoíalízaçâo, não desejar a praça continuar a
servir à Marinh;l., será ela I'cencíada.
Art. 43. .As disposições dêste Capítulo não se aplicam às praças incluídas no Quadro Suplementar do
corpo do pessoal subalterno da Armada, por motivo de convocação.
CAPíTULO VI
ESPECIALIZAÇÃO, TRANSF'E:R±NCIA PARA OS
Q'UADR'CS; APERFEIÇOAMENTO E EXAMES
DE HABILITAÇÃO PARA PROMoçÃO

Art., 44. A indicação da especiali~
dade nos serviços Gerais de Con-

vés

e de

Máquinas, será feita pela

DiJ ef 11" do Pessoal, logo que' a pra-

ça .fôr promovida a segunda-classe
atendendo em ordem preferencial.
rt) à necessidade dos Quadro.");
b) ao resultado da prova de selecão realizada p-ela Diretoria do P13SSo
da Marinha qUE- indica a praça
para uma especialidade na que, terá
[I ',(
duas oportunídaôes de cursar e
para Uma CUtr.3 especialidade de
menor dificuldade em que poderá, a
critério das autoríóades, ter uma
última oportunidade;
c) à antigüidade na graduação;
d) à opção do candidato.
S 1. o A critério da Diretoria do
Pessoal, poderão ser Ievadcc em consideraçâo, par" indicação da especiaordem física
lidade. motivos de
apresentados pelo candidato e comprovac-s em inspeção de saúde, ou
exame ffs'co, bem como Informações
das autcrídades sob cujas ordens
houver servido a praça.
S 2, o A escolha da especialidade,
no Serviço Geral de Taifa, será feita pela Diretoria do Pessoal, quando
o taífeíro ccmpletar seis meses de
praça, e obedecerá ao mesmo critério preferencial estabelecido neste
artigo.
Art. 45. A espeeialtzaçãc, paro todos os Quadros dos Serviços-Gerais
de Convés e de Máquinas, será feita
TIa graduação de prímeira-classe, e o
aperfeiçoamento na graduação de se~
gundo-sargento .
Parágrcfo único. Quando não houver prlmeíras-classes ou segundossargentos, poderão ser, respectiva-
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mente, especializados e aperfeíçcados
segundas-classes e terceiros-sargentos.
Art, 46. Os curses de especíalízaçã.o constituem condição especial e
indispensável à transferência para osdiversos Quadros.
Art. 47. AO serem matriculados
nos cursos de especialização, as praças se comprometerão a servir à Marinha por um período, fixado pela.
Díretcrta do Pessoal e que não deverá exceder de 5 anos de efetivo serviço contado da data da transferência para o respectivo Quadro.
S 1. o A _critério da Diretoria do
Pessoal, será dispensado o compromisso previsto neste artigo, em qualquer especialidade, de acôrdo com '18
conveniências do serviço.
S 2. o No C3.S6 de ímposslbílídade
de transferência, par Inabilitação no
curso, ficará autcmàticamente sem
efeito o novo compromisso.
Art. 48. As praças dos Serviços Gerais de convés e de Máquinas, habílttadas nos cursos de especialização serão transferidas do Quadro Suplementar para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada propriamente dito, e
incluídas nos respectivos- Quadros de
especialidade na mesma graduação.
§ 1.0 No caso de se ter especializada
na graduação de 2. a classe, a praça;
será promovida à La classe, índependente de vaga no ato de transferência,
desde que preencha os requisitos de
comportamento previstos no art. 72,
alínea b, item 3 e não esteja impedida
de promoção por estar respondendo a
processo.
§ 2,0 Os taíteíros de 2.a classe que tiverem concluído os cursos de especialização, serão transferidos do QuadroSuplementar para o Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada prõpriamente
dito, e incluídos nos respectivos Qua~
dros de especialidade na mesma graduação.
Art. 49. Será absolutamente vedada
a transferência de um Quadro para
outro, salvo exceção prevista no parágrafo seguinte:
Parágrafo único. Ao ser criado novo
Quadro de especialização, deverá ser
o mesmo suprido. inicialmente, por
praças aprovadas em concurso realízado entre as pertencentes a qualquer
dos Quadros do mesmo Serviço Geral'
a que pertencer o Quadro criado, devendo os habilitados completar, nas
Escolas, os conhecimentos necessários
à transferência de Quadro.
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Art. 50. Os especialistas que forem
considerados incapazes, fisicamente,
para o exercício de sua especialidade,
sem, entretanto ficarem inválidos
para o serviço da Marinha, passarão
a exercer as funções que a sua habilitação e condições físicas o permiti-

rem.
:tsses especialistas serão transferidos para o Quadro Suplementar, e
§ 1.°

terão seu acesso regido pelo ert. '75.
§ 2.° Os especialistas julgados inca-pazes, fisicamente, para qualquer
subespecialidade exercerão unicamente
as funções relativas à especalídade.
Art. 51. Além das reprovações normais, em exame ou curso, serão
computados como inabilitação:
a) trancamento de matrícula, a pedido, por falta de aproveitamento ou
freqüência;
b) não comparecimento

a exame,
sem motivo justificado pela autoridade a que estiver subordinado.
Art. 52. A justificativa de ausência
da matrícula em curso ou do não comparecimento a exame ficará subordinada. unicamente, a motivos de relevância. tc.ls como: moléstia adquirida
em serviço, acidente em serviço ou ausência da sede do exame motivada por
viagem e comissão no estrangeiro.
ArL 53. Para os casos mencíonados
no artigo anterior, será assegurada ao
auseeite nova matrícula am curso ou
novo exame com direito a retificação
'de antiguidade, na respectiva promoção ou na transferência para a espectalida.de, €'2 aprovado na época 6eguínte.

Art. 54. Serão transferidos para o
Quadro Suplementar. sem direito mais
a acesso e a engajamento, sendo-lhes
aplicado o disposto no § 1.9 do artigo
106 e no art . 108· 2.5 praças que:
a) forem inabilitadas três' (3) vê-zes no exame de habilitação para a
mesma promoção:
b) sofrerem três (3) reprovações
nas provas de seleção para a especialidade;
c) forem inabilitadas duas (2) vê-zes num mesmo curso escolar de especialização, ou de aperfeiccemento,
ou ainda três (3) vêzes em curso de
especialização quando lhes fôr concedida, a critério da administração, nova
oportunidads, em especialidade de menor nível de dificuldade.

EXECUTIVO

§ 1.° As praças transferidas para o
Quadro Suplementar de acôrdo com o
disposto no presente artigo, permanecerão nesse Quadro, não podendo maís
ser reínclutdas no Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada, propriamente

dito.
§ 2.° As praças que não necessitam
engajar ou reengajar, de acôrdo com
o S 1.° do art. 41, e que estiverem
incursas numa das alíneas dêste artigo
serão transferidas para o Quadro Suplementar sem direito mais a acesso.
Art. 55. Os convocados Incluídos no
Quadro Suplementar do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, terão a
sua instrução regulada pela Diretoria
do Pessoal da Marinha, na ocasião da
convocação.

CAPíTULO VII
CLÁUSULAS DE ACESSO E PROMOÇÕES

Art. 56. As promoções do Pessoal
Subalterno da Armada serão efetuar
das, por antiguidade, à graduação
imediatamente superior, mediante preencfiímento das cláusulas e disposições de acesso, por ato do DiretorGeral do Pessoal.
§ 19 Nenhuma promoção, mesmo em
ressarcimento de preterição, poderá
zer feita Gero preenchfmento das cláusulas de acesso, com exceção dos casos previstos no § 3.° dêste artigo.
§ 2.° A praça promovida em ressarcimento de preterição, Dor qualquer
motivo, será considerada, desde que
não haja vaga, adida ao que se lhe
seguir em antiguidade na nova graduação, devendo Ingressar na escala
na primeira vaga qUe se verificar.
§ 3.° As praças que, por ocasião de
gu-erra externa. se desl:~),ca,~m por
por denodo e. bravura. poderão. iTIfL
diante proposta do Comandante d,?<
Fôrça OU do navio a que pertencerem
e depois de provada, em inquérito, a.:
Sua atuação. ser promovidas mdependentemente de vaga e das cláusulas de
acesso, por ato de bravura. A antiguidade de promoção será a contar
da data do referido ato
§ 4.° Aquêles QU8 torsrn promovidos nas condições do par;igl':;J,Io anterior, ficarão obrigados a adquirir
a habilitação profissional exigida
para o acesso à graduação a qUE' atmgiram.
§ 5.° A praça promovida por bra.,
vura, quando não houver vagas ficará
adida ao último da escala na nova
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graduação, devendo ocupar c. primeira
vaga qu., se verificar.
§ 6." As praças que. falecerem em
conseqüência de acidente de serviço,
devidamente comprovado por Atestado de Origem ou 'I'êrmo de Acidente,
noderâo. mediante proposta do Comandante da Fôrça, navio estaoele.,
cimento ou outra autoridade competente ser promovida, "post mortem",
à graduação ímedlatamente superior,
independentemente das cláustuas de
acesso.
Art. 57. Semestralmente, nos meses
de maio e nov-embro, a Diretoria do
Pessoal expedirá ínsbruçôes sôbra o
número de praças, em cada quadro
e graduação que poderá ser proposto
em junho e dezembro para promoção
no semestre seguinte, igual ao quádruplo do número de vagas verificadas
no semestre anterior, não podendo
êese número ser inferior a quatro.
Parágrafo único. A cl'tté:-l n da DJreteria do pessoal, Ó número estabelecido neste arti5'o poderá So9" aumen.
tado tendo em vista a estimativa do
número doe pracas a serem traeisferidas para a Reserva e licenciadas no
semestre seguinte.
Art. 58. As' praças one preen-herem as condições de acesso e tiverem
sua colocação na. escala de ant'gui.
dada dentro do número referido no
artigo anterior. serão relacionadas,
por especíaüdade, em mapa' oróprlo,
de ecôrd-, com o modêlo adotado éenominado "pr-oposta de Promoção",
mapa. êsse qUe será remetido à Diretoria do Pessoal nas~e'5undas quin.
zenasvde junho e dezembro de cada
ano. respectivamente. para as promoções do 2.0 semestre do ano e do I."
semestre do ano seguínue
~ 1.0 As praças. dent:ro do número
acima referüdo, que já possuirem
aprovação em exame -le babilitacâo.
curso de especializacão ou de aoerfeiçoamento. mas que não satisfizerem
alguma das outras cláusulas dê' 'ctC'25S1)
exíaidaa. deverão constar d- uma re
Iacão enviada na mesma o-aslâo na
Qual será declarado o reoutsito cue
lhes falta. bem como o boletim que
publicou a aprovação em exam-e ou
curso
2 o As praças. dent1"q do número
referido tnabiütedas -cn exame ou
curso. não n-ectsarã-, ser relaciona de.s.

*

embora nossuam os demats
~ ~

° N~

1'pfJl1i,~;tog

D)"{1'P08.tAs de oromocâo os

renlli.<;itos Rerão cornnneados

~t,p

30 de

junho e 31 de dezembro. conforme o
semestre.
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§ 4.° As praças que ferxarem de ser
propostas por falta de uualquer requisito, e preencherem-no no decorrer do semestre, só pcderâz ser pl'o":'
postas para o semestre seguinte. na
época determinada neste amigo
Art. 59. As propostas de promoção
serão organizadas pelas oficiais. a
cujo cargo estiver. o oessoal diretamente SUbordinado. com inteira e ex,
clusiva responsabilidade quanto às
informações sôbra a sua -onrecção,
sendo por êles assinadas e depois rubricadas pelo _respectivo comandante.
Art. 60. Os navios e órgãos comu-nicarão imediatament-e a Drretorta do
Pessoal os nomes das praças que. 01'0postas para promoção e ainda não
promovidas, forem punidas por falta
disciplinar e neste caso serão as propostas automàtícamente canceladas
Art. 61. A15 propostas de promoção
dos sargentos serão sempre apresenta;
das em separado das 10s cabes -martnheíros e taifeiros .
Art. 62, A15 propostas d'e promcçâc
das praças em comissão fora da sede
ou em viagem, serão organizadas do
mesmo modo e remetidas '1 Diretoria
do pessoal, sendo feita comuntcacão,
via rádio, das praças. qUe satisfizerem

os recuísitos.

Art. 63. Não poderão ser promovidas as praças que:
a)
estdverem respondendo apTo..
cesso;
b) não tiverem assumido n cempc-omisso a que se refere o Capipulc
V dêste Regulamento, exceto as que
estiverem nas condíões 0.0 ~ 1.° do
artigo 41 dêste 'Regulamento;
c)
pertencerem ao (N9.drJ Suplementar do Corpo do Pesso al Subalter.,
De da Armada por haverem íncídído
nas disposiçõ-es do art. 54 dêst~ Regulamento, com qualquer tempo de
serviço:
d)
não tiverem sido submetidas à
inspeção de saúde trienal de que
trata o § 2.° do art. 41 dêste Regulamento;
e) - com mais de 10 anos de efetivo
serviço houverem sido transferidas
para o Quadro Suplementar, de acôrdo
com a alínea e do § 1.0, do alto 2.0
dêste Reg-ulamento.
~ 1. ° Aquelas que forem preteridas
pelo disposto na alínea a dêste artigo
e forem posteriormente, absolvidas
por sentença passada em julgado ou
por serem consideradas isentas de responsabilidade criminal, serão premo-
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vidas em ressarcimento, logo que
preencherem as cláusulas de acesso.
§ 2. o No caso citado na alínea b do
presente artigo, não haverá ressarcimente de preterição quando cessar o
motivo que impedia o acesso.
§ 3. o No caso da alínea c, as praças
não poderão mais ter acesso por !1âO
ser permttída a sua reínclusâo no
corpo do Pessoal Subalterno da A;r~
mada, propriamente dito.
Art. 64. A pra-ça que se considerar
prejudicada quanto à promoção ou
transferência para a especialidade. de,
verá requerer ao Diretor-Geral do Pessoal, em 'petição devidamente fundamentada, encaminhada pelos trâmites
legais, dentro do prazo de 12 meses a
contar da data da .publícaçâo, em bOIetlm semanal, do ato em que se baseia o requerente.
Parágrafo único. Esgotado êsse
prazo, caducará qualquer direito que
por acaso lhe assista.
Art. 65. Tôda promoção feita em
contrário ao que determina êste Regulamento, seja por equívoco, seja
por informação errada no mapa de
promoções. seja por qualquer outro
motivo, inclusive atraso no recebimento da comunicação de que trata
o aa-t. 60 dêste Regulamento, será
anulada pelo Diretor-Geral do Pessoal, quando reconhecer o fato dentro de seis meses da data da publicação em boletim, cabendo recurso da
decisão para autoridade superior.
parágrafo único. Decorrido êsee
'Prazo, não poderá a mesma .ser anulada.
Art. 60. Competirá exclusivamente
à Diretoria do Pessoal verificar se as
propostas de promoção foram ergamzadas deacôrdo com as dísposíções tegulamentares e instruções expedidas
sôbre o assunto.
Art. 67. As praças que completarem
o período de 10 anos na graduação e
que não houverem sido ainda promovidas por falta de vaga, não obstante
possuírem os requisitos de acesso, -serâo nromovídas à graduação ímedíatamente superior, ficando adidos na
nova graduação, até que ingressem
na escala, mediante vaga.
Art. 68. sempre que, em qualquer
graduaçâo, existirem claros, sem que
na graduação inferior haja quem tenha os requisitos de acesso preenchidos, o Ministro da Marinha, por propostado Diretor-Geral do Pessoal, poderá reduaír as exigências de embarque e de interstício nessa última gra-
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duaçâo, desde que essa tolerância não
prejudique ínterêase de outras praças.
Art. 69: As cláusulas de acesso são,
de um. modo geral:
a)
INTERSTícIO Período mínimo
de estágio obrigatório na graduação;
b)
EMBARQUE Período de efetivo
serviço militar a bordo dos navios de
guerra ou mercante, quando a praça
nêles .servir por ordem de autoridades
navais;
c)

HABII,ITAÇíi.O

PROFIssIONAL

Exame de habilitação para promoção,
curso de especialização, de aperfeiçoamento Ou exame técnico-profissional,
conforme o caso;
d)

COMPORTAMENTO.

Art. 70. Não será computado

ao

PSA como interstício e embarque o
tempo mandado contar pelo dôbro em

campanha e

Q

tempo em que estiver

êle . nas condições previstas no art. -28

dêste Regulamento.
Parágrafo único. Será considerado
como tempo de embarque o de ereuvo
servíçc nas ilhas do oceano: Fernando
de Noronha, Rocas, Abrolhos, Trindade, Arvoredo e Rasa bem como
outras que forem incluídas por aviso
ministerial.
Art. 71. O comportamento das praças na graduação será avaliado pela.
percentagem de comportamento,
§ 1. o A percentagem de comportamento será calculada em função do
número de meses tm) na graduação e
do número de pontos (p) referentes
às pumçôes nessa mesma g-raduação
-:;üe não estiverem trancadas.
§ 2. o Para se calcular a referida
percentagem, será utilizada a seguinte
fórmula:
(m x J.O) - p x 100 que simplificada dá:
fi X

(10m -

10

r»

10 sendo adotado o seguinte

m

critério para o cômputo de "p":
a) para cada dia de prrsão rigorosa:
3 pontos;
b) para cada dia de prisão simples:
2 pontos;
c) para cada dia de Impedimento ou
de serviço extraordinário: 1 ponto;
c) para cada repreensão: 112 ponto.
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§ 3.0 O resultado do cálculo da fórmula acima. será arredondado para o
inteiro ímediatamente superior quando
a parte decimal igualar Ou ultrapasa cinco décímos ,
A fração do mês, den~ro da graduação, correspondente ao mês d~ promoção será computada como ínteíro
DO número de meses «m"
Art. 72. Para a prorooçú'o do PSA
serão, exigidas as seguintes cláusulas
de "acesso:
a)
de grumete a marlnhetros de
2.8 classe (QS):
1) seis meses de embarque;
2) seis meses de interstício:
3) pOSSUIr a percentagem de comPortamento de 65% na graduação
com um mínimo de três meses consecutivos imediatamente anteriores
à data de proPosta sem puníção de
prisão simples OU rigorosa, mesmo
trancada:
4) satisfazer as condições de hablIitacão previstas no Plano de Instrução Profissional para O PSA;
I» de marinheiro de 2.a classe a
marinheiro de 1.8 classe:
1) um ano de embarque na graduação;
2lum ano de íntersttctc:
3) possuir a percentagem de comportamento de 70% na graduação
com um míním-, de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
prisã.o simples OU rigorosa, mesmo
trancada:
41 ser aprovado em exame de seleção para especialidade;
c)
de marinheiro de 1.11. classe a
cabo:
1) um ano de embarque na graduação;
2) doís anos de ínterstícln:
3. \ r'G~sr;il' a percentagem de comPorw:-'ll~'nto de 75% na
graduação
Com um minimo de' seis meses consecutívos imediat-amente anteriores à
data de proposta sem punição de
!>tisão simples OU 11gotoSa, mesmo
trancada;
4) ser a/provado I1() curso de ospecíalizaçân:
5>. »er transferido para a especía-

Iidade:
6': ocmonstrar boas qualidades de
caráter, mando e iniciativa;
d) de cabo a 3.,) sargento:
1) dezoito meses de embarque na.

graduação;
2)

dois anos de- interstício;
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3) possuir a percentagem de comportament-, de 80% na graduação
com um mínimo de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à.
data de proposta sem punição de
prisão simples OU rigorosa, mesmo
trancada;
4) ser aprovado em exame de habilitação para promoção;
e) de 3.° a 2.° sargento:
1) dezoito meses de embarque na.
graduação;
2) doiS anos de interstlcio;
3) possuir' a percentagem de comportament., de 85% na graduação
com um mtním-, de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
p!"Í~ã.o simples OU rigorosa, mesmo
trancada:
. 4) ser'aprovada em exame de habilitação para promoção OU em curso de aperfeiçoamento;
j) de 2.° a 1.0 sargentn:
1) um an-, de embarque na graduação;
2) dois anos de interstício;
3) possuir a percentagem de comportamento de 90% na graduação
com um mínimo de seis meses Consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
l)l'isão simples ou rigorosa, mesmo
trancada'
4) ser 'aprovado no curso de aperfeiçoamento;
g) de 1.0 sargento a SUboficial:
1) dois anos de embarque na graduação;
2) dois anos de interstício:
3) . possuir a percentagem de Comportamento de 95% na graduação
com um mínimo de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
prrsâo stmples OU rigorosa. mesmo
trancada;
4) selo aprovado em exame de habilitação para prcrnoção;
5) demonstrar fortes qualidades de
caráter, mando e iniciativa.
Art. 73. Para promoção do pessoal do Serviço GemI de Tarifa,
sel'ão exigidas as seguintes cláusulas
cl-~ acesso:
a) de taifeiro 'de 2.11. a 1.á classe:
1) sels meses de embarque na graduação;
2) dois anos de tnterstfcío;
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3) possuir a percentagem de comportamento de 70% na graduação
com um mínimo d.e seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punIção de
prísão simples OU rigorosa, mesmo
trancada;
.
4) ser aprovado no curso de especíalízaçân OU em exame técnico-pro-

fisSional ;

5) ser transferido para a especta-

Iídade;

b)

de tatreír., de

l.!!.

a tatreim-

mor:

1) seis meses de embarque na graduação;
2) dois anos de Intersttctn;
3) possui!' a percentagem de comport.arnentr,

de

'i5%

na

graduação
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Art , 76. Os reqiusltes de acesso

do pessoal a que se referem os artigos 74 ,e 75, serão:
a) Jnterstícl-, o perfodo indicado no mesmo artigo 75 e seu parágrafo único;
b)
Comportamento a mesma
percentagem prevista nos artigos
72 e 73;
c) Habilitação Prcfíssíonal - na
conformidade das Instruções para o
Preparo 'I'écníco-Profíssíonal da Pessoal Subalterno da Armada (L, P.
T'. B.);
d)
Blmbarque - o previsto nos ar.tígos 72 e 73.

CAPíTULO VIII
CADERNETA E COMPORTAMENTO

com um mínimo de seis meses con-

secutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem PUll1çáQ de
prisão simples OU rIgorosa, mesmo
trancada;

4) ser aprovado em exam-e de habilitação para promoçã-o.
Art. 74; A promoção do pessoal
do QS obedecerá às seguintes determinações:
Q.)
O pessoal não
especializado
terá acesso normal desde que não
esteja enquadrado no artlgo M e
. seus parágrafos dêste Regulamento;
b) 05 voluntários readmítídes, aS
convocados e aqueles que forem
transtertdos para o QS por terem
sido atingidos pelas disposições do
artigo 120 e Se11'3 parágrafos, terão
as suas promoções na conformidade
do estabelecido nos próximos artigos
dêste Capítulo, desde que não estejam impedidos de' acess., pelo diaPosto no artigo 63 e seus parágrafos.
Art. 75. O pessoal referido DO
artigo anterior será promovido enquanto estiver em serviço ativo, após
a 'permanência mmíma de dois anos
em cada uma das graduações, sendo
exígtdos 2 anos par a a primeira pro
moção, a contar na data da readmissão.
Parágrafo único, A promoção será,
entretanto. retardada, quando uma
praça de igualou maior tempo de
serviço na mesma graduação, pertencente ao C.P.S.A., propriamente
dito, OU - no caso de praça não
especializada - ao QS dêsse Corpo,
não tiver sido promovida POr falta
de vaga.

Seção I
Caderneta

Art. 77. As praças, ao serem incorporadas, receberão cadernetas-registro (CR), onde serão lançadas as
anotações de sua Vida militar, referentes ao histórico, e cadernetas de
pagamento, que as acompanharão em
tôdas as comissões.
§ 1.0 Essas cadernetas ficarão. sob
a guarda da 'autoridade a que as praças estiverem subordinadas .
§ 2.0 Ao atingir a praça à gradua,
ç â o de suboficial, serão as cadernetas
restituídas à Diretoria do Pessoal a
fim de serem substituídas por outra
de mcdélo diferente, que será, igual..:'
mente, entregue à autoridade competente.
S 3,° Ao ser desínecrporado do serviço ativo, o interessado receberá as
suas cadernetas.
Art. 78. As cadernetas e as .normas gerais para sua escrituração obedecerão a modêlo e instruções baixadas em aviso ministerial.
Art. 79. A fiscalização das cader.,
netas-registro será de competência da
Diretoria do Pessoal e a das cader,
netas de pagamento. da Diretoria de
Intendência da Marinha.
Seção II

Comportamento
Art. 80. A transcrição das penas
disciplinares, exceto a repreensão em
particular, será feita, independente de
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ordem superior, de co?formid~de com
o que constar no «Livro-Registro de
Contravenções", devendo a pena ser
escritma-da na caderneta-regIstro, nos
seguintes têrmos:
a)

repreendido;

b) ..•.....•• dias de impedimento;

c)
traordinárlO;
d)

dias

..••....•• dias

de

serviço

ex-

de prisão sim-

ples;
.
d
. .
e) .•.•....•• dias
e prisao rigo.,
rosa' seguindo-se um resumo da contrav~nçlio cometida e os artigos do
RDM transgredidos.
Parágrafo único. Os "Livros-Registro de contravenções Disciplinares"
serão arquivadas 'nos navios e órgãos
pelo prazo de quatro anos, sendo, após
êsse prazo, remetidos a!() Arquivo da
Marinha.
Art. 81. Urna nota de puntçãq eerá.
trancada por ~.utoriZ'aQão do- comandante OU autondade equivalente mediante requerimento do inberessad:o,
nas -seguintes condições;
a) repreensão: quando o Interessado tiver um período de três meses
ininterruptos sem punição, mesmo
trancada. posterior à falta que íhe
deu origem;
bJ impedimento ou serviço extraor.
dináric: quando o interessado tiver
um período de seis meses ininterruptos sem punição, mesmo trancada,
posterior à falta que lhe deu ortgem ;
c) prisão simples: quando o interes.
sede tdver um período de um ano
ininterrupto sem punição, mesmo
'trancada, posterior à falta que lhe deu
origem;
d) prisão rigorosa: quando o interessado tiver um período de dezoito
meses ininterruptos sem punição, mesmo trancada, posterior à falta que lhe
deu origem.
§ 1.0 Os suboflcíads terão, no entante, as suas notas desabonatóí-ías trancadas da seguinte maneira:
a) repreensão:
quando o interessado tiver um período de um ano
ininterrupto sem punição, mesmo
trancada, posterior à falta que lhe
deu origem;
b) prisão simples: quando o Intere3sado tiver um período de dois anos
ínínterruptos sem puni-ção, mesmo
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trancada, poaterror à falta que lhe deu:
origem;
c) prisão rigorosa: quando o ínteressado tiver um período de três anos
ininterruptos sem puníçâo, mesmo:
trancada, posterior à falta' que lhe"
deu origem.
§ 2.° O interessado deverá meneionar no requerimento a nota que desejar trancar e que- poderá ser escoIhida, de acôrdo com o disposto nc..
presente artigo,
§ 3." Para se efetuar o tranca-o
menta de uma nota de punição, pro-.
ceder-se-á da seguinte maneira:
a) a nota será riscada em cruz,
e'OID tinta encarnada, sem tornar ilegível, sendo efetuado o trancamento,
à margem dessa nota, a tinta encarnada; nos seguintes têrmos: "Trancada a punição de
imposta;
em (mês e ano) correspondente ao
período d-e
,
sem punições", seguem-se a data e rubrica do
oficial responsável.
Al't. 82. Cada mês de condenação
por crime d-e caráter culposo em sentença u-anssítada em julgado, será considerado, para fins de promoção do
Pessoal Subalterno da' Armada. corno
correspondente a 10 dias de impedí ,
mente, . sendo lançado, explicativamente, na caderneta.
Parágrafo único. A .condenaçâo
transformada em milita será computada da mesma forma estabelecida
neste artigo, tendo em vista a correspondência estabelecida nas leis penais vigentes entre a multa referida.
e os meses de condenação.
Art 83. As notas de punição lançadas nas cadernetas das praças por
engano serão anuladas e tornadas
ilegíveis e escriturada, nos respectivos
assentamentos, a observação relativa
à anulação, log-o sejam elas verificadas.
Parágrafo único. A não ser no casoprevisto no presente artigo e no caso
de que cogita o Regulamento Disciplinar para a Armada, quando trata" de
"recursos", não poderão ser as netas.
tornadas sem efeito após o lançamento nas cadernetas, devendo ser
trancadas, na conformidade do que
foi determinado anteriormente.
Art. 84. pela primeira punição
imposta à praça depois de incorpo~
rada, será relevado o cumprimento da,
pena.
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A nota será tran.scrita nos
s constando no final:
asSeDtalU-denpt~r ser a primeira falta".
~'ReleV'a a
,
A nota acima, embora fIgure
§ 2.°
tarnentos não afetará o cem,
IlOS assento para 'efeito algum, salvo
portame~o parágrafo seguinte e do
o caSO dês te Regulamento.
art- 86o Qualquer pumçac
- f íd
50 1'1 a pela
§ 3.
o ai-íodo de seis meses pospraça ~ p?imeira falta, fará a nota
terio r a n te-ar Em vigor, sendo cenceacima- e
final referente à relelad a a p arte
vaçã o ~
r8JCa que, beneficiada por
S 4. t~: fór promovida antes de
ést e a;r
'os seis meses citados no
te ,
d e Co r n d fos anterior e, pos t errcrmen
parágra ~r;ição, ainda dentro do pes<)fre r .P "seis meses, terá a Sua prorío.d9 aosnulada ou não, em <:onforIllogaO Uco m o prazo asbabelecído no
:mldag~ dêste Regulamento.
ar .
E' considerada praça de
.Art. 8;n ortamento", para fins de
"1Ua~ c~nfo e de transferência obrtel1,gaJ.am ara o QS ~ art. 120 do pregatón u P lamento ~ aquela que não
sente Reg?nimO de 65% de comportativera .l11~ro utado da data do comrnent?, c uSeml ou último engajáíPronllSS0 té à data da terminação do
wento, ae serviço, de acôrdo com o
,terl1PC! d st"belecido no art. 71 dêste
ritérlO e <:1'
c
. lamento.
Reg u
86 As praça-s de graduação
.t\.r~.
. 3 o sargento e os taífeiros
inferIor. a .to' "' "distintivo de com-o
dITeI
tera
neo".
quando
corop 1eta. rem
portarne os de serviço na Marinha,
cincO ann ca terem sofrido qualquer
sem 2"lU
relevada trancada ou não.
uniçao .
P
o A autorização para o USo dês§ 1·. . tdvo será dada após a
se dIS~lI~ 1 comunioaçâJc das ausoríl'e5pectIvSOb cuj.a.s ordens estivereJ?
dact~'do os iT.iteressados ~ pelo .DlserVIU' al do pessoal e publicada
retor-ver.
:soletun.
elUA uêle que fôr punido per§, 2'~efi~itivalllente o dire~to de
dera di tintivo, devend? .ser, feita cousar. ~ãO à DiretOl'la do Pessoal.
mUDIea. blicação em .jgcletim .
para pu
§

1.0

CAPíTULO IX
VENCIMENTOS- E VANTAGE"NS

fj7

Art. ,

A,rrn a d a,

ffln

O pessoal '&abalterno da

serviço attvo ou na ma-
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tdvídade, perceberá OS vencimentos e
vantagens estabelecídos na legislação
própria, em vigor.
Art. 38. Os veneímentos e vantagens, previstos na 'referida legislação, serão abonados mediante nota,
lançada nas cadernetas de pagamento, que justifique a sua percepção.
§ 1.0 As gratificações de função
serão abonadas de acôrdo oom as lotações aprovadas.
§ 2.° Às praças punidas rigorosamente serão aplicados os descontos
determinados por lei, especialmente
os ímdícados no Código de vencimentos e Vantagens dos- Mílítares,

CAPíTULO X
UNIFORMES

Art. 89. O PessOal Subalterno da
Armada usará os uniformes. de acôr-:
~'Q com os respectivos planos.
Art, 90. Terão direito a fardamento ou a peças de uniformes, por
conta do Estado, aquêlesa quem a
legislação própria, em vigor, beneffela,
Art . 91. Aquêles que não receberem fardamento por conta do Estado estão obrrgadcs a possui-los em
bom estado e na quantidade determinada nos respectivos planos .
Art. 92. Os uniformes fornecidos
por conta do Estado serão dístríbuídos nas épocas regulamentares, de
conformidade com as tabelas em vigor.
Parágrafo único. Os uniformes dístribuidos só passarão a constituir
prcprtedade individual, de p o i s de
vencida uma nova época,
Art. 93. As praças que perderem,
extraviarem ou inutilizarem peças de
uníforme. antes de terem vencido outras, ficarão passíveis de punição dÍS~
cíplínar, devendo, nesse caso. ser-lhes
carregadas novas peças, em substituícão, para mdenízação em folha.
Art. 9'1. As praças que, na ocasião
da distribuição de fardamento. tiverem requerido licenciamento, não o
receberão.
Art. 95. As peças de uniforme que
não tiverem sido usadas serão pa..
gas em dínheíro, na época regula-
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mental' seguír.te, passando. a figurar
como send:l distribuídas, para serem
usada-s nesse novo período.
parágrafo único. A arrecadação
dessas peças obedecerá às instruções
baixadas pela" jjírctorta de Intendêncía da Marinha.
Art. 96 As praças que permanecerem, ininterruptamente, baixadas a
hospital, por seís meses ou mais, receberâc metade do fardamento que
constar da ta bela, exceto as peças de
uso interno, que receberão integralmente.
Art.. 97. As praças que, ao deixarem o serviço ativo, tiverem fardamento a receber de distribuição. que
já constitui propriedade Indívídual na forma do § L° do art. 92 - será
abonada, em dinheiro, a importância
<,orr,e-spondente ao referido fardamento.
Art. 98. As praças que estiverem
cumprindo sentençaoti respondendo
a Conselho de Guerra, receberão SO~
mente as peças de uniforme usadas
em serviço Imterno .
Art. 99._ A praça qu-e perder os
seus uniformes em incêndio,' neurrãgto, combate ou acidente, em serviço,
receberá, a titulo de indenização peças novas, correspondentes às . que
terem Inuülízadas ou extraviadas,
Parágrafo único. No caso de acidente em serviço, êsse pagamento só
poderá ser feito à vista do resultado
de inquérito.
Art. 100. Af3 praças que desertarem
perderão direito a qualquer
recebimento de unifor-me que estiver em

atraso.
§ 1,° As que forem absolvidas
do
crime de deserção e não tiverem deixado espólio, ao serem consideradas
ausentes,
receberão o
fardamento
completo, de acôrdc com o respectivo
plano, para indenização em fôlha .
§ 2.0 As que tiverem' daíxado espólio
só indenizarão as peças que não hCU6
verem sido arrecadadas.
Art. 101. Os voluntárlcs edmitídos
para0 estágio de que trata o artigo
23 dêste Regulamento, receberão apenas os uniformes julgados indispensávele. de acôrdo com tabela aprovada
pela DPM. O fardamento
restante
será pago após a aprovação 110 00. taglo.

Art. 102. A marcação dos uniformes
obedecerá às ínstrucôes do DiretorGeral do Pessoal. OAPíTULO XI
Ltcenciementc, Baixa, Desincorporação, Exclusão, Expulsão, Re~
forma, Tromsteréneta 'para a
Reserva Remun-erada e Reabi~

litliçãO

Art. 103. O Pessoal Subalterno da
Armada terá:
a) o seu licenciamento ao serviço
ativo, a pedido:
1) por conclusão do tempo de compromísso Inicíal de serviço;
2)
quando houver cumprido me.is
da metade do tempo de compromisso
inicial de serviço, do período de engajamento ou d-e reenjagamento, desde
que não haja prejuízo para o serviço:
b) o seu ncencíemento "ex-orrtcto",
por conclusão do tempo de compromísso inicial de serviço e não possuir
as condições exigidas para continuar
em serviço ou não se decidir a. assinar
novo compromisso de tempo:
c) a sua baixa do serviço, POr ralecimento ;
d)

a sua deslncoroorucão :

1)

por invalidez definitiva;

2) por desconvocação, quando se
tratar de reservistas navais, convoca.
~()S para o serviço ativo por motivo
«e guerra OU perturbação da ordem
interna;
e) a sua exclusão:
1) a bem da disciplina, de acôrdo
com o que estiver estabelecido no Regulamento Disciplinar para â. Mar!nha:
2) quando fõr condenado, par sen-

tença passada em julgado, a pena superíor a dois anos, conforme eatabeIecem as leis penais vigentes;
3) quando, excluído OU desertado de
outras corporações militares, verificar
praça, iludindo a fiscalização -0;1.5 aut-oridades navais;
4) quando tiver sua praça anulada
em virtude de falsa documentação na
Incorporação:
a sua expulsão:
quando considerado, mediante
processo regular, de incapacidade me,
f)

l}
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ral, pela prática de atos co~tl'~ a
moral pública ou contra a dignidade
militar;

2) quando fôr condenado, em se~~
tença transitada em julgado, por crime comum ou militar de caráte-r doloso;
g) a sua reforma, em conformidade
com o que estabelecerem as disposições legais em vigor;
h) a sua transferência para a teserva. remunerada, de acõrdo com as
disposições dêste Regulamento e das
legislações vigentes.
Parágrafo único. Nos casos estipu,
lados nas- alíneas a, b, c e e, a competência para conceder o desligamento
é do Diretor-Geral do Pessoal ~, nos
demais, a alçada é do Ministro da
Marinha. exceto a parte concernente
à desínccrporaçâo dos convocados por
motivos de guerra OU perturbação da
ordem interna - as - reformas e as
transferências para a reserva remunerada de praças transferidas como ofidais quando serão expedidas decretos
pelo' Presidente da República.
ArL 104. Quando ficar comprovado
que a verificação de praça foi irregular, será a mesma anulada pelo Direter-Geral do Pessoal.
ArL 105. Em junho e dezembro de
cada ano, as autoridades remeterão a
Diretoria do Pessoal a relação nomínal das praças, sob suas - ordens qUe
deverão terminar, no semestre seguiut~, o tempo d~ serviço, .para publicaçao em boletim, mencíonanrío quais
as que desejam engajar-se ou reengajar-se, a fim de que aquela Diretoria
possa estimar o número de pr-aças a
serem licenciadas.
Art. 105. As praças com menos de
10 anos de efetivo serviço que não de.,
sejarem engajar.se ou
reengajar-se
deverão requerer o seu lícenclamento
ao Diretor-Geral do Pessoal caso
não dependam do compromisso d-e
especialízaçâc - trinta dias antes da
terminação do tempü .re serviço.
§ 1.0 Aquelas que não puderem engajar-se cu reengajar-se por não poasurrem as condições exigidas para o
engajamento ou reengajamento serão
também licenciadas ao terminarem o
tempo de serviço,
§ 2,° Serão automâticaments licenciadas noventa -dias após a terrrrína;
ção
tempo de compromisso inicial,

do

aquelas que não tiverem requerido 11cencíamento nem soe tiverem decidido
ao engajamento.
§ 3.0 As praças
§ 1.0 do alto 41.

nas condições do
que estiverem servindo sem compromisso, poderã-o requerer o seu licenciamento em qualquer tempo,
Art. 10'1, As praças, oom menos de
10 anos de serviço, qu-e for-em julgadas inválidas definitivamente para o
serviço da Armada em inspeção de
saúde, desde que possam prover meios
de subsistência serão desíncorporadas
por invalidez definitiva.
§ 1.0 Serão reformadas. de acôrdo
com a lei concernente ao assunto, as
praças com menos de 10 anos de serviço que, inválidas para a atividade,
não puderem angariar meios de subsistência e as que, com mais de 10
anos de serviço, forem consideradas
igualmente inválidas, podendo ou não
prover meios de subsistência.
§ 2. 0 Na caderneta da praça julgada inválida não .será mencionada Q.
moléstia que a Invalidou, constando,
apenas, na mesma, o símbolo correspondente adotado na Marinha.

Art. IH8, As praças com mais de
25 anos de efetivo serviço, impedidas
de acesso na Quadro Suplementar,
em virtude do art. 54 dêste Regulamento, serão transferidas para 'a
reserva remunerada quando uma
'Praça de menor tempo de serviço na
mesma graduação e pertencente ao
Corpo do Pessoal Subalterno da samada, propriamente dito, tiver sido
promovida por antiguidade.
Art. 1(19. As praças qus estiverem
para ser desligadas do ssrvtcc ativo
farão o seu ajuste de contas. de acôrdo com a legislação em vigor, devendo, para êsse fim, ser recolhidas
ao Quartel de Marinheiros ou organização correspondente, nos Estados
- no caso de estarem em comissão
fora da sede e não desejarem retornar à capital do País.
§ l,c
A repartíçâo que efetuar o
ajuste de contas incumbir-se-é do encaminhamento do expediente das
praças enquadradas neste art~go. para
fins de expedição dos respectív.is certificados ou cadernetas de reservista.
§ 2.0 O débito à - Fazenda Nacional
não impede o desligamento das praças nas condições da alínea c, e do
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item 1 da alínea â. do art. 103, dêste
Regulamento,
Art. 110. O desligamento do serviço ativo da Armada! por qualquer
dos motivos já mencíonados, so. se
tornará efetivo depois da respectiva
publicação em Boletim.
Art, 111. As praças antes do desligamento do serviço ativo. da passasem para a reserva remunerada ou
da~ r-eforma serão ínspecienedas de
saúde e ap~esentadas ao Gabinete de
T-dentificação da Marinha com a .deelaracâo circunstanciada dos motívos
que ~ determinaram o desligamento,
para fins de registro,
Art . 112. Não poderão ser transferidas para a reserva remunerada,
Iíoenciadas ou desincorporadas praças
cue estiverem sujeitas a Inquérito
Militar' ou comum ou respondendo a
processo no fôro civil ou militar.
Parágrafo único. Serão expulsas ou
excluídas as praças que. com qualquer tempo de serviço. Incorrerem
nas uenas de exclusão ou expulsão
pr·evi~tas neste Regulamento.
Art. 113. As praças que forem licencíadas ou desincorporadas, se requererem, até 30 dias após a publicação do ato no Boletim s~manal.
terão direito ao transporte ate o lugar, dentro do País, onde tinham
seu domicílio, quando incorporadas.
Art. 114. O Pessoal subalterno da
Armada passará à, situação de, ina~i
vídade de acordo COm as legislações
vigentes: Estatuto dos Militares, CÓdto-o de Vencimentos e Vantagens dos
Militares e Lei de Inatividade.
Art. 115. A praça excluída ou expulsa do serviçÔ ativo será possibilitada a ínclusâc na ReS21"Va da Marinha, nos têrmos da legislação em
vígcr,
OAPíTULO XII

ESPÓLIO
Art. 116, Os espólios das praças
falecidas ou desertadas serão vendidos Em leilão a bordo ou no estabelecimento, por ordem da autoridade
sob cujas ordens servirem. dentro de
trinta dias, a contar da data do falecímento e de noventa da de deser-

ção.
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1.0 Quando o falecimento se vertficar por moléstia contagiosa, o espólio, a juízo do médico, será incinerado, fazendo-se a declaração conveniente e detalhada nos respectivos
assentamentos,
§ 2,° As jóias, objetos de valor, títulos, enfim tudo quanto possa ser
vendido com mais vantagem fora do
navio ou do estabelecimento, ou mesmo para ser entregue aos seus herdeiros legítimos, será enviado
ao
Centro de Oontrôle de Estoque de
Material Comum, competentemente
relacionado, fazendo-se a declaração
conveniente nos resp.ectivos assentamentos, a fim de ser, dentro do prazo
de um ano. entregue àqueles herd-eiroa, 0;1 vendido em leilão, se aquêles
não se habilitarem nesse período.
ê

§ 3." A bagagem das praças baixadas aos hospitais será enviada ao
Quartel de Marmheírox ou organízação correspondente prevista no artleo 128 dêste Regulamento, por ocasião da saída dos navios Ou quando
permanecerem baixadas ao tiosoítal
DOl' mais de dois meses, Essa bagag-em será acompanhada de uma relação detalhada, contendo os nomes,
classes e números das praças e as
peças de fardamento que lhes pertencerem, e deverá ser convenientemente fechada, com sêlo inviolável.
Art. 117, O produto do leilão será
carregado ao intendente respectivo,
COm a indicação da graduação, especialidade, número e nome da praça,
data e lugar do falecimento ou da deserção para a competente entrega à
Diretoria de Intendência da Marinha,
de acôrdo com a lei em vigor.

§ 1.0 Quando se apresentar herdeiro, legalmente habilitado, ser-Ihe-á
entregue o produto do espólio, mediante as formalidades legais.
§ 2.0 Caso o espólio pertença a
desertar, ser-lhe-á entregue, quando
fôr capturado ou apresentar-se, apenas o produto do que lhe pertencer
de direito, menos o de fardamento.
que lhe será novamente abonado. de
acôrdo com o disposto no § 2.° do
art. 100 dêste Regulamento,
§ 3,° Quando, expirado o prazo de
um ano não tiver sido reclamado o
produbP' de venda do espólio será o
mesmo entregue ao juízo competente.
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OAPíTULO XIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 118. A situação do PÇt:S"131
incluído no QS, quando não denuída
nas disposições do pres-ente Regulamento; será resolvida, em aviso, pelo
Ministro da Marmha.
Art. 119. sempre que, num deter..

minado. quadro, houver redução cl~
efetivo, essa redução lar-se-á na forma da percentagem estabelecida no
art. 10 dêste Regulamento, sendo
homologadas as praças, mais mo.íe
que se tomarem excedentes em

nas,

cada uma das gra-duações do rererr-

do quadro.
Art. 120. Enquanto existirem homólogos num quadro de especialídade, serão transferídcs, obríga.tórramente, para o Quadro Suplementar,
-no primeíro dia útil de cada ano, em
número correspondente aos homólogos existentes nas resp-ectivas graduações' as praças homólogas 2. as
da escala ordinária, da nencíouado
quadro de especialidade, que forem
indicadas pelo critério estabelecrd.i
no parágrafo seguinte.
§ 1.0 Na índícaçâo do pessoal .a
ser transferido, deverá ser observada
a seguinte ordem de preferência:
a)
aquêles que, possuindo "mau
comportamento", na conformidade do
estabelecido no art. 85 dêste Regulamento, estiverem no primeiro têrço
da respectiva graduação €, dentre êstes, os mais idosos;
b) aquêles que, não possuindo torres
OS requisitos para o acesso, estive:"
rem 110 primeiro têrço da respectiva
graduação, e, dentre êstes, os mais
idosos;
c) os mais idosos dentro do primelro têrçc da graduação considerada e, em casos de mesma idade, o
mais antigo.
§ 2.° As vagas resultantes das cttadas transferências para o QS serão
preenchidas, mediante ingresso na
escala ordinária e correspondente desomclogaçâo, pelos homólogos maia
antigos entr-e os que se seguirem na
escala àquel-es qu-e forem transferidos.
Art. 121, QuancIô se verificar, -ium
quadro em .que existirem homólogos,
vaga. aberta por qualquer motivo

EXECUTIVO

(exceto o de ampliação ,~e efetivo Eo resultante das transferências mencícnadas no artigo anterior) essas
vagas não poderão ser aproveitadas
para desomologação (e praça, solvo
se não houver na graduação abaixo
quem já tenha oompleta-í., Os requ;sitos de aceeso .
'
Parágrafo único, Quando suceder
o' dispost-o no tínal do presente artigo, desomologará, ingressando na
escala ordinária e oc-roando a referida vaga, o homólogo - de maior antiguidade entre 1S que se seguirem
àquele que deu origem à abertura
da vaga.
Art. 122. gempre que ocorrer -cnphaçâc de efetivo num determínedo
quadro, essa ampliação obedecerá à
percentagem estabetecída no aetígc
10 dêsts Regulamento.
Art.

12.1.

Qua.ndo houver a am-

pliaçâo mencionada no artigo anterior e existirem homólogos no qua-

dro atdngíuo, serão tomadas, com o
objetivo de reduzir o número doe homólogos, a·s seguíntes medidas:
a) serão promovidas, em cada graduação, desde que possuam os requisitos de acesso, as praças da escara
ordinária, juntamente com Os seus
homólogos, om número total correspondente ao aumento de efetivo nas
graduações imediatamente suner-lorES;
b)
8e1'§.«) desomologadas, na nova
graduação, as praças homólogas, que
forem "promovidas nas condições da
alínea anterior, não sendo cumprido,
no presente caso, (J disposto nOS parágraícs 2.° e 3.° do art. 124;
c) efetuadas as promoções e as
descmologações referidas, as praças,
ainda homologadas, de ma.i:ol'lntiguldade em cada graduação ~ exceto na de suboífcíal - serão desomologadas, em número COlTes.p')ndente às promoções -das praças da sscala ordinártg ocorridas nas respectivas
graduações.
Art. 124. As praças, quando homolog!3.das, não perderão 8B regalias ou
vantagens que teriam, se continuassem na escala ordinária, de acôrdo
com o que ficou estabelecido acim-a.
§ 1.0 As praças homologadas que
não estiverem impossibilitadas de
acesso por falta de requisitos ou por
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estarem enquadradas no art
63
dêste Regulamento, serão promovidas juntamente com 03 seus homólogos de escala ordin_ária, quando
coub-er a êstes promoçao .
§ 2,° As praças homologadas, promovidas nas condiçõ-es do parágrafo
anterior, continuarão na situação de
homólogos na nova graduação, até
serem reínclufdas na escala, conforme estabelecem os artigos acíma .
§ S',o gerá promovido, e ao mesmo
tempo desomclogado, o homólogo demaior antiguidade na graduação. com
os requisitos de ·..cesso para premoçâc que não puder ter ac-esso juntamente com o que lhe corresponder
na escala ordinária, por não possuir,
êste último, OS requisitos necessárics
ao preenchimento z.a vaga. que lhe
couber na graduação acima.
Art. 12·5. Para os efeitos dêste Regulamento, a praça, quando "homologada" ao que se lhe seguir na escala, por motivo de redução de efetivo, só poderá ser descmologada, na
conformidade do estabelecido, anteriormente, neste Capítulo, enquanto
que a praça "adiada" à respectiva
graduação, em virtude de reversêo ou
de ter sido promovida, em excesso,
por qualquer circunstância prevista
neste ~gulamento, ingressará na
escala na primeira vaga que se' v€:i-ífícar .

Art. 12ü. Será permitida a transferência j«; praças, quer no QS, quer
no Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada, propriamente dito, para ()
Quadro de Práticos, mediante preenchimento de comhçôes exig:da.s
para o ingresso nesse Quadro.
Art. 127. Haverá Um Qua'rtej de
Marinheiros, subordinado à Diretoria do pessoal, destinado:
a) a, receber candidatos à moerporação (procedentes, voluntários ou
convocados) ;
z» a ministrar instrução pré.müítal' prevista no art. 23 dêste Regulamento :lOS recém-incorporados:
c) a aquartelar as praças que
aguardem licenciamento, desincorporação, exclusão ou expulsão:
d) a aquartelar as praças que estiverem prêsas aguardando processo.
§ 1.0 Os candidatos à Incorporação
deverão ficar alojados nesse Qum·t,e~,
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em recinto separado, 'is'Úlados, portanto, dos que estiverem para 6€1'
desligados d-o serviço ativo e da!
praças prêsas.
s_ 2,0 O Quartel
de Marinheiros
terá o seu Regulamento e Regnnento Int-erno.
Art. 128. Nas sedes dos Comandos
dos Distritos e nas Bases Navais,
fora do Distrito Federal, haverá,
igualmente, uma organização com a
mesma finalidade referida no as-ti...
go anterior e subordíneda às resnecUvas autoridades, COm quem a Diretoria do Pessoal manterá Os neoessérios entendimentos, para os rtne
do mencionado artigo.
Art. 129. As praças recém-cursadas serão designadas para servir em
comissão onde po-ssam aplicar os conhecimentos adquirid-os nos cursos',

Art. 130. Terão preferência t-ara
servir em comissão em terra as praças que possuírem, na graduação, o
embarque exigido para o acesso.
Art. 131. As praças Só deverão ser
desligadas para comissões onde possam exercer as funções inerentes às
respectivas especialidades.
Art. 132', As praças que estiverem
prêsas para responder a processo e a~
que estiverem para ser desligadas do
serviço, ativo por qualquer motivo, ueverã-o ser recolhidas a-o Quartel de Marinheiros ou à organização corresuondente - no caso doe oomlssâo fora
da sede ~ a fim de aguardarem a
conclusão do pr-ocesso ou o seu desligamento.
Art. 133. As praças que permanecerem baixadas 8.0S hospitais da Marinha por mais de sessenta ala.':' ou 8S
que se encontrarem baixadas por ocasião da saída dos respectivos navios
em comissões de duração superior a 2
meS0S, serão desligadas da comissão,
sendo suas cadernetas remetidas ao
Quartel de Marinheiros, Comandos dos
Distritos Navais, Bases Navais JU Oapitaniaa-de portos; conforme o lugar.
§ 1.0 Quando isto acontecer, as autorídades, sob cujas ordens estiverem
servindo as praças baixadas, comunicarão ao Diretor do Hospital o refertdo desligamento, a fim de serem elas
apresentadas, quando tiverem alta, :'I,OS
lugares para onde foram enviadas as
respectivas cadernetas.
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§ 2.° A autoridade a quem fôr apresentada a praça após a alta, deverá
comunicar o fato à Diretoria do pes-

soa: da Marinha, a cuja disposição J j-

r.ará a referida praça.
Art. 134. Os requerimentos das praças deverão ser encaminhados às enter-idades a quem forem os mesmos dirfg'ídos,

por

intermédio, dos

'>rgãos

competentes, já esclarecidos pelos comandantes sob cujas ordens servirem.
Parágrafo único. Excepcíonalmer.te,
quando a praça desejar tratar de seus
tnterêsses com autoridades super-ores,
ser-lhe-á concedida a necessária licença em papeleta de modêlo apropriado, quando o assunto não puder ser
.resclvído pela autoridade a que

e~Li

ver diretamente subordinada, ou r.âo
dever se!'

encaminhado em reqter

Art. 139. Os casos omissos ou não
previstos. neste Regulamento, serão interpretados pelo Ministro da Marinha.

í-.

mente.

CAPíTULO XIV

Art. 135. O Pessoal Subalterno da
Armada figurará, por ordem de a-iügutdade, em boletim que será publicado semestralmente, pela Diretoria co
Pessoa' da Marínha ,
Parágrafo único. Os subofícíaís e
sargentos poderão, no entanto, -igurar. também, em ordem de an'ãguidade, em boletim próprio, publicado
trimestralmente.
Art. 136. O Diretor-Geral do Pessoal requisitará o recolhimento cu
desligamento de praças, dos chefes de
repartição, elos diretores de estacelecimentos e dos comandantes de Iôr-.
ÇM, sob cujas ordens elas estiverem
servindo, sempre que houver ,~O{lVE
riíência para o serviço.
Parágrafo único. As praças de mau
oomporbamento habitual ou aquelas
que, por qualquer circunstância, se
tornarem inconvenientes à dísoipüna
do navio .ou estabelecimento, -erâo
submetidas, na forma do Regulamento Dlscípünar para a Marmha, a t.~(J11
selho

Art. 138. A duração das oomíasõas
para o Pessoal Subalterno da Armada, salvo motivo especial de absoluta
conveniência de serviço, devldamerte
justtncada, será, no mínimo, de dcís
anos.
§ 1.0 Os comandantes ou dlreto-es
oficiará-o ao Diretor-Geral do Pe.330al
solicitando o embarque das praças que
tenham completado o tempo de 00míssâo em terra previsto neste t-rti0;o.
§ 2.° Nas flotilhas -fluviais as ':''0 nissões terão a duracão máxima de ucis
anos e nas ilhas do oceano a de um
ano, salvo ordem especial do DlretorGeral do Pessoal.

de Disciplina e recolhidas ao

Quartel, se assim opinar o Conselho.
Art. 137. Na eventualidade do excesso de pessoal nas lotações dos navios e nos órgãos, os comandantes e
diretores, respectivos, farão recolher ao
Quartel de Marinheiros o excedente,
de preferência aquêles que já tdverem
preenchido as condições para premoção à graduação imediatamente superíor, fazendo as devidas- comunicações à Diretoria do Pessoal da Marinha.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 14-D. Tendo em vista o estabelecido neste Regulamento, deverão ser
transferidas para o Quadro Suplementar as praças, com qualquer tempo ce
serviço. condenadas, por sentença passada em julgado, a pena superior a 4
meses por crime de caráter culposo,
enquanto aguardam licenciamento ou
transferêncí. para a Reserva ,1,emunerada, conforme tenham, respectivamente, menos ou mais de 10 anos de
efetivo serviço.
Al't. 141. A Diretoria do Pessoal deverá estabelecer instruções para cumprimento do art. 8.° dêste Regulamento, que inclui as praças dos quadros de EL, DT e RT nos cursos de
subesueciahzacão de Artífice ele Arma ,

mentô.
Art. 142. Em virtude da crlaçâo do
Quadro de Paíoleiro (PL) previsto
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.art , 1.° dêste Regulamento, deverá a
Diretoria do PeQ,Soa1 providenciar as
instruçõesia respeito.
Art. 143. Tendo em vista o art. 54
dêste Regulamento; tôdas as. oraças
que estiverem no Quadro Suplementar
por motivo de duas reprovações em
exame de habilitação para promocâo
(art. 53 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 28.703. de 2 de outubro de 1950) deverão ser submetidas
a novo exame na prt.neíra chamada
efetuada pela Diretoria do Pess cal
após a publicação dêste Regulamento,
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Parágrafo único. As praças aprovadas no exame de que trata o presente
artigo serão transferidas para o
. CPSA propriamente dito, ao '):\SSO
que
reprovadas permanecerão no
Qua,dro Suplementar em _caráter _(~e
rínítívo, sujeitas às sançoes previstas
neste Regulamento.
Art. 144. Em virtude do disposto na
alínea e do art. 54 dêste Regulamento, deverá a Diretoria do Pessoal
fixar instruções no sentido de cou -e-.
der nova oportunidade de curso às
praças com duas reprovações em especialidades de padrão elevado, reclassificando-as em outras especíalid'ades
de menor dificuldade, nas quais terão
apenas uma oportunidade.
Art , 145. As percentagens de comportamento estabelecidas no Capítulo
VII dêste Regulamento, bem como os
demais requisitos de acesso, só serao
consideradas para o semestre seguinte
à entrada em vigor dês te Regulamento.
Art. 146. Tendo em vista a atual
deficiência de pessoal nos quadros do
PSA, tôdas as praças, que, na data da
entrada em vigor dêste Regulamento,
estiverem incursas na alínea "a" 6.0
art. 54 dêste Regulamento, serão submetidas a mais um exame de nabüí-.
tacão para promoção.
Ps t ágrafo único. As praças apr ovodas neste exame serão transferidas. do
Quadro Suplementar para
·~)SA,
propriamente dito, e as reprovadas
aguardarão o licenciamento ou a
transferência para a Reserva ucmunerada, de aoôrdc com os arts. 106
e 108 dêste Regulamento.
Art. 147. As cláusulas de emoat'oue
para promoção do PSA, previstas l~(JS
itens 1 das diversas alíneas dos arts.
72 e 73 dêste Regulamento, só entrarão em vigor por' deterrnmaçâo du Ministro da Marinha, quando .soIcttado
pelo Diretor-Geral do Pessoal.
Parágrafo único. Fica, no ~:ll;antr>,
exigido o requisito mínimo de seis
meses de embarque para promoção que
tôdaa as graduações do PSA, a partir
de 30 de junho de 1959, quando deverá êle ser considerado nas propostas
:8ide promoção a serem remetidas
retorla do Pessoal nessa época
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1958. - Antonio Alves Camara, LImirante R.RID., Ministro da Mari-

as

à

nha.

DEORETO N. o 44. 0i32
JULHO T)E

DE

23

DF'

1958

Outorga concessão à Rá-dio Carajá de
Anápolis S. A. para msuüar uma
estacão r.adiodifusora de [reqilémcia
tropical.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o az'tigo 87, n.v I, da Constituição, atendendo ao que requereu fi Rádio Carajá
d .... Anápolis S. A. e tendo em vista

o díspcsto no art.

5.°. n.v XII, da

mesma Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
A.,
nos têrmos do artigo 11, do Decreto
n.? 24.655, de 11 de julho de 1934,
para estabelecer. a título precárto,
na cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, sem direito d-e . exclusívi.. tade.
uma estação de Ireqüêncla tropical,
destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O eontrat., deGul'_
rente d·2sta concessão obedecerá àg
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Mínisteo de Estad:J dos:
Negócios da Viação e Obras Púbti.cas,
e deverá ser assinado dentro d.f' 60
(sessenta) dias a contar da data da.
nubhcacãn dêSte decr-eto no Diário
Oficial: sob pena de 'ficar sem efeito,
desd- logo. o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de Jcrrea'o, 23 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da Reà Rádio Oarajá de Anápohs S.

púb!Jca,

.rusoai.rso KUBI1'3CHf;';-;':
Lúci'D Meira

DECRETO

N.O

44.063

JULHO DE

DE

23

DE

1958

Aprova o Regulamento para a Imprensa Naval.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, íncíso I, da Constituição,
decreta:
Art.!." Fica aprovado o Regulamento para a Imprensa Naval, que
com êSÍ/8 baixa assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.

li'ros
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CAPíTULO Ir

Art. 2.1' O presente decreto entra-rá em vigor na data de sua publi-.

cação. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 23, de julho de
1958; 137.3. da Independência e 70."
da República.

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4.'" A IN, sob a direção de um
Diretor auxiliado pelo Vice_Diretor,
compreende quatro Divisões a saber:
1- Divisão de serviços G131'a 15

JUSCELINO KUBITSCHEK

A ntônio Alves Câmara.
REGULAMENTO PARA A IMPRENSA NAVAL
CAPíTULO I
DOS FINS

Art. L' A Imprensa Naval (IN)
é o estabelecimento da MB que tem
por finalidade:

I - suprir a ME de material de
expediente e de escritório;
Ir executar todos os trabalhos
de impressão da MB;
lU - fornecer máquinas .de escrever, d(-> somar, de calcular e mímeóg-rafos à IVrB.
Art. 2.° Para a consecução de sua
finalidade, cabe especificamente à
IN;
I -adquirir material de expediente e de escritório através de conccrrêncías realizadas pela Diretoria
de Intendência da Marinha;
II ~ promover junto à' Secretaria
Geral da Marinha os necessários entendimentos para a aquisição das
máquinas impressoras que julgar
convenientes para a.s suas oficinas;
III adquirir máquinas de escrever, de somar, de calcular e mimeógrafos, de acôrdo com as normas
vigentes.
Parágrafo único, A IN realizará,
os seus trabalhos de acôrdo com os
programas estabelecidos pela Secretaría-Geral da Marinha.
Art. 3.1' A IN está subordinada:

1 - Ao Comando do .1. 9 Distrito
Naval quanto ao Comando Militar
e -Oontrõle de Ooordenaçâc.
11 ,- A Secretaria-Geral da Marinha quanto ao Oontrôle de Administração.

(IN-lO)

II - Divisão de Suprimento
UN-2D)
IH ~ Divisão de Produção <IN-3D}

IV --o- Divisão de Revisão (IN-40J
Parágrafo único. A IN disporáainda de uma secretaria, subordinada ao Vice-Diretor.
:..\rt. 5.(> As Divisões e a secretaria terão sua constituição previatas do Regimento Interno.

DO PESSOAL

Art. 6.(> A IN dispõe do seguinte
pessoal:
I - Diretor ~ Capitão-de-Mar-eGuerra, da Ativa, ou da Reserva Remunerada. do Corpo da Armada;
II - Vice-Diretor
Oapitãc-deFragata (IM).

IH -

Encarregados de Dlvísão :

Capitão-de-Corveta

(IM)

-

Encar-

regado da Divísâo de Suprimento;

Prcmeiro-Tenente (IM) - Encarregado da Divisão de Serviços Gerais;
Operário de Imprensa (Mestre-Geral) - Encarregado da Divisão de
Produção;
.Revisor - Encarregado da Divisãoà~ Revisão.
IV ~ Tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros de onerais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços de conformidade com o prevísto no Regimento Interno,
V Tantas praças do CPSA e
CPSCFN quantas rorem necessárias
aos serviços, de conformidade com
O previsto no Regimento Interno.
Art. 7.° A nomeação do rxretor
é feita por Decreto do Presidente da
República; a do Vice-Diretor por
POrtaria do Ministro da Marinha;
os demais oficiais e pessoal subalterno são designados pelo Diretor-Geral elo Pessoal para aazvir na IN.
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Art. 8.° A nomeação, designação
ou contrato ~ de servidores. ci":,is é
feita de acôrdo com a legrslação e
normas vigentes.
CAPíTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9.0 ltste Regulamento será.
complementado por um Itl;;gimento
Interná elaborado e aprovado de
acôrdo com as normas em vigor.
CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

Art. 10. No prazo de cento e vinte
(20) dias a partir da publicação do

presente Regulamento em Boletim do
Ministério da Marinha, o SecretárioGeral d'a Marmha submeterá à
aprovação do Ministra da Marinha
o projeto de Regimento Interno para
a IN. elaborado de acôrdo com as
normas em vigor.
Art. 11. O Diretor da, IN fica autorizado a baixar os atos necessários
à adoção das disposições do presente
Regulamento, até a aprovação do
Regimento Interno.
Rio de Janeiro, em ~,) ue julho de'
1958. ~ Antônio Alves Câmara Júnior, Almirante R. Rm . - Ministro,
da Marinha.
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DECRETO N.» 44.061 DE JULHO DE 1958

DE

23

Autoriza a orçanieocõa Brasil S. A.
(Ol'gansil S ".A..),. a comprar pe-

dras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. B7, n.v L da Constituição. e.
tende em vista o Decreto-Iet n.v 4-86.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo ún'co. Fica autorizada a
firma Organização Brasil S. A.

---,-------,,--~----I
0';:1""-"''';.'<:''0
I,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,
IN
I
"
•

-.-_1

--

_I

(Organsll S. A.), estabelecida na;
cidade de Fortaleza. Estado do ceará,
a comprai' pedras preciosas. nos têrmos do Decreto-lei n.v 466 de 4 de
junho doe 1938, constituindo título
desta autcrízação uma via autêntica
do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 23 da julho de'
1958; 137.° da Independência e 70.'"
da República.
JUSCELJNO KUBITscHlm:.

Lucas Lopes.

ATOS

DECRETO N.' 44.065 -

DO PODER ExECUTIVO

DE

28 DE JULHO DE 1958

.
a cessão à Sociedade Espi~
.Au~r~z;rancisdn de Assis de Amparo
rz,~a Necessitados, do terreno situaLaOS

a

margem da Estrada Ponta-

tj;ro:sa~ltaiacoca, no município ~e
ponta Grossa, Estsuio do Parana.

-~da

,Otidal

não foi publicado no Diário
Qor falta de pagamento.

autorizado a adquirir o domíníc útil
dos terrenos de marinha e acrescidos. designados por lotes ns.30 e
31, da quadra 7, Rua O, na Vila
Turismo no DIstrito Federal. confolme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.v 103,715,
de 1958.
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

D =~ CR ETO
DE

N·o

44.066
19B?

DE

23

JULHO DE

Lapidaçáo

Autoriza a a comprar
mitada

-

Arco-íris Lipedras -pre-

ciOsas.

presidente da República, usando
O tribuição que lhe. c~n!ere o artd,.da a n I da oonstituicêo. e tendo
go fi 7 -ist~ à Decreto-lei n.o 46'8, de
.eJU v j nn ho de 1938. decreta:
4 cto
.~
·u
único. Fica autorizada a
__ ~r.tlLOapic1ação Arco-Irts Ltda . estat'1.l-~"D <1; da nesta
Capital. a comprar
bú. e c A preclOsas, nos têrmos do D2p-redr~fej - n () 466, de. 4 dê junho de
'C~ e t.o ODnstituindo tftulo desta auto1!?38,;,~
uma via autêntica do prerlZs'o.,ao
- to
'sente decl'e .
.
.
de .r anetro em 23 de Julho de
0
(J

RlO 137" da Independência e 70.
_ ..
Republlca.

1958;

.d a

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

D

E C R-E-TO
DE

N. o 44 . 067
DE 1958

DE 23

JULHO

estrançc-ro a tuiouirir o do-

AutO,riz a útil dos terrenos de mari?nh'tn'l°e acrescidos, que menciona,
-rz a Distrito Federa.l
no

DECRETO N·o 44.068
DE JULHO DE 1953

DE

23

Submete ao' regime de aforamento
a área de terras que menciona situada. no Estado do Rio de Ja-

neiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que: lhe confere o artigo 87, n." I. da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 99 do Deereto-lei n.c 9.76'0. de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Art. V' Fica submetida ao regime
de aforamento. pela forma e nas
condições prescritas no Decreto-Ieí
li. o 9.760. de 5 de setembro de 1946.
e uma vez loteada, pelo Serviço elo
Patrtmônáo da União, a área de
terras com 1.499.047.00 mã (um milhã-o. quatrocentos e noventa e nove
mil e quarenta e sete metros quadrados). situada no lugar denomina-do "Ponta da Farinha". no Municípío de São Pedro d'Aldeia, no
Estado do Rio de Janeiro. conforme
planta e demais elementos cécníoos
constantes do processe protocolada
no M'mstérío da Fazenda sob número 77,660, de 1945.
Art, 2.0 mste decreto entra em
vigor

na

data

de

sua

publicação.

revogadas as diepoelçôes em contrário.
Rio de Janeiro 23 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas

Lopes
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DEORETO N." 44.069 DE JULHO DE 1958

DE

23

Autoriza o Serviço. do Patrimônio
umão a aceztar a doação
terreno que menciona. situado
Município de Patos de 11i~na".
Estádo de Minas Gerais.

ela
do
no
no

o presidente da República. usando
da atrtbuiçáo que lhe confere o arego 87, n.v r.' da GoDStituição. e de

acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180
do Gódigo Civil. decreta:
Art. 1-" Fica o Serviço do Patrimônio da União autertzado a aceítal' a doação. que o Muníctpto dê
PatoS de Minas. no Estado de Minas
Gerais quer fazer à -União Federal.
de um' terreno com a área de 354m2
(trezentos e c-nqüenta e quatro metros

quadrados) ) correspondente

ao

lote n." 18, do Qua.rteirão 11.,1 21!j~A.
situado na Rua Dona Luíza. naquela
ci-dade. tudo de acôrdo com as plantas e demais elementos técnicos constantes do processo prctccclado no
Ministério da Fazenda sob o número 78.971. de 1958.
Art. 2.0 Destina-se o terreno à
sed-e da Estação Experimental de
Patos de Minas. do Min 'stérío da
"Agricultul'a
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1953; 137.° da Independência e 70."
da República:

quer fazer à União Federal.'de um
terreno com a área de 375 m" (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado na Praça Governa~'
dor Valadares, naquela cidade. tudo
de acordo com as plantas e demais
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério d';!
Fazenda sob o UI' 347.122-57.
Art. 21' Destina-se o terreno à
construção de um prédio para a
Agência Postal Tel-egráfica local.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1953;
1371' da Independência e 701' da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucio Meira.
DECRETO N\l 44:071
JULHO

DE 23 DE

DE 1958

Autoriza o Ser-oiço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de terreno, que menciona, situado no Município de Natal. no Estado do tcio
Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, uv I, da Constituicão, e de
acôrdo com os arts. 1. 165' e 1.180
do Código Civil, decreta:

o Presidente da República, usando
da faculdade que lhe confere o ar-

Art. 1Q Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação, que o Município de Natal,
110 Estado do Rio Grande do Norte.
quer fazer à União Federal, de um
terreno situado na Rua Apodi. :13.quela cidade. com a área de ... _
492.27 m" (quatrocentos e noventa e
doís metros quadrados e vinte e sete
decímetros quadrados), tudo de acôrdo com a planta e demais elementos
técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n' 252.350, de 1957.
Art. 2Q Destina-sé o terreno
sede da Divisão do Fomento da Produção Animal, de Ministério da Agrtcultura.

;~ôrd~7,co~ ~~ ~~ts?O~~tJ~U~Çãt18~ g6

Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1958; 13711 da Independência e 7011 da

JUSCELINO KUBITScHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 44.070
DE 23 DE
JULHO DE 1958
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona. situado no Município de Aetolic Dutra, Estado de
Minas Gerais.

Código Civil, decreta:

11' Fica o 'Serviço do
mônío da União autorizado a
a doação que o Município de
Dutra, no Estado de Minas
Art.

à

República.
Pa.tnacertar
Astulfo
Gerais,

JUSCELINO

KUBI'l'SCHEK,

Lucas Lopes.
Mârio Meneghett1.

ATOS
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DECRETO

N''' 44.072 -

DE

DO P.ODER EXECUTIVO

23

DE

JULHO DE 1958

Autoriza estrangeiro a adquirir) em
revigorarão de aforamento, fração
ideal do domínio útil do terreno de
marinha, que 'menciona, no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atrib-uição que lhe confere o artigo 87 da Constituição' e tendo em
vista o disposto no art. 205 do Deereto-lei nv 9.760, de 5 de setembro

de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Luís Mário ScaVO, de nacionalidade argentina, autorrzado a adquírlr. em revigorecâo de
aforamento a fr-ação ideal de 1/54 (um
omqüenta e quatro) do domtnío útil
do terreno de marinha situado na
Praia do Flamengo nv 164, no

O~<j··

trtto Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o nv 35.680, de 1958.

ria, na Estado do Espírito santo,
onde se acha construído edifício de 7
pavimentos, de proprfedade do mesmo Síndícato, tudo de acôrdo com a
planta e demais elementos técnicos
constantes do processo
protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 212.995, de 1950,
Art. 2.0 No edifício construido na
área de terrenos a que se refere o artigo anterior, o Sindicato manterá
instalada a sua sede, tornando-se
nula a cessão. Bem que ao enfiteuta
caiba direito a qualquer indenização,
ee ao terreno rôr dada aplicação diversa da que lhe é destinada ou, ainda, se houver inadimplemento de
cláusula do têrmo contratual, que
deverá ser lavrado no Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3t, ° àsrc decreto entra em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .janeíro, em 23 de julho de
1958; 137.° da Independwcla e 70." da
República.

Rio de Janeiro. 23 de julho de 1953;
137Q da Independência e 70Q da República.

JUSCELIN-o KUBITSCHBK

Lucas Lopes

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N9 44.074
JULHO DE 1958

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 44.073
JULHO DE 1958

23

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
DE

23

DE

Autoriza a cessão) sob o regime de
aforamento, do terreno que men~
dona, situado na Cidade de Vitória

DE

n'O Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número I, da Constituição,
e tendo em VIsta o disposto nos artlgos 125 e 126 do Decreto-lei número a. 760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cessão,
ao sindicato dos Estivadores de Vitória, mediante ° fôro- anual de ....
Cr$ 8.85'6,00 (oito mil, oitocentos e
cinqüenta e ·seis cruzeiros) e índependentemente do pagamento do valor do domínio útil, do terreno acrescido de marinha com a área de ... ,
258.32 m2 (duzentos e clnqúenta e
oito metros quadrados e trinta e dois
decímetros quadrados) , situado na
esquina das Avenídas Getúlio Vargas e República, na Cidade de Vitó-

União a aceitar a doação do terrena que menciona, situado no Município de São Sebastião do Paraiso, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atrfbuicâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e de
acõrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrtmômo da União autorizado a aceitar
a doação _ que o Município de São
Senect'ào do Paraíso, no Estado de
Minas Gerais, pretende fazer à União
Federal, de um terreno com a área
d-e 434,00 m' (quatrocentos e trtotn
e quatro metros quadrados), situado
na Praça João Batista Teixeira e delírmtado pela Travessa Alferes Patrício, pelas RUM Gedor Silveira e
Dr, Salvador Grau, e pela Estação
Rodoviária, naquela cidade, r,udo· de
acôrdo com a planta, escritura e demais elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Mmístério da Fazenda sob o nv 113, M3,
de 1954.
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Art. 2'" Dest~na-se o referi~o terreno à construçao de ~ prédio- para
a Agência Postal 'I'elegráfíca local.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1958;
137'" da Independência e 700 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucia Meira.

DECRETO N. o 44.075 JULHO DE

DE

23

DE

1958

~4utoriza pessoa juridica estrangeira a

adquirir o direito preferencial
ao
aforamento do terreno de acrescidos
aos acrescidos dos acrescidos de .marirüui, que menciona, situado no
Distr2to Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no artigo 205 de Decretolei n.v 9.750, de 5 de setembro de HHG,
decreta:
Artigo único. Fica a Companhia de
Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro
Límítada, sociedade anônima estrang-eira, com sede em Toronto, Província de Ontário, Canadá, autorizada a
edqulrlr o direito preferencial. ao aforamcn to do terreno de acrescidos aos
acrescidos dos acrescidos de marinha,
fronteiro aos antigos números 63 e 63,
atual 61. da Rua Carlos Seldl. no Distrito Federal. de aoôrdo com 0...<; elementos constantes elo processa pretocolado no Mlnistérto da Fazenda sob
O número 11.532, de 1958.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1958;
137 o da Independência e 70.'" da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas L01?es.

DECRETO No 44; 076
JULHO DE

DF. 23 DE

1958

Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio pleno do .terreno que menGlO1W. sit-uado no Distrito Federal.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que _lhe contere o artigo 87, ns I, d·a Constituição, e tendo

em vista o disposto no art. 205, do
Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria José Beaeo a ue. AraÚJO, de nacionalidade
pcrtuguêaa, autorizada a adquirir o
domínio pleno do terreno nacional
interior, denominado lote 6, da Quadra 5, da Vila Turismo, atual Rua
Oapltão Bragança n"113, no Distrito
Federal, tudo de acordo com o processo protocolado no Ministêrio da
Fazenda sob o no 112.637, de 1958.
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1958; 137° da Independência e 70° ds.
República.
JUSCELINO KUB~T~HEI{.

Lucas Lopes.
DECRETO No 44.077
JULHO DE

DE 23 DE

1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
q çe rr' enciona, situado no fi{ unicipio
de Pratápolis, no Estado de Minas

Gerzus ,
o Presid-ente da Repúblicao usanüo
da atribuição que lhe confere o ~r
ügo 87, nv I, da Oonatdtuicão, e de
acórdo com os arts. 1.165 e 1.180
do Código oivn. decreta:
Art. 10 Fica o Serviço do 2:'1/,1-1mõnlo da União autorizado :'1 8.CeBáI
a doação que o Município de Pratapolis, no Estado de Minas Gerais, quer
fazer à União Federal, de um terreno com a área de 1. 016 m" (um

mil e dezesseis metros quadrados r.
situado na Avenida Espírito Santo e
Praça da Matriz, naquela cidade, tudo
de acôrdo com a planta e demais
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Minístérto da
Fazenda sob o no 14.183, de 1958,
Art , 2Q Destina-se o terreno à
construção de um- prédio para a Agência Postal Telegráfica locaL
Rio de Janeiro, em 23 de julho de
1958; 137'" da Independência e 70° d3
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucto .Meira.
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DECRETO N.- 44.078 JULHo DE 1958

DE

23

DE

Autoriza estrangeira a cuiquirír o direito preierencuü ao aforamento de
fração ideal do terreno de marinha,
que menciona, no Distrito Federal.

o Presidente da Repúonca. usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, n.« li da Constitulçâc e tendo em

vista o disposto no art. 205, do Decreto-lei n. 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
O)

Artigo único. Fica Nelie Band. de

nacionalidade belga, autorizada a
adquirir q. direito preferencial ao
aforamento da fração ideal 11,50/430

do terreno de marinha, situado na

Avenida Altãntica n.

Q

974. antigo 190,

no Distrito Federal, conforme processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n. (I 248.995-57.
Rio de .Janeirc 23 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBUSCHEK
Lucas

T~opes

DECRETO N • 44.079
DB 23 DE
JULHO DE 1958
Autoriza Goellner & Sturmer !Amitada a comprar pej,~as preciosas.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I da
Constituição. e tendo
em vista o Decreto-lei n. o 466, de 4
de junho de 1933, decreta:

Artigo único. Fica autorizada a
firma. Goellner & Sturmer Limitada,
estabelecida na cidade de Lajeado.
Estado do Rio Grande do Sul, a
comprar Pedras preciosas, nos têrmos
do Decreto-lei n .o 466, de 4 de junho
de 1938, constítuíndc titule desta autorízaçâo uma .VIa autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro. em 23 de julho de
1958; 137. 0 da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Lucas Lopes.

DECRETO N." 44.030 - DE 23 DE
JULHO DE 1958
Declara aceita a doação do. terreno
que menciona, situado no 1VIunicupio
de Piraçununga, no Estado de' São
Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confer-e o artigo
87, n.v I. da Constituição e de acôrdc

com os arts. 1.168 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica aceita, para todos os
efeitos, a doação que o Municípi-o de
Piraçununga, no Estado de São Paulo
rês à União Federal, do terreno com
a área de 565,25m2 (quinhentos e
sessenta e cinco metros quadrados e
v~nte e cinco decímetros quadrados),
SItuado na Rua General Osório naquela cidade, tudo de acôrdc C0m os
elementos constantes do Dl'CCesSO orotocolado no M~nistério' da Fazenda

sob o

TI,o

67.204, de 1954.

Art. 2. 0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à ÇOllStrução do prédio para a Agência
Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro 23 de julho de 1958'
13';. o da Independência e 70. o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Lucas Lopes

DECRETO N.o 44.081
JULHO DE 1958

DE 23 DE

Aatortza a cessão gratuita do imóvel quP- menciona, situado na Cidade de Barbacena, no Estado de
Minas Gerais.

O Preaídente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, H.O I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 125
e 126 do Decreto-lei n.v 9.760, de 5de setembro de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, à Confraria das «eães ' Cristã-s, do imóvel constituído de casa e
terreno com a área de 624,GCm2 (seiscentos ~ vinte e quatro metros quadrados), situado na Rua Olinto Ma-

galhâes, u.c 279, na. Cidade de Barbacena, no Estado de Minas Gerais,
tudo de aoôrdo com Os elementos
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técnicos constantes do processo protocolado no Ministério la Fazenda
sob o n.? 277.841, de 1957,
Art. 2,° Destina-se o imóvel a que
se refere o artago anterior à Instalação da sede da cessionária e reverterá. ao patrimônio da União, independentemente de qualquer inden!zação, se lhe fôr dada, .10 todo ou
em parte, aplicação diversa da que
lhe é destinada, ou, ainda, se houver Inadimplemento de cláusula do
termo contratual, que deverá ser lavrauo no Serviço do Patrimônio da
União,
Art. 3, ° :i!.:ste decreto entra em vi...
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições .m contrário,

Rlo de Janeiro, em 23 .Ie julho de
1958; 137.° da Independência e 70,°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N. u 44,082 JULHO DE 1958

DE 23 DE

Abre, ao Poder Judiciário. Justiça do
Trabalho Tribunal Regional da
2. a Região, ó crédito especial de
Cr$ 380.1JOO,1JO, para o tim: que
especifica.

O presidente da República. usando
da autoriaaçâo contida no art. 3.°
da Lei n.» 3.343, de 14 de dezembro
de 1957, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, ["lOS têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
pública, decreta:
Art.!." -Fica aberto ao Poder Judiciário, Justiça do Trabalho - Tribunal Regional da 2. a Região, D crédito
especial- de ors 38"D_OOO;OO (trezentos
e oitenta mil cruze'rcs) , para atender, no corrente exercício. às despesas
decorrentes da criação de cargos, no
Quadro do Pessoal da Justics do Trabalho daquela Região. levada a efeito
pela. mesma Lei n. u 3.343 de 1957.
Art. 2. o nstc decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em ccntrárjo.

Rio de Janeiro. em 23 de julho de
1958; 137. ° da Independência e 7{}, °
da República.
JUSCEUNO KUBITSCHF.k

Coríoe Cyi"illo Junior
Lucas Lopes

H3

DEiORETü N.o 44.083 JULHO DE

DE

23 DE

1958

Regula a execução
transitôria
Código do Ministúio Público
Distrito Federal.

do
do

o Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v I, da Constituição,
considerando que a aplicação dcs
dispositivos ccnstantes do Capitulo II,
do Título l i da Lei n.v 3.434 d.:> 21).
de julho de' 1958, dependa do' provimento dos cargos de Procllr3.idor ca
Justiça, nela criados;
considerando que a mencionada Lei
não disp-õe sôbre o regime traneítórto.
indispensável à continuidade dos serviços, até que SB possibilite o provi-menta dos citados cargos;
considerando que o, art. 128 da
mesma. Lei manda aplicar, nC8 casos.
omísscs. o direito anterior;'
Decreta:
Art. 1.0 O Procurador' GerJl CoDistrito Federal,~visando a assegurar
perfeito funcionamento dOG serviÇO[;, poderá designar na forma do artigo 23 do, Decreto n,c 39.135, oe 5 demaio de 1956. os membros 'lo Ministérto Público que devam exercer
quaisquer das atribuições previstas
no art. 21 da Lei n.v 3.434, de 20 dejulho de 1958,
Art. 2." O Procurador Geral do
Distrito Federal apresentará, dentro
no prazo de 90 dias, projeto de atualízação do Regulamento do Míntstcrro
Público.
Parágrafo único. No que não fôr
incompatível cem o Código do Ministério Público, continua em vigor o
Decreto 0.° 39.135, de 5 de .maio
de 1956.
Art. 3.° 05 serviços da Secretaria-o
do Mmístério Público serão dirigidas
0210 Secretário do Procurador Geral,
sob orientação dêste, de acôrdo com
o art. 16, n." XVI, da Lei n.c 3.434,
de 20 de julho de 1958.
Art,4.0 O presente decreto entra
em VigCT na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 23 de julho de 1958:
137,° da Independência e 70.° da,
Repúblíea ..

°

JUSCELINO KUBITSCHEK

Cortes Cyrilo Junior
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DECRETO N.o H.ü84

DE

24

D'E

JULHO DE 1958

seis centímetros (2'1 '96m;, dezenove
graus e vinte e oito minutos nordeste
(19 28' NE);, quinze metros e vinte centímetros (15,20m), setenta
graus e trmta e dois mmutcs noroeste (70° 32' NW); vinte e sete metros
e vinte centímetros (27,2(}m), quatro
graus e trinta e oito mmutcs nordeste (4.° 38' NEY; crtnta metros e
noventa. centímetros (3D,90m) setenta e quatro graus e cinqttenie e otto
minutos nordeste (74,° 58 NEJ' o
décimo (10.°) lado da poligonal é o
meio fio adjacente da. rua A no quar.,
telrâo Princesa Imperial a partfr da
extremidade do nono {9.O 't lado descrito, com o comprimento de cinqüenta e três metros e sessenta. centímetros (5-3.6Orn), até o vértice de
partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do pal'ágrafo único do art 28 do Código de' Mina.s e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. - A execucâ., da
presente autorização nca sujeita às
Q

Autoriza o ouiasião braei'eiro Dú..rio
de Sâ a la-vr<ar áYua mineral -nc
município de petrópolis, Estado do
Rio de Jcneiro,

o Presidente da República, usando
da atribuição qu.e lhe contere o artigo 87, 11.° I, da Constituíçàr, e nos
têrmos do jjecreto.Iei n.v 1,985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas)

decreta:
Art. 1.0 -

Fina autonaaü., O cida-

-dão brasileiro Dárto de Sá a lavrar
água mineral em terrenos de sua
propri·edade, no lugar denominado
Qu<arteirão Princesa Imperial. cnstrtto de Cascatinha, mumcipio de - Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro,

numa área

de

vinte e dois ares e

vinte e sete centiaresCO,2221 ha) delimitada por um polígono rmstãlíneo
que tem um vértice no final da poligonal qUe partindo da confluência
do córrego Saudade na 1'10 Itamarati,
têm os seguintes comprimentos €, ru..
mos verdadeiros: vinte e oit-o metros
"e cinqüenta e quatro centímetros
(28,54m), setenta e nove graus e qua.
tro minutos sudoeste (79'.° fW SW);
vinte e oito metros noventa c quatro
centgnetrca (28,94m), sessenta é três
graus quarenta e seis minutos nOf0Hte (63.° 4.6' NW); sessenta e C1l'lCO
metros e trinta e dois centímetros
(55.32m) trmta e sete graus e quarenta e cin·.;!o minutos noroeste
(37.° 45' NW);
quatcrzo metros e
cinqüenta e dois centímetros
.
04.52m), setenta.. e cinco graus e cinqüenta e seis minutos noroeste ....
(75"5ô'. J:~'W). A partir dêsse vértdóe,
os lados do polígono apresentam cs
seguintes comprimentos .. rumos verdadeiros: vinte e quatro metros e
noventa centímetros (24,SQn-l). trmta
graus trinta e oito minutos sudoeste
(30" 38' awi : dez metros e três
centímetros
OO.03m), cinqüenta E'
110ve graus cinqüenta c dois minutos
0
ncroaete (59 52' NW): nove metros
novente e seis eentímetros <9.f1Gm),
sessenta e dois. graus srmta e quatro
mmutos noroeste' (62.° 34' NW); nove
metros noventa e nove centímetros
(9,9Sm), sessenta e três graus dezesseís minutos noroeste (63.° 16' !'>l"'N);
nove metros oitenta e sete centímetl:OS (9,87m), sessenta e seis graus
VInte e um minutos noroeste (66." 21'
l\"VV); vinte e um metros e noventa e

estípuleções do Regulam-nb., aprova-

do pelo Decreto n> 30 23G de 1 d~
dezembro d-a 1951. uma vez se verifique a existência na jazida como aseoctado, de qualqu-er das eubstãnciae
a que 600 refere o artigo 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discz-íminadee pelo Conselho Neclcnal
de Pesquisas.
Art. 2.° - O concessionário da. autorização fica obrigado J. recolhe, aOS
cofres públicos. na forma da ler os
tributos que fôrem devidos à Urrlào,
ao F.sts.do e ao Murrlcípío, em CUm_
pnmento do disposto ;10 art. 68 àO
Código de Minas,
Art. 3.° - Se o ooncessionárto da
autortsacãonão cumprir qualquer das
obrájações que lhe Incumbem. a r,utOTizaç§.o da lavra será declarada caduca ou nula.. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas
Art. 4.0

-

As propriedaues vizinhas

estão sujeitas às servidões do solo e
sub-solo para fins de' lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Cód'·so de Minas.
Art. 5.° - O ooncessionár.o da cutorízação será fiscalizado nele De;
partamento Nacional
da Prortucâo
Mineral e gozará. dos reveres diser iminados no art . 71 çlo mesmo CÓdig-o,
Art. 6,° - A autorlzaçâo de lavra
terá por título êste Decreto, UUe será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prt)duç~o IVDn(:ral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruz..eiroG (Cr$ 600,00).
Art. 7.° - Revogamsa as .üspcsiçáes em contrário.
Rio d-e Janeiro, 24 .de jutho de 1958,
137.° da. Independência e 71).0 da REpública.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

DECRETO N. ° 44.085
JULHO DE 1958

DE

24

DE'

Concede autorizaçãc para funciQn'J.,r
como emprêsa de enagia elétrica a
Companhia
df!
Eletricidade A:fo
Guanhães Sociedade A ~ônima,
O Presidente da República, usando
da atribuição qua lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstítuíção. e
tendo em víl'jta o disposto, 110 art 1.0
do Decreto-lei n." 938, de 8 de .resem,
oro di:' 1938. e o qUe requereu a Companhia de Eletricidade Alto 'J:ua...'1hães
SOCiedade Anônima, decreta;

Art. 1.° E' concedida à Ccmpa.,
nhia de Eletricidade Alto Guanhâes
Sociedade Anônima com sede am Sabínópolls, município de
Sabínópolis,
Estado de Minas Gerais. eutorlzacão
para funcionar
como empresa dê
energia elétrica, de acôrdo eom o
Decreto.Ieí n. ° 938, de 8 de dezembro
de 1938, combinado com o Dscreolei TI.o. 2.62'1. de 26 de setembro de
1940 ficando a mesma- obrigada para
os seus objetivos, a satisfazer Inr e-"
tegralmente as exigências do Código
de Aguas (Decreto n.c ,24.643, de 10
de julho de 1934). leis subseqüentes e
seu~ regulamentos, sob pena de revogaçao do presente ato.
Art. 2.v O present., decreto entra
em vigor na data da SUa publicação
Art. 3.° Revogam.se as dísoosícões
-em contrário,

Rio dle Janeiro. 24 de julho de 1958;

13,7.[J~

da Independêncíe. e 70.° da Rl'públíca .
JUSCEI'INO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

DEORETO N.o 44.086 JULHO DE 1958

145
DE

24

DE

Transfere para a Comissão Estadual
de Energia Elétrica do Estado, do
R.io .de. ~aneiro" a' concessão para
âistrímuçtic de energia elétrica no
1.° Distrito do Municipio de Rio
I!0nito, no mesmo Estado, de que
e detentora a Companhia Flumin~nse de Eletricidade Limitada e
da outras providências.
'

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confeí'e o art.Igo 87, inciso 1, da Constituição. e
!?-os têrmos do art. 150 do Código de
}~guas, (Decreto n.s 24.643, de 10 de
JUlho de 1934), combinado com o artig-o 1.0 do Decreto-lei n.s 7,062, de
22 de novembro de 1944;
Considerando que, pela Resolução
n.v 1.461 de 20 de maio de 1953 as
medidas foram julgadas c,onvenientes
pelo Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a.
Com.ssâo Estadual de Energia. Elétrtca do EstadD do Rio de .Ianeirc,
a concessão para dístrlbuícáo de cnergia elétrica no 1.0 Distrito do MUnicípio de Rio Bonito, no referido
Estado, de que é titular por manifesto, a Companhia Fluminense de
Eletrtcídada Limitada,
Art. 2.° Fica autorizada. a retirada,
parceladamente,
pela
Companhia
p'Iuminense de Eletrtctdade. dos bens
e instalações que constituem o sístema elétrico do 1.0 Distrito do Muntcip'o de, Rio Bonito, no Estado do
Rio de Janeiro, a medida que a Comissão Estadual de Enerala Elétrica
fôr construindo as novas Instalaoões .
ArL 3.° Caducará o presente título
independente de ato declaratório
a concessionária não assinar o c-ntrato disciplinar da concessão dentro
do prazo determinado pelo Mln'stro
do. Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia. elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
cl.9. Agricultura.
Art. 5.'-' :f:ste decreto entra em vigor na data de sua pubhcaçâo .
Art. 6.° Revogam-se as disposições
Em contrário.
R'o de Janeiro, 24 de julho de 1958;
!,'37.n da Independência e 7(:.0 da
República.
.

se

JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti
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JULH0 DE 1953

DECRETO N: 44.088 - DE 24 DE
JULHO DE 1958

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir uma linha
de transmissâo bem corno duas subestações abaixadoras, no Estado de
São Paulo.

Autoriza o cidadão brasileiro Banardo Sousa Castelo Branco a nesquiser areias ilmeníticas e associados, no municíoío de Barreirinnac; Estado do Maranhão.

DECRETO N." 44.087

DE

24

DE

o Pi-esídente da República, usan-

do da atribuição que lhe conte-s, o
art. 87. inciso I, da Constituição. e
ncs térmos do Decreto-lei D.O 2.053,
de 5 de março de 1940;

Considerando que, pela Resolução
n- 1.464, a medida. foi julgada conveniente pelo Conselho Nacíonnl de
Aguas e Energia Elétrica decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a cons-

truír uma linha de transmissão entre a subestação de Piracicaba e a

sede do município de Rio das Pe dras,

no Estado de São Paulo. assim como
duas subestações abaixadoras de 66/11
kV. sendo uma na Usina Açucareíra
Santa Helena S.A. e a outra na sede
do município de Rio das Pedras.
Parágrafo úmco , Por ocasíâe da
aprovação do projeto pelo Min,istro
da Agricultura serão fixadas as características técnicas da linha de
transmissão e -ôas subestações, respectivamente.
Art. 2.° caducará a presente autortsacão, indep-endente de ato declaratório, se a concessionária
não
cumprir as seguintes condições:
1
Apresentar à Divisão de
Acuas do Departamento Nacional da
Producâo Mtneral do Mmtatérfo da
AgTicultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos. projetos
e orçamentos.
TI Iniciar e concluir as obras
r.05 prazos que forem determínadcs
pelo Ministro da Agl':cultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agrtcultura .
Art. 3.Q O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
R'o de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.° dq Independência e 7(1.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCUEK

Mário Meneghetti

O presidente da República, usando da atribuiçã-o que lhe confere o
art. 87, n.oI, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei D.O 1. 98!}, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro BernaraO~·· Sousa Castelo
Branco a pesquisar areias ilmentticas
f
associados em terrenos devolutcs
e de diversos no lugar denominado
reial, distrito e muntctpio de Ba1'reirinhas, .Estado do. Maranhão, numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um paralelogramo, que
tem um vértice a seis mil oitocentas
e trinta metros (6.830 m'r , no rumo
verdadeiro de setenta e três graus
nordeste (73° NE) da cabeceira do
igarapé COrta Bico e OS lados di vergentes dêsse vértice,
cs seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oito mil metros (8.000 fi), S€S5en~>J..e
sete graus sudeste (67° SE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 fi),
quarenta e seis graus nordeste (46()
ê

NE"l.

Art. 2.° O titulo de autorlzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
ôâste decreto, pagará a taxa de oin-

co mil cruzeiros <Cr$ 5.000,00) e seré
transcrito no UV1'O próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agrtcultura .

Art. 3.° Revogam-se as dlsposlçõzs
em contrário.
R~o de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.... da
República.
JUSCELJNO

KUBrfscHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.~ 44.089 _ DE 24 DE
JULHO DE 1958
Fica autorizada a emoréee Mineração Caeté-Mirim S. A. a pesquisar
diamante minério de ouro e associados, n~ .município de ítaunramça.
Estado do Pará.

O Presidente da República

usan-

do da atríbuiçào que lhe confere o.
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art. 87, n." r, da Oonstdtuiçâo e nus
termos do. Decreto-lei n.« 1.985, ~e
29 de janeiro de 1940 (Córügo de MInas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
lvlmeração Caeté-Minm S. A. a pesquisar diamante, minério de ouro e
associados no leito e margens do ?3nal do oentenárío no rio Tocantins
de domínio públíoo, na conformidade
do disposto no item 2.° do art. 11
do Decreto n,v 24.643, de 10-7-1934
(Código de Aguas) , em. terrenos devolutos, distrito e mun'ctc;c de Itupiranga, Estado do Pará. numa área
ele quinhentos hectares (5UO ha) , delimitada per uma faixa de dez mil
metros 00.000' m i . de compr-imento
a contar da confluência do referrdo
canal do Centenário com o canal
de Ipixuna, do rio Tocantins e quinhentos metros (500 m) de largura,
sendo duzentos e cinqüenta metros
(250 mj para cada lado do seu eixo
médio.
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros .crs 5.COO,00)
e será válido por dois i 2) anos a
contar da data da transcrição
no
livro próprio de, Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário, Rio de Janeiro. 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBI'CSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO N. o 44.090 JULHO DE 1958

DE

24 de

Autoriza o cidadão brasileiro José
Tieghi a pesquisar diamantes e associados. no município d'A Jacurutá,
'Estado do - Pará.
'
O Presidente da República, usando
da ata-íbuíçâo que lhe conrcre .o artigO 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí D.O 1.985. de
29 de janeiro de 1940 Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 . Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Tíeghi a pesquisar
diamantes é associados no, leito e
margens do Canal do Capítaríquara

no rio 'I'ocantíma e em terras devolutas e de domínio público na con-:
formídade do d'sposto no item 2,° do
art. 11 do Dec. número vinte e quatro mil se-iscentos e quarenta Pc três
(24.643) de dez (Iü) de julho de 1934
(Código de fi.guasj no trecho do referido camal situado no distrito e município de .Jaoundá Estado do' Pará
numa área de quarenta e dois heceares e quarenta ares (42,40 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice a C€01to e cinqüenta metros
(l5Om) , no rumo magnético trinta
e doíe graus noroeste (32·° NW) do
marco quilométrico n. ° dois (Km 2)
da Estrada de Rodagem Jecundá .Iacundásínhc e os lados a partir dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos magméücos: quatrocentos metros (400 mi . trinta e dois
graus quarenta e cinco minutos noroeste (32 0 45' NW); quinhentos e
trinta e cinco metros (535m). ctnquenta e oito g-raus trinta minutos
sudoeste (58.0 30' SW); quinhentos
metros (500m). trinta e três graus
sudeste (33. 0 SE); trezentos metros
(300 m». vinte e oito graus trinta mluutos sudoeste (28.0 30' SW): trezentos e cinqüenta e C~IllCO metros
minutos sudeste (63.0 30' SE); quatrocentos e noventa metros (49{)m),
vinte e sete graus trinta minutos
(270 30' NE); trezentos e setenta metros (370 mj. Norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
'estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verffíque
a existência na jazida, COl11.{) associado. de qualquer das substâncias a que
se refere o ae-tigo 2.° do citado Regulamento OU de outras substâncias
dtscrimlnadas pelo Conselho Nacional
de Pesculsas.
Art, 2.0. O título da autorízaeâo de
pesquisa. que será uma via autênticadêste decreto, pagará a taxa de quetrocentos e trinta cruzeu'os .. , .....
(Cr$ 430,00) e será válido Por d(ii.~
(2) anoa e contaa- da data da transcrição no livro próprio da Divisão do
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3·°. Revogam-se as dispos'çôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958:
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N·o 44.091 -

DE

24

Art. 3·-. Revogam-se as disposições
em contrário.

DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Tieghi a pesquisa]" diarmantes e associados no municípios de Jcuauiá,
Estado do Pará.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe cellfere o artigo 87, n.c I,·· da Constituição e nos
têrmos do DeDTeto-lei n.s 1.935. de
29, de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), d-ecreta:
Art. 1."', Fica autorlzad., o cidadão
tnasneiro José ':rieghi a pesquísaadiamantes e associados no leito e
margens, do canal do Tocantins drenom.lnado Oanalslnho, de domínio público,

na conformidade do

disposto

no item 2,° do art. 11 do Decreto número vinte e quatr-, mil seiscentos
e quarenta e três .(24.643) de 1.~ de
julho de 1934 <código de' Aguae)

e

em terras devolutas no distrito e munícípio de Jacunôá, EStado do Pará.
numa área de vinte e oito hectares
e cinqüenta ares (28,50 ha) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice a oitenta e quatro metros
(84 fi) no rumo magnético ~ dezessete graus quarenta minutos nordeste (179 40' NE); da confluência
do canal Tunda Borges e Oanalzinho
e os lados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros
(150 m) Sul (S); cento e noventa
metros (190 m) . Oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estlpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência' na jazida, como
associado de qualquer das substândas a que se refere o art, 2." do citado Regulamento ou de outraa substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título
da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de _trezentos Cruzeiros <Cr$ 3,00,00)
e será válido por dois (2) anos a eon,
tal' da data da transcrição no livro
próprio da, Divisão de Fomento da
produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.

Rio de J aneiro, 24 de julho de 1958'
137.0 00, Independência e 70.0 da ~
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRE-ro

N,« 44.092 JULHO DE 1958

D~

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Victor
Dequech. a pesquisar carvão mineral no mumicipío de Crieiumui.
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da. República usando
da atrfouíçâo qUe lhe confere o eetlgo 87, n.c 1, da Constituição e nos
têimos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0. Fica .autorlzado o cidadão
urasüeíao Victor Dequech a pesquisar
carvão mineral. em terrenos de propriedade de Francisco Reinaldo e outros, na antiga Sesmaa'ía de Urussanga Velha. distrito de Içara município de Orícíuma, Estado
Santa
Cataa-ina. numa área de mil hectares
(1. 000 naj . delimitada por um polígono místilíneo que .tem um vértice
a duzentos e oitenta metros (200m),
no rumo verdadeiro trinta e sete
graus vinte e dois. minutos sudeste
(37." 22' SE) da Igreja de trrussanga Velha e 00 lados. a pactír dêsSe vértice. os segmntea comprimentos e rumos verdadeiros: mil setecentos e sessenta metros (1.760m),
quarenta e um grauc cinqüenta e sete minutos noroeste <41." 57' NW);
mil e cinqüenta meta-os (1.0SQm).
quarenta e nove gr-aus quarenta e
três minutos sudoeste <49,° 43' s.,W);
quinhentos metros (SOOm), quarenta
e dois graus trinta e dois minutos
sudeste (429 32' SE); dois mil e quatrocentos metros 2.400mj , quarenta
e nove graus quarenta e três minutos sudoeste (49043' SW); mil metros
(1.000m) quarenta e dois graus trinta
e dois minutos sudeste <42 9 32' SE);
dois mil metros 2.0üOm) quarenta e
nove graus Quarenta e três minutos
sudoeste <49." 43' SW); mil cento e
noventa e sete metros (l.197m). quas-enta e dois graus trinta e dois minutos sudeste (42.° 32' SE): quatro
mil quinhentos e vinte metros ., ..

de
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(4. 520m) . quarenta e nove graus
quarenta e três minutos nordeste
(49," 43' NE). O lado rmstníne., da
poligonal é a margem direita do rio
tjrussanga e compreendida entre a
extremi'Óade do último lado acima
descrito e o vértice de partida.
Art. 2·°· 'O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da pu-cdução Mineral do Ministério da Agrtcultura..
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 24 df> julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO
Má~io

KUBITSCHEK

Meneghetti

DECRJETO N." 44.093 JULHO DE 1958

DE

24

DE

Autoriza a Companhia de Mineração e Metalurgia São Paulo-Paraná e pesquisar minério "die ferro e
aeeociaâos no município de Antonina, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.c I, da. Constituição e nos
têrmos do Decretc-leí n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia de Mineração e Metalurgia
São Paulo-Paa'aná a pesquisar minério de ferro e associados, em terrenos
de SU3. propriedade no lugar denominado Colônia Zulmira, distrito e
município de Antonina. Estado do
Paraná, numa área de trezentos e
vinte e sete hectares oitenta e sete
ares e cinqüenta centíares (327.8750
haj delimitada por um polígono írregular que tem um vétice a dois
mil duzentos e trinb metros (2.230
m) , no rum') verdadeiro norte (N)
00 marco quilométrico 'número doze
(km 12) da rodovia Antonina-Curitiba e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos e seunta e cinco metros (775m). norte
(N); mil e cem metros (l.100m) ,
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(E); mil cento e quinze metros (1. 115m) " norte (N); dois mil
cento e quarenta e cinc6 metros
(2.145m). 'oeste (W); setecentos e
quarenta metros (740m), sul (S);
sessenta e sete metros e treze centímetros (67,13m), oeste (W); . mil
o::ll1we cinqüenta metros (1. 150m) ,
sul (;S); mil cento e doze metros e
treze centímetros (1.112 13m), leste
leste

(E).

'

Art. 2.° O título da autorfzeçâo de
pesquisa; que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de
três mil duzentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 3.280,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisã.o de Fomento da produção
Mineral do M1'f1Ístério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de
1958; 137.<) da Independência e 70.Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO H.o 44.094 JULHO DE 1958

DE

24

DE

Autorii2Ja cerâmica Indaiatuba S. A.
a pesquisar totneüio argiloso, município de Ind.a.iatuba, Estado ae
São ·Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I. da Oonstituiçâa e nos
têrmos do pecreto-1ei n.? 1.985, de
29 de jan-eiro de 1940 <Código d-e
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Cerâmica
Jndaíatuba S. A. a pesquisar folhelho argiloso em terrenos de SUa propriedade, distríto e municípío de Indaíatuba, Estado de são Paulo, numa área. de trinta e um hectares
(S'lha.t , delímítada por um polígono
rmxtdlínío, que tem um vérbíce no nnm da poligonal que partindo do
cantotnorceste (NW) da sede da fábrica de Iadrtlhos da Oerâmíca Il1I~
daiatuba S. A. e 08 lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
setenta e cinco metros 075m). sessenta graus noroeste (60° NW);· cento
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ti trinta metros (130m), seis graus
qua-l"enta e cinco minutos sudeste
(:60 45' SE); cento e cinqüenta e
cinco metros. (155m). oitenta e três
graus dez minutos nordeste (830 10'
NE); quatrocentos ~ dezesseis mete-os (416rn). sessenta e nove graus
trinta e um minutos nordeste (690
31' NE); quatrocentos e cinqüenta
metros (450rn), cinqüenta e sete
graus nordeste (560 NE); setecentos
e vinte e oito metros (628m). sessenta e três graus nordeste (63: 6E);
e OS lados a partir do vértice consictelI'ado têm os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: seiscentos e vinte e oito metros (628m).
sessent-a e três graus sudoeste (630
SW); quatroce~to~. e cínqííente metiros (450m). cinqüenta e seis gr-aus
sud-o€ste (560 SW); quatrocentos e
dezesseis metros (416m), sessenta e
nove graus trmta e um minutos sudoeste (6,9° 31' SW); cento e cinqü8.l1ta e cinco metros. U55m), oitenta e três graus dez mmut:os sudoeste
(830 10' SW); cento e trmta metros
(130)
seis graus quarenta e cinco
lU1llUto s noroeste (6° 45' NW); seiscentos e setenta e 9"iOO metros e oitenta centímetro!, (678,~Om), sessenta.
e três graus quinze minutos nordeste (63° 15-' NE); oitenta e seis metros (86m): vinte e dota graus cinco
minUtos noroeste (22° 05' N\'Y); ,.cerato e vinte metros (120m), cinqüenta
e três graus quarenta e nove mínu006 nordeste (539 49 9 NE); cento e
dois metros (102m.) , setenta e dois
graus nordeste (72° NE); noventa
metros (90ro); quarenta e dois graus
oito minutos sudeste (42 0 OS' SE);
quinhentos e quarenta. metros (540m) ,
sessenta e se-is graus nordeste (660
N'E)' o último e décimo segundo
lado' é a 'margem direita do córrego
sem nome a partir da extremidade
do décimo primeiro lado até o vérttce da partida-o
parágraf,o único. A execução da
ppesente autorização fica sujeita às
estipulacões do Regulamento aprovado pêlo Decreto n.v 30. 23{), de 1
de dezembro de 1951, Uma vez que se
verifique a existência na jazida, coroa associado, de qualquer das substãnci'a.5 a que se refere o art. 2;°
do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacion a'l de pesquisas.
Art: 2.0 O titulo da autoriaaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica

EXECUTIVO

dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e dez cruzeiros
.
Cr$ 310,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Dívísâo de Fomento da produção
Mineral do Mirnistério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de
1958, 137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneyhetti.
N,O 44.095 _
JULHO DE 1958

DEORETO
Autoriza

o

cià{(J(lão

DE

24

brasileiro

DE

José

stop« Filho a pesquisar caulim e
associados no município de Juiz
de For-OJ, setaao de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artlgO 87, n.c l, da Constítuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Iosé Stopa Filho a pesquisar caulím e associados, em terrenos
de sua propriedade no imóv-el denominado Fazenda Bom Destino. Dístríto p, Munícípío de Juiz de .Fora,
Estado de Minas Gerais, numa ã,reá
de doze hectares e noventa e dois
ares (12,92 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a cento e quatorze metros (114Ii1.) ,
no rumo magnético de oitenta e cinCO graus nordeste (850 NE), da confluência dos córregos Bom Destino e
das Cobras e os lados, a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: setenta e dois
metros (72m). sete graus trlmta minutos nordeste (70 30' NE); quinhentos e quarenta e sete metros (547m),
setenta graus sudeste (700 SE) ;cen·
to e trinta metros (l30m) , vinte (
oito graus sudeste (280 SE); duzentos e cinqüenta metros rzsomr, cínqüensa e três graus Q.'inta minutos
sudeste 530 30' SE); cento e cinqüenta metros (l50m); sessenta e seis
graus trinta minutos sudoeste (660
30' SW); duzentos e oitenta e dois
metros (282m), setenta e cinco graus
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noroeste (750 NW); cento ~ sessenta .6
seis metros (166m), trinta e d015
graus trinta minutos noroeste .(32 0
30' NW); trezentos e setenta e c~nco
metros (375m~" cinqüenta e cinco
graus trinta minutos noroeste (35°
30' NW).

_

parágrafo único. A. execuçao ~a
presente autorização nca sujeita as
estmutacões d-o Regulamento aprovado pelo· Decreto n.c 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez que se
verifique a existência na jazida como associado, de qualquer das suestgnoies a que se refere o art. 2.°
do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cruzeiros
<Cr$
trezentos
300.00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir de
data da transcrição no livro próprio
<ia Dívisâo de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.

tângulo que tem um vértice a mil
novecentos e sessenta e um' metros
e cinqüenta centímetros (1.961,50m)
no rumo magnético oitenta e oito
graus quarenta e cinco minutos sudeste (880 45' SE) da confluência dos
riachos Símplício e Mulugú e os lados, divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil e cem metros
(5.100m), vinte e quatro graus sudoeste (240 SW); novecentos e sessenta e cinco metros (965 m) , sessenta
e seis graus sudeste (66 0 SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de quatro mil, novecentos e' trinta cruzeiros (4.930,00), e será válido por dois
(2) anos a contar da data da traJ1LScrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Mírústerio da Agricultura,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de
1958; 137.9 da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHÉK.

Mário Meneçnetti,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 44.og6 - DE 24 DE
JULHO DE 1958
Auioriea Mineração Caribe Limitada
a pesquisar manganês e associados, 'nO município de Aracoiaba, Bstadodo ceará.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da. Oonstdtuição e nos
têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código doe
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
Carlbe Limitada a pesquisar manganês e associados, em terrenos de proprledade de Odilon de Souza Brilhante e outros, no lugar denominado Açudtnho distrito de Curupira,
munícípio de Aracoíaba, Estado do
Ceará, numa área de quatrocentos e
noventa e dois hectares e quinze ares
(492,15 ha) , delimitada por um r.e;'

DECiRJETO N. 9 44.097 - DE 24 DE
JULHO DE 1958
Autorize o cidadão brasileiro João
José da Silva a pesquisar vermiculita no município de Ubá, Esuuia de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe _confere o antigo
87, n.e I, da Oonstijuiçâo e nos têr ,
mos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. -1,° FiCa autorizado o cidadão
brasileiro, João José da Silva a pes
quisar vermícalita em terreno , de
sua propriedade, no lugar denominado
pouso Alto, distrito de Ubari município de Ubá, Estado de Minas Gerais,
numa área de uni hectare e vinte e
cinco ares (1,25 he», delimitada por
um poUgono Irregular que tem um
vértiCe no final da poligonal que. partindo da confluência dos córregos das
Perobas e dos Coqueiros têm os seguintes comprimentos e rumcs verdadeiros: quatrocentos e noventa e cín-
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co metros (495 fi). viu te e três gra liS
sudeste (23" SE); quarenta e um metros (41 m) , vinte e seis graus e trinta minutos (26 9 30' SE); cinqüenta
e três metros (53 m), treze graus e
vinte minutos sudeste (l3° 20' SE) e
os lados do políg-ono, a partir do vér-

üoa considerado, têm OS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quarenta e um metros (41 m) , vinte
e seis graus e trinta minutos sud-este
(26 9 30' SE); cinqüenta e três metros
(53 m) . treze graus e vinte minutas
sudeste (130 20' SE); quarenta e oito
metros (48 m). dezenove graus sudeste (19 9 SE); cento e oitenta e seis
metros (186 fi) setenta e um graus
e quarenta minutos noroeste
.
(71Q 40' NW); e cento e quarenta e
nove metros (149 m). sessenta graus
nqrdeste (601' NE).
Art. 2.') O título da autorização de
pesquisas, que será uma via. autêntica
dês te decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros cors 30.0,00) e será
transcrito 110 livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral no Ministério da 'Agrtcull.ura.
Art. 3. o Revogam-se as disp-osições
em contrário.
Rio de .Ianetro. ?:4 de julho ó- 19!)8;
137. o da Independência e 70. o da Re,
pública.

de quinhentos hectares (500 ha) , de.
limitada por um quadrr'áre-o, que tem
Um vértice a mil quatrocenjos e vinte metros (1.420 m) , no rumo magnético de quarenta e cinco graus cinqüenta minutos Sudoeste
.
(45, o 5'O·SW). do ponto central do
iPôrto da 'Tapera e os lados dêsse vértice, 'os seguintes comprimentos e ru,
mos magnéticos: mil e setenta metros, (1.07T:> m) Oeste (W-; quatro mil
novecentos e trin~a. e cinco metros ..
(4.935 m) , três graus nordeste
.
(3. o NE); setecentos e noventa metros(790 m) . oíjenta e sete graus sudeste (87, o SE), quatro mil e seiscentos metros (4.000 m) , Sul (8).
Art. 2. o O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêsre Decreto, pagará a taxa de cín,
Co mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será

válido por dois (2') anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
art. 3. 0 Revogam-se 2,S disposições
em contrárão,
Rio de Janeiro, 24 de julho de 19'58,
137, o da Independência e 70, o da República,
JUSCELINO KUB-ITSCHEK

Mario Meneghetti

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
DECtRill:Tü N. o 44. 09-8
JULHO DE

~

DE 24 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Septimus de Mendonça Clark a pesquisar areias ilmeníticas e associados
~~ :a~~~ii:. de Araioses, EstadO

o

Presidetne da República, usando

da atribuição queüie confere o .arrígo

87, n .o I, da Constituição e nos iêr ,
mos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.!. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Seprímus de Mendonça
Clark a pesquisar areias Ilmenítdcas
e associados em terrenos de sua propriedade e de "Estabelecimentos James Frederíck Clark S/A." no lugar
denominado Ilha do Travessão - Ilha
do Cajú, distrito e município de Al'aioses, Estado do Maranhão, numa área

DECRETO N. o 44.099., DE 24
JULHO DE 1958

DE

Autoriza a COmpanhia de Jllineração
noouumense a lavrar minério de terra e associados nos municípiOs de
Nova Lima e BrumucUnho, Estado
de Minas GeTais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n.v I, da Oonstdtuíção e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1. 0 Fica' autorizada a Oompanhia de Mineração Novalímense a
lavrar mtnerío de ferro e associados
no lugar denominado Varginha do
Neto, distrito e munícípto de Nova
Lima e nos lugares 'I'utaméa e Retiro
do Moi-sés distrito de Piedade do Paraopeba, município de Bi'umadínho.
Estado de Minas Gerais, numa área
de trezentos e vinte e seis hectares
(326 ha) delimitada por um quadrfláte-o que tem um vértice a quatrocen-
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tos t.. trinta metros (430m) no rumo
vel"dadeiro leste (E) do marco g-€QdéSico Iocaízado no ponto mais ato
do Morro do Moisés e ú~ lados, a
partir désse vértdce os segUl~lt"vS CO~
primentos e rumos verdadeiros: três
mil cento e vinte metros (3. 12(}m) , onze graus .trinta. minutos sudeste (110
30'SE) ; míl e doís metros e trmta c-er:tímetros (1. 002,30m), sessenta e seis
graus vinte e dqis minutos sudoeste
(660 22'SW); três mil quinhentos e
trinta metros (3. 530m), onze graus
trinta minutos noroeste (110 30'NW);
mil metros n.oooe» leste (~). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo úníCO do art . 28 do Código de Mi~as e
dos artigos 32, 33., 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de' outras COllGtantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste. Decreto.
parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado peia Decreto n.o 30.230. de 1 de de.zembro de 1951, uma vez se vertnqu; a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o artigo 2. 0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos.. na forma da lei. os
tributos que forem devidos à trniac,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. o Se o- concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que he incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artíges 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4. o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidõ-es de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5. o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
artigo 71 do mesmo Código.
Art. 6.1.' -A autorização de lavra terá
cor título este Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de seis mil quinhentos e vinte cruz-eiras (Cr$ 6.5-20,00).
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Art. 7. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho doA 1958;
l37. 0 da Independência e '70-. 0 da R-epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N.o 44.HlO, DE 24 DE
JULHO DE 1958

RenOva o Decreto n . o 38.052 de
outubro de 1955. .
.

1{}

ae

O Presidente da Repúblca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 li. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica renovada. pelo prazo improrrogável de um 0.) ano, nos
têrmos da letra b do art. V, do Decreto-lei n , o 9.605. de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida ao cidadão. brasileiro Benoni Jovenuto Cardoso pelo Decreto número trinta e oito
mil e cínquenta e dois (38.052) de
dez (lO) de outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco (l955) para
pesquisar carvão mineral no distrito e
município de .Iaguaruna Estado de
Santa Catarina.
'
Art. 2. 0 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de tr-ezentos CI-Uzeíros (Cr$ 3{lO,OO) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 24 de julho de 1958;
137.1' da Independência e 70.1' da República.
JUSCEI.INO KUBITSCHEK

Mário Iâeneqhetti.
-,

DECRETO N.

o

44.1m,

DE

24

DE

JULHO DE 1958

Autoriza: a SOciedade Anônima Már·
mares Brasileiros "Samora" a pesquisar mámore, dolomita e aseocuidos no municipio de Cachoei;o do
ltapemírím, Estado do Espirito San~

to.

O Presidente da R-epública, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 61 li. o I da constituição e nos
termos tio rieereto-iei n," 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
'Art. 1. o Fica autorizada a sociedade Anônima Mármor.es Brasileiros
..Sambra" a pesquisar mármore, dolomita e associados, em terrenos de
sua propriedade no lug;ar denomina-

dê Fomento da Produção Mineral do
Mínístérío da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
1:17. Q da Independência e 70.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

do Córrego de São Pedro, na faze:r:tia Pedra Branca rüstrrtc de .Iacigua,

município de Cachceiro do jtapemtmn Estado do Espírito Santo, numa
área de vinte e seis hectares setenta e
seis ares e nove centdares (26,7609ha),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e setenta e dois metros (272m). no rumo
magnético trinta e um graus seis ~i

nu tos sudeste (31 0 06' SE) da confluêncía do córrego São Pedro no no
Fruteira e os lados a partir dêsse vér-

tice os seguintes Comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dois, metros e cinqüenta centímetros (202,50
metros) trinta e três graus trinta minutos nordest-e (33° 30' NE); duzentos
e trinta e três metros (23Rm). vinte
e cinco graus quarenta e sete mmutos nordeste (25" 47' NE)-; trezentos
€ vinte e três metros (323m) setenta
e sete graus trinta e..seis minutos sudeste (77° 36' SE); duzentos ~ treze metros (213m) trinta e cinco graus
dezenove minutos 'sudoeste 35° 19' SW) ~
cento e sessenta e nove metros (169),
trinta e seis craus vinte e cinco mmutos sudoeste °(36" 25' SE); duzentos e
setenta e 'cinco metros (275m). qumze graus dezoito minutos sudoeste (I5°
18' SW); quatrocentos e vinte metros
(420m) quatorze minutos sudoeste
(14' swi: quarenta e oito metros (48
m-etros) s'etenta e três graus vinte e
sete mlnutcs noroeste (73° 27' !-l"""w);
duzentos e sessenta metros (260m). dezenove graus clnquente e sets mmutos
noroeste (190 56' NW);' oitenta metros (80m) trinta graus trinta e dois
minutos noroeste cso- 32'· NW); trezen tos e vinte metros (320!U), v~nte e
três graus cinquenta e OIto minutos
noroeste <23 0 58' NW); setenta e sete
metros (77m) quarenta e três graus
quatro minutos noroeste <43" ()4' ~vn ;
setenta e cinco metros (75m) OItenta
graus dezoito minutos noroeste (80"
18' NW).

Art. 2.° O título da autorização d-e
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Dêcreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (cr$ 300,()O) e será
transcrito no livro próprio da Divisão

Mário Meneghetti

DECRETO N. o 44.102,
JULHO DE

Autoriza

DE

24

DE

1958

o cidadão brasileiro Miguel

Arcamío de Oliveira

a pesqutsar

areiros ilmeníticas e aseocuuios, no
municípto . de Barreirinhas EstadO
do Maranhão.
O presidente da República, usando

da atrtbuíçâo que lhe confere () artí0'0 87 n. o I
da oonstituição e- nos
tél'mosdo Decreto-lei n. o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Miguel .arcanjc de Oliveira
a pesquisar areias íjmeníticas e asSf.?oíados em terrenos devolutas e de díversos no lugar denominado ArelaI,
distrito' e município de jjarreírmhas,
Estado do Maranhão numa área de
quinhentos hectares {500 ha) , delimitada por um paralelogramo, que tem
urr" vértice a quatro mil .quinhentos e
n-ínta metros (4.530m). no rumo verdadeiro de doze graus noroeste (120
NW) da cabeceira do igarapé e OS
lados' divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (S.OOOm) sessenta e sete graus noroeste (61" NW) ;
seiscentos e vinte e cínco metros (625
metros), quarenta e seis graus nordeste (46" NR) ,

Art. 2. o O título da autorízaçâc de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de ClUOO
mil cruzeiros (,Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívrsâo
de Fomento da produção Mineral, do
Míurstério da Agricultura.
.
Al't 3." Revogam-se as dísposiçôes
eni ccntráric.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.9 da Independência e 70.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.
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DECRETO

N.9 44.103 DE
.JULHO DE 1958

24

DE

Autoriza a emprêsa de mineração Cal
ttu Ltda. a -peequisar calcar!o! dolomita e associados no munscíino de
Itararé, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usa:r: do
da atribuição que lhe confere ourtígo
87, n.? I, da qonstituição e nos tern;.0s
do Decreto-leI n.v 1.985, de/~9 de Janeiro de 1940 (Código de Mmas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração. Cal Itu Ltda. a. pesquisar calcário dolomita e associados,
em terrenos de sua propriedade nos
lugares denominados Sítio do Salto e
Bairro do Itambé, distrito e município
de Itararé, Estado de São Paulo, numa
área de setenta e sete hectares, cíncüenta e sete ares e sessenta e cinco
íi'entiares (77,5765 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice na confluência dos ribeirões. do
saltõ e Limeira e do rio Taquaruçu
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e trinta e três metros
e cinqüenta centimetros
033.50m).
trinta e sete graus trinta e cinco minutos nordeste (370 35' NE): cento e
quarenta e quatrometros 044m), cinqüenta e nove graus trinta e -oito minutos nordeste (590 38' NE); seiscentos e setenta e seis metros (676m),
três graus dezoito- minutos noroeste
(30 18' NW); duzentos e seis metros
(206m). setenta graus trinta e oito
minutos noroeste (700 38' NW); cento
e quarenta metros (140m), sessenta e
sete graus quinze minutos sudoeste
(670 15' SW); quatrocentos e quarenta
e dois metros (442m), oitenta e cinco
graus trinta e dois minutos noroeste
(85 0 32' NW);· quinhentos e sessenta
e cinco metros (565m), trinta e dois
graus dez minutos sudoeste (32'" 10'
SW): cento e vinte e sete metros ..
(l27m) , trinta graus vinte e sete minutos sudeste (300 27' SE); cento e r,etenta e três metros 073m) , oitenta
graus nordeste (800 NE); cento e vinte e oito metros e cinqüenta centímetros 028,50m), oitenta e um graus dez
minutos sudeste (810 10' SE); trinta
e nove metros e cinqüenta centimetros
f39.50m), vinte e oito graus cinco minutos sudoeste (280 05' SW); noventa
e quatro metros e cinqüenta centímetros (94,50m). setenta e quatro graus
dezenove minutos sudoeste (740 19'

SW); cento e sessenta e seis metros

066m), seis graus vinte e quatro minutos sudoeste (60 24' SW); cinqüenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (55,50m), sessenta e dois graus
quarenta e sete minutos sudeste (62 9
47' SE); setenta e seis metros (76m),
oitenta e um graus cinqüenta minutos nordeste (810 50' NE); sessenta e
dois metros e cinqüenta centímetros
62,50m). sessenta e seis graus vinte e
cinco minutos sudeste (669 25' SE);
oitenta metros e cinqüenta centímetros (SO,50m), vinte e três graus quatorze minutos sudeste (230 14' SE);
noventa e um
metros e cinqüenta
centímetros (91,50m), quarenta e oito
graus trinta e quatro minutos nordeste (480 34' NE); cento e vinte e três
metros e vinte centímetros (123.20m),
quarenta e sete graus. três minutos
sudeste (47\' 03' SE): oitenta e quatro
metros (84m). sessenta e quatro graus
dezessete minutos sudeste (640 17'
SE): oitenta e dois metros (82m). oit-enta p quatro graus trinta oe seis minutos nordeste (84'" 36' NE): cento e
trinta e oito metros (l38m). sessenta e
três graus quarenta minutos nordeste
(63' 40' NE).

_\rt. 2.1' O título da autorizacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêsta decreta pagará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 780.00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrlcâo
no livro próprio da Divisão de Fomenta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneçhetti.

DECRETO N.O 44.104 - DE 24 DE
.JULHO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro João Batista de Cerqueira a pesquisar areias
iímeniticas e associados no municí~
pio de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n.? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Batista de Cerqueíra

a pesquisar areias Ilmenítdcas e associados, em terrenos devolutos e de diversos no lugar denominado AreiaI,
distrito e município de Barreirinhas,

Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delimi-

tada por um paralelogramo que tem
um vértice no final da poligonal que,
partindo do canto noroeste (NW) da
casa do lugar Mucambo, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil trezentos e quarenta
metros (5.340 fi), quarenta e oito
graus quarenta e cinco minutos noroeste (480 45' NW): mil trezentos e setenta metros (1. 370 fi), quarenta e
seis graus sudoeste (460 SW); e, os
lados do paralelogramo, divergentes do
vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oito mil metros (8.000 m r, quarenta e
seis graus nordeste (46° NE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) ,
sessenta e sete graus sudeste (67° SE) .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêete decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) e' será
transcrito no livro próprio da Divisão
doe Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da República.

no lugar denominado Lagoa do Riacho, distrito de Curupira, município de
Aracoiaba, Estado do Ceará, numa
área de quatrocentos e três hectares,
setenta ares e cinqüenta
centiares
(403,7050 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a novecentos e setenta e cinco metros (975m)
no rumo magnético de vinte e dois
graus sudoeste (22° 3W), da confluência dos riachos Carnaúba e Chorozinho e os lados, divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil seiscentos e trinta metros (2.630 m) , oitenta
e sete graus cinqüenta minutos noroeste (870 50' NW); mil quinhentos e
tvinta e cinco metros (1.535 m) , dois
graus dez minutos sudoeste (2° 10'
SW).

·Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêcte decreto, pagará a taxa de quatro mil e quarenta Cruzeiros (Cr$ ...
4.040,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transorioãc no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneohetti.

DECRETO N.o 44.106 -

JUSCELINO KUBITSCHEK

JULHO DE

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.Q

44.105 ~
1958

DE

24

DE

JULHO DE

Autoriza Manganês do Ceará Limitada
a pesquisar manganês e associados
no l1/,unicípio de Aracoiaba, Estado
do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo
87, D.O I, da Constituição e DOS têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado Manganês
do Ceará Limitada a pesquisar manganês e associados, em terrenos de
prcprfedade de José Lopes da Silva,

Autoriza
Thieghi
sociados
Estado

DE

24

DE

1958

o cidadão

brasileiro José
a pesquisar diamante e asno município de Jacumâà,

,ib Pa?·Ú.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.« 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Thieghi a pesquisar
diamante e associados, em terrenos
devolutas no lugar denominado Pooo
do Copu, distrito e município de Jacundá, Estado do Pará, numa área de
cento e vinte e oito hectares (128 na»,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil e cem me-
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tros(1.100 m)!.. no rumo magnético de
quarenta e três graus quinze minutos
sudoeste (43° 15' SW) do centro da
pedra Lourenção, situada no Canal
Grande e os lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumagnéticos: mil metros (l.OOOm),
vinte graus nordeste (20° NE); mil e
quinhentos metros (1.500 m) sessenta
graus noroeste (60° NW); setecentos
e cinqüenta metros (750m), vinte e
um graus sudoeste (210 SW): novecentos e quarenta metros (940m),
trinta e nove graus quinze minutas
sudeste (39° 15' SE);
setecentos e
vinte metros (720m). setenta e quatro
graus sudeste (749 SE).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
duzentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
1.280,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio .da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianelro, 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.

mOs

JUSCELINO

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Cal Itu Ltda. a pesquisar calcário, dolorníta e associados, em
terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda salto, distrito e município de Itararé, Estado de
São Paulo, numa área de dezenove
hectares vinte e oito ares e setenta
e seis centrares 09,2876 ha) , delimitada por um quadrilátero que tem um
vértice a mil cento e setenta c dois
metros (1. 172m) no rumo magnético
de setenta e nove graus noroeste (790
NW) da oónfluêncía do ribeirão da
salto e o rio Taquaruçu e OS lados, a
partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzen,
VOs e oitenta e cinco metros e vinte
centímetros (285,20m), cinqüenta e
dois graus trinta e seis minutos sudoeste (52° 36' SW); seiscentos e
trinta e oito metros (638m), ríeeesseis graus três minutos sudeste (16° 03'
SE); trezentos e dezoito metros
(318m), sessenta e três graus doze minutos nordeste (630 12' NE); seiscentos e oitenta e quatro metros (684m),
vinte graus dezesseis minutos noroeste
(200 16" NW) .
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara. a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válida pelo prazo, de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Díviaâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura..
Art. 3.° Revogam-se as disposiçÕ2S
em contrário.
Ria de Janeiro 24 de julho de 19'58;
137.° da Independência e 70.° da Repú,
blíca.

KUBITSCHEK.

JUSCELINO' KUBITSCHEK

Mério Meneghetti.

DECRETO N.° 44.1(}7 DE JULHO DE 1958

DE

Mário Meneghetti

24

DECRETO N.? 44.108 DE JULHO TIF, 1958

DE

24

Autoriza a emorésa de mineração cal
!tu Ltda. a pesquisar calcário, âolomita e associados rio mnmicipio de
Itararé, Estado de São Paulo.

Autoriza
taâa a
ciados,
Estado

O presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Ccnstituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:

O president-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código: de Minas).
decreta:
~

a Mineração Caribe Limipesquisar manganês e assono município' de Aracoiaba,
do Ce«,rá.
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Art. 1,° Fica autorizada a Mineração caribe Limitada

a pesquisar

man-

ganês e associados, em terrenos de
propriedade de Odilon de SOam Brá-

lhante e outros, no lugar denominado
Açudinhc, distrito de curupira, rnun__

cípío de Aracoíaba, Estado do Ceará.
numa área de quatrocentos e DOventa e dois hectares e quinze ares
(492,15ha), delimitada por um retân.,

gulo que tem um vértice a quarenta
e dois metros e oitenta centímetros
(42,80m), no

rumo

magnético

oito

graus dez minutos sudoeste (80 10'
SW) da confluência dos riachos Sim,",
plícío e Mulungu e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco
mil e cem metros (5 . 100m) , vinte e
quatro graus sudoeste (240 SW); no-

vecentcs e sessenta e cinco metros
(965m), sessenta e seis graus sudeste
(660 SE).
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e trinta cruzeiros
(4.930,(J{})
será válido 9-01' dois (2)
an-os a contar da data da transcrâcão
no livro próprio da Divisão deFomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em corrtrárío.
Rio de Janeiro 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 7Q.o da República.

e

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 44.109 DE

,JULHO

DE 24

DE 1958

Autoriza Manganês do Ceará Limitada a pzsquisar manganês e esse,
cíasoo no município de Aracoiaba,
Estado do Ceará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87. n.v I, da COnstituição. e nos
têrmoa do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Manganês
do ceará Limitada a pesquisar mangangs e associados, em terrenos de
propriedade de Francisco Juca SObrinho e outros no lugar denominado Canafistula, distrito de Curupira, municípío de Aracoíaba, Estado do Ceará,

numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares, cinqüenta e oito ares e
cinqüenta centiares (450,5850 na), delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil duzentos e sessenta
e cinco metros (1.265 m) no rumo
magnético de dois graus cinqüenta
minutos nordeste (2 9 50' NE) da casa
de moradia de Antônio Bernardo de
Lima e. os lados, divergentes dêsse
vértice. os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: dois mil seiscentos e trinta e cinco metros ....
(2.635 m) , quatro graus cinqüenta
minutos sudoeste (4 Q 50' SW); mil
setecentos e dez metros (1.710 m) ,
oitenta e cinco graus dez minutos
noroeste (859 10' NW).
Art. 2 ° O título da autorização de
pesquisa; que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos - e dez erüzeiroa
(01'$ 4.510,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
tranecncâo no livro próprio da Divísão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio dp Janeiro 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N.9 44.110 ,JULHO DE 1958

DE

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel
Arcamâo dz Oliveira a pesquisar
areias ilrnenéiicae e associados, no
município de Borreírintuie, Estado
do Maranhão.

O prestdenta da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de .janeiro de 1940 <código de Minas).
decreta:
Art, 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Miguel Arcanjo de Oliveira
a pesquisar areias Ilmeníticas e associados em terrenos devolutas e de diversos no' lugar denominado Areíal.
distrito e muníoiplo de Barrelrlnhas,
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 haj . deliml ..
tada por um paralelogramo. que tem
um vértiCe a quatro mil duzentos e

159

ATOS DO PODER EXECUTIVO

cinqüenta metros (4.250m), no rumo
verdadeiro de dezenove. graus noroeste
(190 NW), da oabeceíra d,? tgarupe
corta Bico e os lados divergentes
dêsse vértice, os -.egl!mtes '?Ompr.l:nentos e rumos verdadeIros: OIto ml! metros CS.OOOm), sessenta e sete graus
noroeste (67° NW); seiscentos e vln~e
e cinco metros (625rn) quarenta e seis
graus nordeste (46 0 NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autôn.-:'íca
dêste decreto, pagará a taxa de. cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e sere
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se os disposições
em cúntráriO.
Rio ·de Janeiro 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência ~ 7Ó. o da Repú,
blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

trinta e cinco metros O.135m), quatorze graus quarenta e cinco mínutos sudeste (l4'" 45' SE); cinco mil
duzentos e quarenta metros (5.240m j •
Sul ('8); mil setecentos e sessenta
metros (I.760m), trinta e sete graus
vinte minutos noroeste (370 20' NW).
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) é será
válido por dois anos' a .contar da
data da transcrição no livro próprto
da Divisão de Fomento da Produ-ção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam...se as disp.encôes
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de julho de 1958;
137 9 da Independência e 70'-1 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Mario Meneghetti

DECRETO
DECRETO

N9 44.111 - . DE
LHO DE 1958,

24

DE JU-

Autoriza o cuuiâtio brasileiro Septi?nus de Mendonça Clarlc a pesquisar areias ilmeníticas e aseccuuios.
no município de Araioses, Estado

do M aromtuio,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ns I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iei n- 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. I'" Fica autorizado o Cidadão
brasileiro Septdmus de Mendonça
Clark a pesquisar areias ümenítícas
e associados em terrenos de sua propriedade e de "Estabelecimentos James Frederick. Clark S. A." no lugar
denominado Fim do Pasto - Ilha do
Caju. distrito e munícípto de Aradoses. Estado do Maranhão, numa área
de quinhentos hectares (500 h a). delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice a mil seíscen tos e
cinqüenta metros (1.650m), no rumo
magnético de treze_ graus quarenta
minutos sudoeste 03 9 40' SW) do
Canto direito da Sede da Fazenda do
lugar "Fim do Pasto" e os lados a.
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnétieo.s ;
mil cento e setenta e cinco metros
U.I75 m) , Norte (N); mil cento e

N9 44.112 - DE 24 DE JU·
LHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
de Souza Dias a lavrar talco e associados no Município de Castro, Estado do Paraná.

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

tigo 87, uv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n» 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio de Souza Dias' e
lavrar talco e associados, em terrenos devolutos nos lugares denominados Burro Velho e Ríbeirãozinho.
Distrito de Apapan, Munlcípío de
Castro, Estado do Paraná, numa.
área de quatrocentos e noventa e seis
hectares (496 ha). delimitada por um
polígono mistilineo que tem um vértice a setecentos e quinze metros
(715 m) , no rumo verdadeiro trmta e
quatro graus oito minutos nordeste
(34'" 08' NE) da confluência do 06rrego Monjolo Velho no rio Rtbelrãc
e OS lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e duzentos metros
(1.200 mj , cinqüenta e nove graus
oito minutos nordeste (59'" 08' NE):
novecentos metros (900 m) , quinze
graus trinta. e dois minutos noroeste
(15'" 329 NW); mil trezentos e oi-
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tenta metros (1.3BOro), oitenta e seis
graus doze minutos sudeste (86Q ·12'
SE)' dois mil duzentos e oitenta metros' (2.280 m), quinze .graus trinta
e dois minutos sudeste (15 Q 32' SE).
dois mil cento e vinte metros
.
(2.120 fi), setenta e três graus vinte
e oito minutos sudoeste (731' 28' SW);
Q
lado mistilíneo da poligonal é a
margem esquerda do Rio Ribeirão e
compreendida entre a extremidade do
último lado acima descrito e o vértice
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Oódlgo de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas, além das' seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 21' O concessionário da autort-

zacão fica obrigado a recolher nos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art.. 68 do
Código de Minas.
Art. 3(> Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer daa
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca OU nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4(> As propriedades vizlnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi
nas.
Art. 5(> O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional .da Prcducâo Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código,
Art. 6(> A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de nove mil
novecentos
vinte cruzeiros .... . .'

«i-s

e

9.920,00),
Art. 7(> Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958:
137<:> da Independência '€ 70<:> da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N(> 44.113 - DE 24 DE JULHO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Septimus de Mendonça Clark a pesquisar areias ümenitícas e associados
no município de Araioses, Estado elo
Maranhão.

o Presidente da República, usar..do
da atribuíçáo que lhe confere o arugo 87, nv 1, da Oonsutuição e nos

termos do Decreto-lei nv 1.!:)85, de 2iJ
de janeiro de 1940 (Código de lV1I~
nas!, decreta:
Art. 1<:> Fica autorizado o cidadão
brasueírc Septímus de Mendonça
Olark a pesquisar areias ítmemncas
e associados em terrenos de sua proprtedada e de "Estabetecímentos .ra-

Ines c'redertck Cíark S. A." no lugar
ctenommado Fim do Pasto - Ilha
do Caju. distrito
e município de
Araíoses, Estado do Marannào, numa
area de quinhentos hectares l!JOO I'it\·,
denmnada por um polígono trregurar,
que tem um vértice no final da poligonal que, partíndo do Fim-do Pas00, tem os seguintes oomprrmentos o
rumos magnéticos: seiscentos e setenta metros (670 m) Leste (E); dois
mil duzentos e setenta metros .....
{2.270m>, Norte (N); e os lados a
partir do vértice considerado têm os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e oitenta me;
tros (580 m) , setenta e três graus
trinta minutos sudeste (73(> 30' SE)
duzentos e setenta metros (270 m j ,
setenta e nove graus trinta minutos
sudeste (79" 30' SE) mil duzentos e
cinqüenta metros (1.250,00), nove
graus quinze minutos sudeste (9~ 15'
SE); quatro mil novecentos e trinta
e cinco metros (4.935 m) , três graus
sudoeste (3(> SW); mil e quatrocentos
metros (1.400 m) , trinta e sete graus
vinte minutos noroeste (37(> 20' NW);
cinco mil duzentos e quarenta metros
(S.240m), Norte (N).
Art. 2<:> O título da autorização -de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste

decreto,

pagará

a

taxa

cJle

cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a CODtar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão . de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
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Art.

3'" jzevoeam-se as disposições

e cinco minutos nordeste

(66 0

35'

em contrário.

NE).

Rio de Janeiro 24 de julho de 1958;
137'" da Independência e 70~ da República.

Art. 21,1 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) 'aJ10S
a partir da da ta da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Prod ucâo Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em con trãrío.
Rio de Janeiro, 24 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N'" 44.114 LHO DE 1958

DE

24

DE

JU-

Autoriza o cidadão brasileiro GaspaTino Ferreira de Andrade a pesquisar calcário 11O municipio de
Pratápolis. Estado de Minas Gerais.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere
attlgo 87 nv I, da Constituição e nos
têrmos' do Decreto-Jet ns 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

°

Art. 11,1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gasparino Ferreira de Andrade a pesquisar calcário, em terrenas decsua propráedade, no lugar
denominado Barra do Córrego de
Ferro, distrito de Itaú de Minas, munícípío de Pratápohs. Estaco de Minas Gerais, numa área de quatorze
hectares e seten ta e cínco ares .. .
(14,75 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
setecentos metros (700 m) , no rumo
magnético de cinqüenta e nove graus
noroeste (59° NW), da confluência
do córrego das Contas com o rio
São João e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprunentos Prumos magnéticos: cento e cinco metros (105 m) , quarenta graus quarenta e, cinco minutos nordeste (401,1
45' NE); trezentos e sessenta e dois
metros (362m), vinte graus 'quarenta
e cinco minutos noroeste (200 45'
NW); cento e setenta e sete metros
077m), oitenta e quatro graus trinta e cinco minutos sudoeste (840 35'
sw); trezentos e vinte e cinco metros (325 m) , vinte e cinco graus
quinze minutos sudoeste
(250 15'
SW): duzentos e cinqüenta metros
(250m): trinta e três graus sudeste
(331,1 SE); duzentos e sessenta metros
.(260 mj , sessenta e seis graus trinta

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário tâenechetti

DECRETO N,o 44.115 JULliQ DE 1958

DE

24

DE

Retifica a Tabela de Mensalistas doS
Seroicos óe Navegação da Amazônia e de Administração do Pôrto
do Pará, e dá outras proV'idl2ncias.

O Presidente da República. usando
da atribuição que, lhe confere o artigo 87. item r. da Constituição Federal, decreta:
Art , 1. o Fica retificada na Tabela
de Mensal'etas dos Serviços de Navegação da Amazônia e de Admínístraçã o do Pôrto do Pará, aprovada pelo
Decreto n,o 41.469, de 7 de maio de
1957, a função de Marlnheíro (B-Pes·
soal Marítimo - ITI Tráfego Portuárto) , rer. 26, para referência 2l.
Art. 2. o A retificação a que Se refere o artigo anterior vigorará a partir da publicação do Decreto número
41.469, de 7 de maio de 1057.
Art. 3,0 ltste decreto entrará- em
v1gol' na data de sUa publicação.
Art-. 4. o Revogam-se as díspoatçõea em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de julho de
1958: 137.0 da Independência e 70,1,1 da.

Repúbltca .
JUSCELll\iO

KUBITSCHEK.

Lucia Meira.
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DECRETO N.o 44.116 -

DE

De

24

PODER ExECUTIVO

DE

.JULHO DE 1958

outorga coscessrrc à Sociedade Rá~
tiio Santa Mariense uc«, para instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da a tnoutcão que lhe confere o e..l'tágc 87. n.c r. da Constituição,. atendendo ao que requereu a Sociedade
Rádio Santa Maríense Ltda. e tendo
em vista o disposto no art. 5.°, D.O XlI,
da mesma Constituição, decretei:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão à
sociedade Rádio Santa Maríense Limitada, UC'S têrmos do art. 11 do Decreto n.c 24 ..655. de 11 de julho de
1934, para estabelecer, um cidade de
Santa Maria, Estado do Ri-o Grande
do Sul, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas médias, destí-.
nada a executar serviço de raidíodífusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obe-decerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas, € deverá Bel' assmado dentro d-e
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .jaaieiro, 24 de. julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.

DECRETO N.o 44.118 JULHO DE 1958

DE

24

DE

Outorga concessão à Emprêsa Telefônica de Nova Friburgo Sociedade
Anônima para estabelecer serviço
radiotelefônico público interior. .

O Presidente da República usando
da atribuíçãx que lhe confe~e o ar-

tígo 87, n.c I, da constituição, atende1?-d.p. ao qu-e requereu a Emprêsa TeIefôníca de Nova Friburgc Sociedade
Anônima, e tendó em vista o disposto no art. 5.°, n.v XII da mesma
Constituição, decreta:
'
, Art. 1.0 Fica outorgada concessão
a Emprêsa Telefônica de Nova Friburgo Sociedade Anônima nos têrmo~ do· Decreto-lei n.c 1.29i, de 25 de
maio de 1939, para estabelecer sem
monc'pólio ?u privi.légio d-e espécie alguma, serviço radIotelefônico público
ínterlor, entre a cidade de Nova Friburgo, E~tado do Rio de Janeiro, e
esta capItal.

Parágrafo único. O contrato deccrrep.te desta concessão Obedecerá M
clausulas que com este baixam rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas
e deverá ser assinado .dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
pU1?l~ca,ção dêste decreto no Diário
Otícuü, s'8·b pena de ficar sem efeito
desde Icgo.. o mesmo decreto.
'
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

EUa de Janeiro, 24 de jUlho de 1958'
137.° da Independência e 70.° da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBIT$CHEK,

Lúcio Meira.

Lucio Ai eira.

DECRETO N.o 44.119 -

DECRETO N.O 44.117 24 DE JULHO DE 1958

DE

DE

24

DE

JULHO DE 1958

outorga concessão à M ossos-o Rádio
Sociedade Limitada para instalar
uma estação rcuiiotiiiuscra,

Autoriza o cidadão brasileiro Bernardo Souza Castelo Branco a peSquiear areias ilmeníiicae e associados
no município de Batreirimhus Estado do M amnhão.
'

Ainda não foi publicado no Diário
cfícuü por falta de pagamento.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de

Aros D.O PODER EXECUTIVO
29 de' janeiro de 194{) <Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiTú Bernardo SOuza Castelo
Branco a pesquisar areias ílmenítlcas
e associados em terrenos devolutas e
de dtversos no lugar denominado
Areial, dístrrtc e município '!,e Barretrmhas. Estado do Maranhao, numa área de quínhents hectares (500
00), delimitada por _ 1}m paralelogramo, que tem um vértice a seis mil
duzentos e cínquenta metros (6.250
mj no rumo verdadeiro de setenta
e três graus trinta minutos nordeste

(730 30'

NE). da cabeceira do iga-

rapé Corta Bico e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprímentcs e rumos verdadeiros; oito
mil metros <8.000 m) , sessenta e sete
graus noroeste (670 NW); seiscentos
e vinte e 9inco metros (6,25 m) , quarenta e seis graus nordeste (-1.6" NE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêertica
dêste decreto, pagará a taxa de címCO mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mímeral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-s;:; as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M á7'io M eneghetti.

DECRETO N.o 44.120

DE

24 DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro JOSé Fe~
liu Burgos a pesquisar diamante e
associados no município de Ituairança, Bstaâo do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, li." 1, da Constituição e n'OS
têrrnos do Decreto-lei n.c 1. 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de 'Mi_
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autcrtzado o cidadão
brasileírr, José Felíu Burgos a pesquisar diamante e associados, em ter-

1'63

renas devolutos. distrito e município
de Itupíranga, Estado do Pará, numa área de cento e quarenta e sete
hectares e noventa e dois ares (147.92
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem Um vértice a trezentos e sessenta metros (369 mj , no
rumo magnético de trinta e quatro
graus trinta minutos sudeste (340 30'
SE). da confluência. dos canais do
Urubu Grande e da Capelinha e os
la~os, a partir dêss,e vértice, os segutntes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil duzentos e trinta
e três enetrcs (2.233 m) , vinte e quatro graus dez minutos nordeste (240
10' NE), mil quinhentos e dez metrC13 0.510 m) , trinta minutos nordeste (300 NE), quatrocentos metros
(4?0 m): oitenta e nove graus trinta
mmutos noroeste (890 30' NW); mil
quatrocentos e trinta metros (1.430
m~, triJ::-ta minutos sudoeste (30'SW).
dois mil duzentos e vinte e quatro
metros (2.224 m) , vinte e quatro
graus dez minutos sudoeste (240 10'
svn; quatrocentos metros (400 m) ,
sessenta e cinco graus cinqüenta míerutos sudeste (650 50' SE).

Parágrafo único.
A execução da
presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de dezembrr, de 1951, uma, vez se 'verifique a existência na, jazida, como as~
soclado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento Cu de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional d-e Pesquisas.
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de mil
quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
1. 480,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mirreral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em coretrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958:
,137. 0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:.

M âric M eneçhetti,
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N.O 44.121 ~ DE
JULHO DE 1958

DECRETO

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro "Miguel
Arcanjo de oliveira a pesquisar

areias ílmeníticae e associados, no

município de Borreirinhas, Estado
do Maranhão.

O Presidente da. República, usando

da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n." X, da Cor;stituiçáo e nos
têrmcs do Deereto-Iei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. V' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Miguel Arcanjo de Olivei-

ra a pesquisar areias Ilmenitlcas e
associados em terrenos devolutas e de
diversos no lugar denominado Areíal,

distrito e mumcípi-, de Barreírmhas,
Estado do Marar.'hão, numa área de
qumhetoos hectares

(500 ha), deli-

mitada por um paralelogramo, que
tem um vértice e quatro mil oitocentos e oitenta metros (4.880 m) . no
rumo verdadeiro de seis graus noroeste (6 0 NW), da cabeceira do
igarapé Corta Bico e os lados divergentes dêsse vértice, os seguttes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oito mil metros (s.aoo m) , sessenta
e sete graus noroeste (67" NW); seiscentos e vinte e cinco metros (625
m) , quarenta e seis graus nordeste
(46 0 NE),
Art . 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa decinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será

transcrito no livro próprio da Divisão
doe Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em cotetrário .
.
Rio de Janeiro. 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 44.122 -

DE 24 DE

JULH{) DE 19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Lustosa a pesquisar areias ilmeníticcs e associados no Município de
Barreirinhoe, Estado do Maranhão.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, n. o I, da constituição e 110S

têrmos do Decreto_lei n. o 1, 985J de
janeiro de 194(} <código de
Minas) , decreta:
.
Art. 1, o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar
areias ílmenítícas e associados em
terrenos devclutos e de diversos no
lugar denominado Areial, distrito e
município de Barreirinhas, Estado do
Ma-ranhão, numa área de- quínhen. os
hectares (500 ba», delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a
cinco mil e noventa metros (5.090 m)
no rumo verdadeiro Norte lN). da.
cabeceira do Igarapé Corta Bico e os
lados divergentes dêsse vérttoe, Os seguintes comprimentos e rumos ver-Iadeu-os: oito mil metros (8.000 m) , sessenta e sete graus sudeste (67 0 SE);
seiscentos e vinte e cinco metros
(-625 m) , quarenta e seis graus nordeste (46 0 NE).
Art. 2,0 O título da autorfzação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros rors 5.000.r()0) e será.
'transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura,
Arb. 3, o Revogam.se as disposições
em contrário.·
Rio de Janeiro, 24 de julho de 19~3,
137. o da. Independência e 70. o da Re29 de

públíca..

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N.o 44, 123 JULHO DE 1958

DE

24

DE

Autoriza o cidadão 'brasileiro John
Dcoies a pesquisar gipsita e associados nos municípios de Ccmamiu
e Maraú Estado da Bahia.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o alr~-i_
go 87, n. [} I, da Constituiçâ-, e nos
têrmos do Decreto.lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código ele
Minas), decreta:
Art; 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro John Davies a pesquisar
gipsita e associados, em terrenos da
companhia Nacional de Cimento P-or.
tland e outros nos lugares denomtuados Tapaiuna de Cima, Sirüba, 'Dato
paíuna de Baixo, Lucínda. BOa Lembranca, no distrito de Barcelos do Sul.
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município de Çamamu; ~ ~iti Mirim

de Baixo dístríto e munácíplo de Maraú, Est;do da Bahia, em, duas ~2)
áreas distintas. num total «e quatro..
rentooS e três hectares, setenta ares e
oit,enta e oito eentíares \4Q:3~7033 ha) ,

assim d·efinidas: a prrmeira (1. a)
área com trezentos e trmta e seis
hectares, quarenta € um ares e S€65enta e três eenttares (336,41'83 há) delimitada por um polígono .rregular
que tem um vértice no marco de alvenaria no centro da Ilha de Itapaiuna e os lados, a partir dêsse ver.
tice, OS seguintes comprimentos 2 1:1., mos magnéticos: quatrocentos ... trinta e cinco metros (435 m) , setenta e
cinco graus nordeste (75° NE); ,eL3-

centos e setenta e cinc-o
metros
(675 m) . oitenta e cinco graus, quarenta e cinco eníntos Nordeste (85° 45'
NE); trezentos e setenta e dois metros (372 m) . cinqüenta e três graus,
quarenta € cinco minutos nordeste
(530 45' NE); duzentos metros ....
(200 m r cinqüenta graus trinta mínutoe noroeste (50° 30' NW); quinhentos e sessenta e cinco metros
(56-5 m) , sessenta G cinco graus noroeste (65 0 NV!); oítccentos e setenta metros (870 m) , quatro graus
trinta minutos nordeste (4° 30' N.E);
setecentos e oitenta metros, (730 m) ,
cinqüenta e um graus ta-inta mtnutos noroeste (51° iJO: NW); cento e
noventa e dois metros 092 m) , treze
graus sudoeste (13° SW); seiscento.
e setenta metros (670 m): 6€SS'2nta e
três graus trinta minutos sudoeste
(630 3<>' SW); mil e quarenta e amco metros (1.045 m) , trinta e cinco
graus trinta minutos SUdoeste t35
30' SW); oitocentos e setenta metros
{B70 rm . cínqüecita e nove graus sudceste

(~9°

SW); quinhentos e quaren1,::1 metros (540 m) dezesseis graus sudeste (16° SE): trezentos e vinte '1'.1:-

tros l320 m) , sessenta e {lOV'2 graus
quinze minutos nordeste (68'0 15' NE\;
oitocentos e vinte e cinco metros
(825 m) , sessenta graus nordeste (GO°
NE); setecentos e vinte e cinco me.
tros (725 rm , sessenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (64° 30' SE);
a segunda (2. a) área com sessenta e
sete hectares vinte e nove ares e
vinte e cinco centdares (67,2925 na) ,
delimitada por um polígono rrregular que tem um vértice a oitocentos
e.~te metros (807 m j . no rumo magnétíco de quatorze graus trinta .mDUtos sudeste (14° 30' SE) ·do marco
de alvenaria, no centro da ilha de

Itapaiuna e os lados. a partir dêsse
vértice, Os seguintes comprimentos e
l'WUOS
magnéticos:
quatrocentos e
quinze metros (415 m) , sessenta e
quatro graus quinze minutos sudeste
(64° 15-' SE)' Quatrocentos e setenta
e cinco metros ~ (475 m) . onze graus
sudoeste (110 SW); cento e oitenta e
cinco metros (185 m) um grau sudoeste (10 SW); trezentos e setenta e
cinco metros (375 m) , quinze graus
sudeste (15° SE); duzentos metros
(200 m) , oitenta graus sudoeste (80 0 •
SW); seisceeitos e oitenta e cinco metros l635 rru , sessenta e oito graus
trinta minutos sudoeste (68° 30' S-N
mil quinhentos e quarenta e cinco
metros (1.545 sn) . dezessete graus
trinta minutos nordeste (17° 3D' NR).
Art. 2. ° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêutica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e quarenta oruzeíros (l)rS
4.04Q.OO) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da da taxa da,
transcrição no livro próprio da qwisão de Fomento da produção Mine,
ral. do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam.se as disposições
em contrário.
Rio de .jancíro 24 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da ReI ;

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO N. ° 44. 124 -

DE

24

DE

JULHO DE 19'58
Autoriza o cidadão brasileiro JOsé
Freitas
Nascimento a pesquisar

w·eias ilmeníticas e associados no
município de narreirmnas, Estado
do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere J arbigo 87" n. ° 1, da constituição e nos
têrmos do Decretc.Iei n.o 1.&85, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão

brasileiro José Freitas Nascimento a
pesquisar areias Ilmenítlcas e aSSOCla-

dos em terrenos devolutas e de díver,
sos no lugar denominado Areial, distrito e mumcípio de Barreínhas, Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (5()0 ha) , deltmí-

ATO~
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t da por um pa.l'alBlogramo, que tem

~l}1 vértice a três mil novecentos met~os (3. 9{lO m) , no rum? verd~de,:l'o

da

trinta e cinco graus trírita mmu:,os
(350 30' N.W), da :abec"H.a
do igarapé 9ül'ta ~l~ e Os .i.ado~ di,
vergentes desse vért.íce, os segu~nt:~
primentos e rumos verdadelroa:
~~ mil metros (8.0nO m) . sessenta
o~ set~ graus noroeste (67 0 N'Vil); seise entos e vinte e cinco metros (625m,),
~uarenta e seis graus nordeste (43é)
Ll1~roeste

N~.t. 2.0 O titu!o da au~orizaç~o ,de
pesquisa. que sera urna VIa 3.utênt:ca
dêste decreto, paga!á a taxa de ~c;~;
00 mil cruzeiros CCl$ 5.~O-o,{}O) e. ~~a
transcrito no Iívro próprio da DIVl~3aO
de Fomento da Pl:oduç~o Mineral do
Ministério da AgrIcultura.
'~\rt, 3.'" Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro

?4 de julho de 1858;
137. o da :rndependenCla e 70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRE'TO N. o 44.125

DE

24

DE

JULHO DE 19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
de Souza Dias a Za~f{!r talco e associados no mumicunc de Castro,
Estado do Paraná.

O presidente da República, usand.o
da atribuição que lhe c:m~el~e o areigo 87. TI. o I, da ConstltUlçao e I}(lS
têrmos do Decreto_lei n.o !.~85, de
29 de janeiro de 194.0 (COdlgO de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorâzado o cidadão
brasileiro Antonio de Souza Dias a
lavrar talco e .ass{)c~a.dc:s no lugar de.
nominado Areias. dIstrIto de êbapan,
(Ilunicípio de castro. EstaQü do P9r
raná. numa área de trezentos e oito
hectares e sessenta e eincr,
ares
(308.65 h~), .delimitada por um .p'-~
lígono misttlíneo que te!? Um verttCP
a setecentos e quinze . metros
(715m) no rumo verdadeiro crtnta e
quatro m-aus e oito minutos nordeste
(340 OS''" NE) de oonfluêncía d.o ?O_"_
rego Monjolo Velho no !10 ~R.lbe:l'ao
Grande e os lados, a parttr desse V~T

ttce os seguintes comprimentos e -umos verdadeiros:
e duzentos rnet.ros (1. 200m), cinqüenta e nove jraus

n:.il

e oito minutos nordeste (59 0 (}8' NR:' ;
novecentos
metros (9ú()m), quinze
graus trinta e dois minutos noroeste
(15 0 32' NW); mil e duzentos metros
(1.20{>m), oitenta e seis graus e doze
minutos noroeste (86 0 12' NW); m:1
seiscentos
setenta e oito metros
(1.678m), sessenta e cuatro graus e
quatorze minutos sudoeste (640 14'
SW): mil duzentos e trinta metros
(l.230m). quarenta e seis graus quarenta e sete minutos sudeste (46 0 47'
SE). O lado místilineo da poligonal
é a margem direita do rio Ribeirão
Grande e comureendida entre a ex.
tremtdads do último lado acima descrit.:) e o vértice de partida. Esta autor-ízacã., é outorgada mediante as
condições
constantes do parágrafo
único do art. 28 do Códígo tde Minas
e dos artigas 32 34 e suas alíneas.
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2. o O concessionário da auto.
rfzacâo fica obrigado a recolher 8.OS
cofres públicos, na forma. da lei. os
tributos que forem devidos fi, União
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
ArL 3. 0 Se o concessionário da autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a sutorização de lavra será declarada eaduoa ou nula. na forma dos arttgos
37 e 38 do Código de Minas.
Art.

4, o As propriedades víaínnas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra na forma dos artigos 39 e 40 do Oódtgo de
Minas.
Art. 5. o O concessionário da atuorteacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da. Producão Mineral e gozará dos favores díscrímínados no art. 71 do mesmo Códiao
Art. 6. 0 A autorização de lavra terá
por titulo êste D-ecreto, qU9 será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miseral do Ministério da Agricultura. anós
o pagamento da taxa de seis mil
cento e oitenta cruzeiros
,.

«xs 6.100.00).

Al't. 7. o Revogam-se as dispostcôea
em contrário.
Ri.:) de Janeiro, 24 de [uqho de 19fiS,
137 _o da Independência e 70,o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

ATOS

DECRETO N.Q 44.128 -

DE

no
24
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DE

JULHO DE 1958

Autori,za o cidadão ~rctsile~ro MáriO
Leite Vidal a pesqt~z~a! tlianunite e
associados, no mumczpw de Alto do
pcraquai setaao de Mato Grosso,
Ü' Presidente da República, usando
da atribuição que ~l1e ~onfere o a:t,
87, n.c I, da ConstItUlçau e nos, termos do Decreto-lei n,~ 1.985, ?-c 29
de janeiro de 1940 (CÓdIgO de Minas) ,
decreta:
AI't. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário Leite Vídal a pesquísat diamante e assocíadc s em terrenos devolutos no lugar. denominado
Molgueira, distrito e mumcipic de Alto do Paraguai, Estado do Mato Grosso numa área de quinhentos nectare~ (500 ha) , delimitada por um polígono mistilíneo, que tem um vértice
a mil e trezentos metros (1.300 rru ,
no rumo verdadeiro de trinta e oito
graus trinta minutos noroeste (380 30'
NW), da extremidade da cachceir.. da
Molguei~a na margem esquerda do rto
Paraguai e os lados a parttr dêsse vertdce. os seguintes comprimentos c rumos verdadeiros; quinhentos metros
(500 m) , cinquenta e nove graus trinta minutos nordeste (59 0 30' NE); novecentos e sessenta metros (960 mi ,
quarenta e um graus trinta minutos
noroeste (41 0 30' NW); quatrocentos
e quarenta metros (l16./) m) . cmquenta e cinco graus noroeste (550 NW);
mil e oitenta metros <1.0aO rm , sessenta e cinco graus Dor -cte (65°
NW); setecentos e vinte metros ....
(720 rm , vinte graus noroeste (20°
NW); setecentos e vinte metros ....
(720 m) , trinta e um graus noroeste
(31° NW); quatrocentos metros , ...
(400 m) , quarenta e seis graus noroeste (460 NW); quatrocentos e eínquenta metros (450 m) sessenta grau, noroeste (60 0 NW); quatrocentos e oitenta metros (480 m) , trinta e sete
graus noroeste (370 NW); novecentos metros (900 m) dOze graus trinta
minutos noroeste (121' 30' NW); mil
seiscentos e oitenta metros (1.680 m) ,
trinta graus noroeste (30(l
-', ; novecentos e quarenta metros (940 m) ,
onze graus noroeste (111' NW); mil
quatrocentos e vinte m ~ho"", (1,420 m) ,
vinte e novs graus noroeste (290 NW) ;
quinhentos metros' (5'ÜO m) , setenta
~ três graus sudoeste (73° SW); e, o
último lado é compreendido pela margem esquerda do rio Paraguai,' no

trecho entre a extremidade lo 14,0 laelo descri to e o vértice de partida.
Art. 2,0 O título da autorização de
pesquisa que será uma -a autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cin?O
mil cruzeiros (Cr$ 5,000,00) e será valido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art: 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de.Ianeíro . 2'1 de julho de 1958;
137. 0 da Independência e 70,0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçnetti

DEJORETO N,o 44.127

DE

24

DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Septimus
Jtnnee Freâerick Claríe a pesquisar
areias ilmeniticas e oseocicaoe no
MuniciPio de Aro,iosesJ Estado do
Maranhão.

o Presidente ca República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, n.? I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) I
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Septimus James Fredertck

Clark a pesquisar areias tlmeníticas e
associados em terrenos de sua proprtedade e de "Estabelecimentos James
Fredec'ick Clark S. A. no lugar denominado Pôrtc -Ia Tapera _. Ilha do
Caju, distrito e Munícípío de Araíoses,
Estado do Maranhão. numa área de
quinhentos hetares (500 ha) , delimitada par um polígono irregular, que
tem um vértice a oitocentos e oitenta
metros (380 m) , no rumo magnétíco
de sessenta e cinco graus quinze minutos noroeste (65° 15' NW), do Oanto noroeste (NW) e os .íados a parbír
dêsse vértice, os seguintes comprrrr entos e rumos magnéticos: três mil novecentos e sessenta metros (3.960 m) ,
oitenta e sete graus noroeste (870
NW); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) , nove graus quinze minutos noroeste (90 15' NW); quinhentos e trinta metros (530 m) , setenta e
nove graus trinta minutos sudeste
(790 SE); dois mil metros (2.000 m) ,
oitenta e cinco 'graus sudeste (85~
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SE), mil e quínhentos metros
.
(1.500 m). setenta e oito graus sudeste (78° SE); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) , 110Ve graus

quarenta e cinco

minutos

sudeste

(9" 45' SE).

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros <Cr$ 5.000,00)

e Gerá

cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção Mineral.. do Ministério da Agricultura,
Al't.3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 24 de julho de 1958;
137,0 da Independência e 70.0 da Repúblíca .

válido Dor dois (2) 0.t1DS a contar da

JUSCELINO KUBITSCHEK

data dã transcrição no livro próprio
da Divisão ce FOmento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricul-

Mário Meneghetti

tura.

DEORETO N." 44. 129

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio d-e Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da Re-

públíca .

JUSCELINO

KUBITSCHEK

JULHO DE

24

DE

Autoriza o cidadela brasileiro Carlos
Lustosa a pesquisar areias ümeniticas e associados no município de
Barreírinhae, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) .
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar
areias ilmenítieas e associados em terrenos 'devolutas e de diversos no lugar
denominado Areial, distrito e muní-.
oípío de Barrelrlnhas, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (50 h a) , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice
a quatro mil duzentos e cinqüenta
metros (4.250 m) no rumo verdadeiro
de dezenove graus noroeste (190 NW),
da cabeceira do igarapé Corta Bico e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (8.000 m) ,
sessenta e sete graus sudeste (ii7° SE) ;
seiscentos e vinte e cinco metros ....
(625 mj , quarenta e seis graus nordeste (46° NE).
Art. 2,0 O título da autorlzaçâo de
pesquisa, que será uma VIa autêntica dêste decreto, :gagará a taxa de

24

DE

o

Presidente da República, usando

atrfbuíçâc que lhe confere o art.
87, n." I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29

de
DE

DE

Autoriza o cidadão brasileiro JOsé Tieghi a pesquisar diamantes e aSSOciasios; no Município de ltupiranga,
Estado do Pará.

Mário Meneghetti

DEORETO N." 44.128
JULHO DE 1958

1958

de janeiro de 1940 (Código õe Minas),
decreta:
Art , 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro José 'I'íeg.. a pesquisar diamantes e associados no leito e margens da canal do 'I'auh-iainho. terras
devolutas 8 de domínio público, na
conformidade do disposto na item 2,0
do art. 11 do Decreto número vinte e
ouatro mil, seiscentos' e quarenta e
(rês (24.643), de cez (10) de julho de
1934 (Código de AgUaG) no trecho do
referido canal, situado no distrito e
município de Itupiranga;, Estado do
Pará, numa área de quatrocentos e
vinte hectares (420 ha) . delimitada
por uma faixa de oitocentos metros
(800 m j doe largura cecido quatrocentos metros .(40-0 m) para cada lado do
eixo médio do refarldo canal e cem o
eompr-ímento de setecentos e cinqüenta metros (750 m) a partir da
barra do Igarapé da Bôca do Tauirí.
parágrafo único, A execução da' presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
p-elo Decreto TI," 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substã.ncia-s a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dêst.e Decreto, pagará a taxa de quatro mil e duzentos cyuzel~os .....,...'
(Cr$ 4.200.00) e Gera válido por dOIS
(2) anos a contar d~ d:;ta ~a t!anscrieáo no livro próprio na DIvIsa0 «e
Fomento da Produção Mineral, do MInistério da Agricultura.

Art.. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;

137.0 da rndcpennência e 70,0 da República.
- .
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mudo Meneçnetti

DECRETO N. Q 44.130 JULHO DE 1958

DE

24 DE

Ccmcexe à Companhia ltuiustruü e

comercial de Minérios -' Cicomina
_ autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

O president'3 da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v 1, da Constituição e nos têrmos do Decreta-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas)."
decreta:

Artigo único. :E concedida à Companhia Industrial e Comercial de Miné-

rios - Orcomine - constituída por
escritura pública de 4 de junho de
1958, lavrada às fls. 28, do livro de
notas n.v 1. 086, de

cartório do 11.0

Ofício desta Capital, com sede nesta
Capital, autorização para funcional'
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;

137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghe'tti

DECRETO N.o 44.131
JULHO DE 1958

DE

24 DE

Autoriza Agricobraz - Sociedade de
Expansão Agricola e Comercial Limitada a pesquisar água mineral
no município de Campos do Jortiãc
Estado de São Paulo.
'

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere b art. 87,
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n.« I da Constituição' e nos têrmos do
Decreto-lei n.v 1.985 de 29 de janeiro
de 1940 <Código de MinasL decreta:
Art. LO Fica autorizada Agricobraz
- Sociedade de Expansão Agrícola.e
Comercial Ltda. a pesquisar água mineral, em "terrenos de sua, propríedade
no lugar denominado Bairr-o de Descaneópohs, distrito e município d'e
Camp-os do Jordâo, EGt,ado de São,
Paulo, em três c:.n áreas com o total
de d?ze hectares 02 ha) , que são
descrrtas do seguinte modo: a primeil:a .0:<:\) com quatro hectares (4 ha) ,
uehmítada por um quadrado de duzcntos metros (200m) de lado que
tem um vértiCe a setenta e sete metros ('17m) no rumo verdadeiro de
oitenta e set-e graus vinte e cinco minutos sudoeste (870 25'SW) da confluência do ríbeírâc do Alpagem com
o rio Sapucaí-Guassu e os lados. divergentes dêEse vértice, os seguintes
rumos v-erdadeiros; norte (N) e oeste
(W); a segunda (2.<:\) com quatro
hectares (4 ha) delimitada por um
quadrad-o de duzentos metros <200m)
de lado, que tem um vértice a seiscentos e seis metros (606m) no rumo verdadeiro de setenta e oito graus dez
minutos noroeste <780 10' NW) du
confluência d-o ribeirã-o do Alpagem
com o rio Sapucaí-Guassu e os lados,
divergentes dêsse vértice, 05 seguintes
rumos verdadeiros: norte (N) e oeste
(W); e a terceira (3,a) com quatro
hectares (4 haj delimitada por um
quadrado de duzentos metros (200m) de lado, que tem um vértice a cento e

trinta metros (130m) no rumo verdadeiro de sessenta e um graus trinta
minutos noroeste (61 0 30' NW) da
confluência do ri,beirão do _Alpagem
com o no Sapucaí-Guassu e os lados,
dívergantes dêsse -veruce. os seguintes
rumos verdadeíroa: : vinte e um graus
trinta e cinco minutos nordeste (21 U
_35' NE) e sessenta e oito graus vinte
e cinco minutos noroeste (680 25' NW),
Parágrafo único. A execução da
presente autorlzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Dec. n.? 30.230. de 1 de dezembro de 19'51, uma vez se verifique
a axístêncía na jazida como associado
de qualquer das substâncias a quo
refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de

se

Pesquisas.

Art.. 2.0 Q título de autorização de
pesquisa, que será uma VIa autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre-.
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zentos cruzeiros (Crg :3úO,OO) e será
válido pelo prazo eLe dois. ~2) ano.s a
oaí-tir da data da transcrição no Iívro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção - Mineral do Min:stério da
Agricultura,

EXECUTIVO

Art. g, ° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958
W7.Q da Independência e 70,Q da PJepública,

Art. 3.° Revog.3. ...m',Se as disposições
em contrário.

JUSCEI,TNO KUEITSCHEK

Mário Iâencçhetti.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70,0 da
República,
DECRETO N.o 44,133

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DE

25

DE

JULHO DE 1958

Mário 111' eneçhetti.
Autoriza o

DECR.ETo

N.o 41.132
JULHO DE 1958

DE

24

DE

ctacaão brasileiro j']áo
Batista de Cerqueíra: a pesquisar
areíae iimenuicae e associados no
municipio de Borreiriaüuie, Bstaâo
do M arunhão .

Autoriza o cidadão brasileiro José
Freítae Nascimento a pesquisar
areias dmeniticae e cesccrccos, na
município de Barreírintias, Estado
do Maranhão,

o Preaídente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; n.? I da Constituição e nos
têrmoscõo Decreto-lei n.v 1.985, de
2" de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). Decreta:

Art . 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jose Freitas Nascimento a
pesquisar areias Ilmeníticas e aS80~
dados em terrenos devolutas e de díversos 110 lugar denominado Areíal,
.dístrtto e município de Barreirinhas
Estado do Maranhão, numa área de
-quinhentos 'hectares (SOOhal delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a três mil oitocentos e
sessenta metros (3. 360m) no rumo
verdadeiro de quarenta e cinco graus
quinze minutos noroeste (45.° 15NW) ,
da cabeceira do igarapé Corta-Bico
e os lados divergentes 'dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: (oi to mil metros , ... ,.
(8.00üm), sessenta' e sete graus noroeste (67.° NVV); seiscentos e vinte
e cinco metros (625 m) quarenta e
seis graus nordeste (46,0 NE),

Art. 2.Q O Título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, 'pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Org S, 000,00)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da PrOdução Mineral, do Ministério da Agricultura.

O Presidente da Repúulica, usando
da atribulcâo que lhe confere o artigo 87, n. õ I, da Ccnstdtuição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985 de
29 de janeiro de HN.O (Código de .~vr;.
nas), decreta:

Art. 1.° Fica autorfzado o cidadão
brasüeírn João Batista de Cerqueira
a pesquisar areias ilmeníticas e aS$lJciados em terrenos devolutas P. de
divel'sôs no lugar d·enominado Ar"!!_al,
distrito e município de Barr-eirinhas,
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (SOa ha) , delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice no final da .ohgonal que,
partindo do canto noro€'ste~ (NW) da
casa do lugar Mucambo, tem os seguint-es comprimentos e rumos ve-dadeíros: quatro mil oitocentos ê cinqüenta metros (4.850 m), quarenta e
oito graus quarenta e cmc-, mmutos
noroeste (4.80 4S' NW); mil duzentos
e vinte metros (l.22Q m) , quarenta e
seis graus sudoeste (46° SW); e, os
lados do paralelogramo, divergentes
do vértice considerado, têm JS seguint-es comprimentos e rumos ver-ladeu-os: oito mil metros (8.0D<O fi),
ouarenta e seis graus nordeste (460
NE); seiscentos e vinte e cínc., metros (625 m) , sessenta e sete graus
sudeste (67° SE) .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, qU'8 será u;:na via autêntica
dêste decreto. pagara a taxa de CInco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,()()) e s~"á
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, no
Ministério da Agricultura.

1'11
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Art. 3." ReVogam--se as dísposrções
contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho ele 1958;
137.0 da Independência e 70.° da gc-

eIIl

pública.

Art. 3.° Revogam.se as dlspcsiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da Re-

pública. {

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

MÓ.Tio Jl!Ieneghetti.

DEORETO N." 114.134
JUDiO DE 1958

DE

25

DE

.Autoriza o cidadão brasileiro João
Batlsta de Cerqueira a pesquisar
areias iímeniiicae e associados no
municipio de Barreirintuis, Este-,do
do Maranhão.

o Presidente da República, _usando
da atribuição que lhe confere
artigo 97, n.? I, da Constituição, e nos
têrmos do jjecreto.Ieí n.s 1.985, d'ê 29
de [aneíro de 194ü <Código de Minas I ,
decreta:

°

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
,bmsileiro João Batista de Cerqueu'a
a pesquisar areias Ilmenítdcaa e associados, em terrenos devolutas, ~ de
diversos no lugar denominado Areal,
distrito e município de Barreirínhas.
'Estado do Maranhão, numa área. de
quinhentos hectares (500 ha) , delimítada por um paralelogramo QUe tem
um vértice no final da poligonal que,
partindo do canto noro-este (NW) d'a
ca-sa do lugar Mucambo, têm os seguint-es comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil oitocentos e trtna
metros (5.830 m) , quarenta e cito
graus quarenta e cinco minutos noroeste (48° 45' NW); mil quinhentos e
cinqüenta metros (1.55() m) quaren.,
ta e seis graus sudoeste (460 SW); e.
os lados do paralelogramo, divereentes do vértice considerado, têm os
seguint-es comprimentos e rumos V.'' ;1'dedeircs: oito mil metros (8.()r()'Ü ru) .
quarenta e seis graus nordeste ,AGo
NE); seiscentos e vinte e cinco metros (625 m ), sessenta e sete GT:3,US
sudeste (670 SE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autên'fca dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Org 5.{I00,'}O) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão do Fomento da produção Mineral, do Ministério da Agricultura.

DECRETO N.o 44.135 JULHo DE 195'8

DE

25

DE

Autoriza o
cidadão brasileiro José
Freitas
Nascimento a pesquisar
areias ilmeníticas e associados, no
municipio de Barreirirúuis, Estado
do Ma.ranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâc que lhe concede o artigo 87, n.« I. da Constdtuíçâo e nos
têrmos do Decretc-Iel n.c. 1. 985, dê 29
de janeiro de Hl40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ci-dadão
brasfleíro José Freitas Nascimento a
p'C6qW&1r areias ilmenlticas e aBSoCIados em terrenos devolutos e de díverscs no lugar denominado Areíal, diatrito e município de Barreirinhas, Estado do Maranhão, numa área de quínhentos hectares (5'00 ha) _ delimitada por um paralelogramo, que tem
um vértice a onze mil quatrocentos
metros (11.400 m) . no rumo verdadeiro de trinta e quatro gráus trinta
minutos noroeste (34.° 30' NW), da.
cabec-eira do Igarapé Corta Bico € os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes compriment-os e rumos verdadeiros: oito mil metros (8.00() m) . sessenta e sete graus noroeste (67.° NW):
'seiscentos e
vinte e chICO metros
(625 m) , quarenta e seis graus .ior-.
deste (46.° NE).
Art. 2.° O título da autorízacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
nêste Decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.0c-O.OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1953;
137.0 da Independência e 70.0 da R,'8pública.
JUSCELINO KUBITScHEK

Iâórío Meneçhetti
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DECRETO N." 44.136 JULHO DE 1938

DE

25

DE

Renova o Decreto n.o 39.'Ú'52, de 18 ri;]
abril de 1956

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

87, n.v I, da Constituição nos têrmos
do Decrek·lei n. o 1. 985, de 29 de janelrc de 1940 <Código de Mmas) , de"

ereta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. DoS têrmos da letra b, do art. 1.0 do Decretalei

D,V

9.605, de 19 de agôsto de 1946,

a autorização

oonferrda ao cidadão

brasileiro Símplicío Vieira Cellos, pelo

Decreto número trinta e nove mil e
cmcüenta e dais (39.052). de dezoito
(18) de abr:I de mil novecentos e einqüenta e seis (956) '. para pesquisar

diamantes e assooíados DO município
de Arenápolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.° A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de dois mil novecentos
e cinqüenta cruzeiros cors 2 950,00),
e será transcrito no livro oróPl'io da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mímstéric da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposiçôes
em ccntrárlo .
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
137.° da Independência e 7()Y da R'2pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 44.137
DE 25 DE
JULHo DE 1953

terrenos de propriedade doe Walter de

Oliveira Sales -e sua mulher nos imóveis denom ínados Fazendas Extrema

e Pedra Branca, distrito de Matias
município doe P-entecostes, Estado d~
Ceará, numa área de vinte e nove
hectares (29 ha).. delimitada por um
r.clisou-, u'reaular que tem um vértícc a cinqüenta e cinco metros (55 m) ,
no rumo magnético ele S'2ES€-nt a e sete
graus noroeste (67° NW) do canto
nordeste (N'E) da casa de Walter de
Oliveira Sales e os lados, a partir
cêsse vértice os seguintes coniortmentes e rumos magnéticos: trezentos
e quarenta metros (340 m \ quinze
graus trinta minutos noroeste (15°
SO' NW):

trezentos metros (300 mj ,

vinte e oito graus dez minutos noroeste (28." lO' NW); quatrocentos e
vinte metros (42'0 m) , cinqüenta e
dois graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (52." 45' SW); quatrocentos
e sessenta e cinco metros (465 fi).
vinte e seis graus quarenta. ~ cinco
minutos sudoeste (26.° 45' SVV); setecentos e sessenta metros (760 in), oitenta e três graus cinqüenta minutos
nordeste (83." 50' NE).
Art. 2.t' O título da autorização de
nescujsa, que' será Uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezen tos cruzeiros (Ot'S 300,00) e será
válido POl' dois (2) anos a uarttr da
d8ta da tr anscrícâo no livro própr-o
da Dlvtsão de Fomento da Produção
Mineral do Minístért- da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
contrári-o.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 058;
137.° da Independência e 70>' da República.
'8n1

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
Autoriza a emqnéssi de mineração Mineriura do Brasil, Ltuiústria e Comércio Ltda. a pesquisar minério de
rnançanée e associados no município
de Pentecostes, Estado do Ceará.

o

Presidente da República, usando

da atrlbuicão que lhe. confere o ar-

tigo 87, TI.o I, da constituição e nos
tênues do Decreto-lei n.? 1.985, de 20
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Minerium do Brasil, Indústria e Comércio Ltda.. a pesqüísar
minério de manganês e associados, em

DECRETO N') 44.138
JULH::o

DE 25 DE

DE 1958

Autoriza o cidu.dão br~~sile"ito João
Batista de Cerqueíra a oecquisar
areias ilmeníticas e aeecciaâos no
município de Barreirinluis, Estado
do Maranhão.

o Presidente da República, usan,
do da atribuição Que lhe confere o
art. 87, n.v I, da Constituição e nos
. têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de
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29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cjda~ãJ
:"asileiro jcâo Batista d.e. Cerquerra
b~ pesquisar areas tlmenítacas e as, . dos em terrenos devolntos e de
so<:la,
d'versC!s no lugar denomi
enomma "..,o. Arei
_-'-' aI ,
d~ tr·to e município de B<1.r~·elnnh:Js,
E1Stado do Maranh§,o numa área; ~e
~;nhentos hectares (500 ha) . -delímtiada -por um p3ralelogram~' que tem
um vértice H:) final da poligonal que
artlndo do canto noroeste ~ (NW) da
P"sa do lugar Mucambo, tem cs . secúi~t€s comprimentos e rumos :'er~adeiros: seis mil trezentos e vinte
metros (6320 m) . _quarenta ..e oito
raus quarenta e cmeo .mmu ..os no~1'lE'ste (48° 45' NW) rjnn e seteOE'l?-tos metros <1.7,00 fi), Quarenta e seis
n':US sudoeste (46°. SW): e os lados
ã~ paralelü!!ramo, divergentes do. vértire considerado têm o>; ~egu~~tes
comprimenws e rumos verdadeiros:
oito mil metros (8.()G() m'r , quarenya
e seis graus nordeste (46° NE); se-scentos e vinte e cinco metros (625mi sessenta e sete graus sudeste

cento e oitenta e seis (4'2.186), de
vinte e oito (2&) de agõsto de mil
novecentos e cinqüenta e sete (1957),
que autorizou o cidadão
brasileiro
Waldom-ro Pires a lavrar mtaério de
renv, e associados no lugar denomínado Mlmi. dísbrtto de Plrapcra do
Bom Jesus; município doe Santana do
Parnaíba, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
REpública,

(67; SE).

o Presidente da República, usando da atribuição qu-e lhe confere o
art. 87, n.s I, da Conatíbutçâo e ncs
têrmcs do Decreto-lei -':1.~ 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,()(}) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrrcultura .
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrárlo ,
Rio de .janelro, 25 de julho de 1958;
137 c da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHJ'1.lt

Mdrio MenegheUi

DECRETO

N,O
JULHO

44.139
DE 1958

DE

25

DE

Anula o Decreto n,O 42.186_ de 28 de
açôsto de 1957.
o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n." I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei lJ.. O 1.985-, de
29 de janeiro de 1'940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. Fica anulado o Decreto número quarenta e dois mil

JUSCELINO KUBITSCHE~

Mário MeneghetU

DECRETO N," 44.140
JULH.)

DE

DE

25

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro
José
Freitas
Nascimento {J
pesquisar
areias ilmeníticas e associados, no
município C!e Barreirintuis, Estado
do l1faranhao.

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Freitas Nascimento a
pesquisar areias Ilmeníticas e associados em terrenos dev-.Iutos e de
diversos no lugar denominado Arefal,
dístráto e município de Barreirinhas,
Estado do Maranhão. numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um paralelogramo, qUe tem
um vértice a onze mil e quinhentos
metros U1.5'ÜO m) no rum- verdadeiro de trinta graus noroeste mo o
NW), da cabeceira do igarapé Corta
Bico e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e 1'U~
n"<05 verdade'r-os ; oito mil metros
(8_000 mj , sessenta e sete graus noroeste (67° NW): seiscentos e vinte
e cinco metro-s (625 m) , quarenta e
sets graus nordeste (46° NE).
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de clneo mil cruzeiros (Cr$ 5.{J{l().OO) e será

transcrtto no livro próprio fia Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministéri{) da Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeir-o, 25 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.~ da
República.

DE

25

DE JULHO rtE 1958

Autoriza Mineração caribe Limitada a
pesquisar manganês e associados no
município de Aracoiaba, Estado do

'Ceartt·
O Presid-ente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar ..
tigo 87, n.e I, da Constdtuíçâo e nos

têrmcs do Decreto-lei n,c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códígc de Minas),

decreta:
.
Art. 1,° Fica autorizada Mineração
Caribe Limitada a pesquisar manganês e associados em terrenos de propriedade de Odilon de Souza Brilhan-

te e outros no .Iugar denominado

AÇU~

dínho, distrito de curupira, município

de Aracclaba, Estado do Ceará, numa
área de quatrocentos e noventa e dois
hectares e quinze ares (492,15 haj de,
limitada por um retângulo que 'tem
um vértice a novecentos e noventa e
sete metros e cinqüenta centímetros
(997,50m), no rumo magnético sessenta
e três graus vinte e sete minutos SU~
deste (630 27' SE) da confluência dos
riachos Símplícío e Mulungu e os lados, divergentes dêsse vértice, os f,'egumtes comprímentos e rumos maaneteces: cinco mil e cem metros (5.lODm),
vinte e quatro graus sudoeste (240
SW); novecentos e sessenta e quatro
metros (9S4m), sessenta e seis graus
sudeste (660 SE).
Art: 2,0 O título da autorízaçãn de
pesquisa, que será uma na autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de QLUl.N
tro mil novecentos e trinta cruzeiros
(Crg 4.930,0'0) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fcunento da Produção Mineral
do Mínistérictda Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-Se as disposições
em contrário.
'Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958·
137.0 da Independência e 70.0 da Repú~
blica .

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneghetti.

N,O 44.142
DE JULHO IJiE 1958

DE

25

Dá nova redação ao art, Lodo Deereto n,o 31,039, de 21 de íunão
de 195"2,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Menegheti:i

DECRETO N.? 44.141 -

DECRETO

O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o ar.,
tígo 87, n.c I, da Oonstituíção e nos
têrmos do Decreto-lei TI,o 1,985, de 29
de j1aneiTO de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.. 1.0 Fica autorizada Magnesíta
Sociedade Anônima, na qualidade de
cessionária da firma Pereira & aia
conforma averbação de fls. 196 d~
livro C, 4 da Dívísâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, do direto de lavra do De,
ereto número trinta e um mil e trinta
e n~ve (31.039)" de vinte e um (21)
de Junho de mü novecentos e cinqüenta e dois (1952). cujo 13.Tt. 1.0
passa a ter a seguinte redação: A1'~
tígo LU Fica autorizada Maeneslta Sociedade Anônima a lavrar ~romita em
terrenos dia fazenda Paraíso díscrrto
ele Mau-ípotaba, município de 'Pira<:an_
juba, Estado de Goiás, numa área de
trezentos e oitenta e dois hectares e
noventa e oito ares (382,98 ha) delimitada par um polígono irregUlar que
tem um vértice à distância de qut-,
nhentos e quinze metros (515m) no
rUD;lO verdadeiro trinta e três graus.
noroeste (330 NW) do centro da ponte
sõbre o córrego Paraíso, no cruza,
mento com a estrada de rodagem
que da casa de Isaías Azeredo segu~
p~r.a Goiânia e os lados, a pai-rir
dêsse vértice, {JiS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e nov-enta e dois metros (392m)
cinqüenta e seis graus trinta minutQ~
sudoeste (560 3Q' SW) mil e oitenta
e oi~o metros O, 088m), oitenta g.. .aus
dezoito minutos noroeste (800 ,3' NVil'! '
mil novecentos e noventa e dois me:
1. 992m) , trinta e dois graus cinco minutos sudeste (320 05' SE); quatrocentos e vinte e dois metros
(422m).
quarenta e nove
graus.
trinta e dols minutos nordeste (490 32'
NE); seíscentcs e quarenta e seis metros (646m), oitenta e seis graus sudeste (860 SE) ; seiscentos e dezoito me-.
tros (618m), quarenta e seis graus ctn,
qüenta e cinco minutos nordeste (460
55' NE); trezentos metros (300m) se..
tenta e seis graus dezenove min'uto,3
sudeste (760 19' SE); quinhentos e
quarenta metros (54Qm), setenta e um
I
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.

üenta

dois minutos

8U ...

graUS (~Wq~2' SE)e; mil quínhenros e

deste t e três metros (1.543m), nove
quaren alonQU.'enta minutos noroeste (90
graus
c
.
trint
e
~O' NW)' trezentos e rIU a e uov
c tr
<339m) oitento. e nove
graus
lJ.le rosminutos noroeste (89 0 05' NW>;
~l~lc~rezentos e sete metros (1.~(}7m),
lt ta graus vinte e cinco minutos
o ;~este (800 25' SW).
_
SU pa~ágrafo único.
A. execu.ç~ -~a
resente autorizaçã.o fíca sujeita as
P tí ulaçôes do Regulamento aprovado
os 11P jjecreto n.? 30.230, de, 1 d~. d-ep; obro de 1951, uma vez Se verifique
z mste'ncia
na jazida, como associado,
l
adeeXqualquer
°
das suba tâa1"l:cras
a que se
refere o art. 2.0 do clta~o ~8gul.a
menta ou de outras substâncias dl~
criminadas pelo conselho Nacional 08
pesquisas.

_

Art. 2 o A presente alteração de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxe prevista pelo art .. 29 do
Código de Minas e .s~r? transcrita no
livro próprio d~ DIVIsa0 ~e, F<;'~€-nt,ü
da produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam_se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
137 o da. Independência e 70.0 da República,
JUSCELINO KUB~TSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 44.143
JULHO

DE

DE 25 DE

1958

Autoriza a Fosioriia Olinda S. A. a.
pesquaser fosfato e associados no
municípw de taaraesu, Estado de
pernambuco.

o Presidente da República., usando
da atríbulçâo que lhe confere o artig':l 87, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Fosforita Olinda S. A. a pesquisa-r Ios,
fato e associados, em terreno, de
propriedade
de
Alberto
Herman
'I'heodor Lundgren e Arthur Axel
Lundgren no lugar denominado juba-

rnâ, distrito e município de Igarassu,
Estado de Pernambuco, numa área

175

de quatrocentos e sessenta e cinco
hectares 'noventa e cinco ares e setenta e sete centiares (465,g577 r)~~),
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cinqüenta
e quatro metros e noventa centímetros (54,9Gm) no rumo verdadeiro S~
tenta e oito graus quarenta e um
minutos nordeste (78° 41' NE) do
marco qunométrtco número vinte e
quatro (Km 24) da rodovia BR 11 Recife-Goiana e os lados, '" partdr dêsse vértice, os seguintes. comprimentos
e rumos verdadeiros: duzentos e 32Ssenta e dois metros (262m) , 0i.~O
graus seis minutos sudeste (8 0 35'
SE); quatrocentos e sessenta e quatro metros (464m), trinta e um graus
dezesseis
minutos sudeste (31 0 15'
SE); cento e dezenove metros (119
mj , setenta e um graus quarenta
e quatro minutos nordeste (71 0 44'
NE); trinta e quatro metros e setenta e um centímetros
(34,71m;,
sessenta e sete graus cinqüenta e
0
um minutos sudeste (67 51" 8E}:
quarenta e seis metros e setenta. centímetros (46,70m), sessenta e cinco
graus quinze minutos sudeste (650 15'
SE); duzentos e trinta e um metros
(231 m) , sete graus vinte e cinco minutos sudoeste (7 0 25' SW); duzen.
tos e trinta e dois metros ":232'.11),
sessenta e seis graus cinco minutos
sudeste (66 0 05' SE); duzentos e nove
metros (209m), cinco minutos SUdêSte (n5' SE); duzentos e noventa e
cinco metros (295m), cinco graus doze
minutos sudeste (50 l2o' SE); cento c
trinta metros e oitenta e sete ceuti'metros 030, 87m) , dezenove graus dez.
minutos sudeste (190 10' SE>; setenta e oito metros e cinqüenta centímetros (78,50m), treze graus sudeste
(13° SE); cento e doze metros e v.nte centímetros (112,20m), dez gr-aus
três minutos sudeste (100 03' SE); duzentos metros (200m), quinze graus
cinco minutos sudoeste (150 05' SWl;
setenta metros (70m) , trinta. graus
quatorze minutos sudoeste (300 l4'
SW); trezentos e quarenta e aete metros e oitenta e oito centímetros
(347,88m), cinqüenta e CiThCO graus
cinqüenta e três minutos sudoeste
(55.0 53' SW); duzentos e vinte e oito
metros (228m), vinte e um graus
cinqüenta e dois minutos sudeste (210
52' SE); quarenta e um metros e
quarenta e seis centímetros (41,46Dl),
oitenta e doís graus .cínqüenta e t,rêS
minutos sudeste (820 53' SE); cento,
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e onze metros OUm), onze graus' .ánqüente e três minutos sudeste ,110 53'
SE); trinta e um metros (31m), sete
graus vinte e três minutos sudeste
(7° 23' SE); cento e seis metros e
doze centímetros (l{)6, 12m), um grau
trinta e nove minutos sudoeste (lo 39'
SW); cento e noventa e cinco metros e dez centímetros (195,lOm),

tenta e quatro gra-us cinqüenta

€

~e_

nove

minutos sudeste (74° 59' SE); C'8:\tO

e vinte e cinco metros (l25m), oitenta e quatro graus dezoito minutos sudeste (840 18' SE); cento e trinta e
sete metros (137m) , cinqüenta e nto
graus cinqüenta e um minutos nordeste

(580

51'

NE);

cento

e

<;At2

metros e setenta e oito centímetros
(I07) 78m) , trinta e seis graus cinco
minutos nordest-e (360 05' NE);

'ia-

zéntcs e dezenove metros e noventa
e cinco centímetros (21S,95m), qua.
renta . e seis graus quarenta e nove
minutos nordeste (46 0 49-' NE); .em
metros e setenta e cinco centímetros
(100,7Em), oitenta e oito graus doze
minutos sudeste (880 12' SE); cento
e quatorze metros e noventa e três
centímetros (1l4,93m), setenta e seis
graus dezessete minutos nordeste (730
17' NE); cento e quatorze metro , e
quarenta e oito centímetros
(U.4,
4sm), oitenta e cinco graus quarenta
e seis minutos nordeste (85° 46' NE);
trezentos e noventa e quatro metros e
<oitenta e seis centímetros (394,8üm),
dezenove graus trinta minutos 101'4
deste (190 30' NE); cento e quatro
metros e noventa e sete centímetros
(104,97m), onze minutos noroeste (li
NW); cento e trinta e dois metros e
setenta e oito centímetros (132,78m),
oitenta e seis graus quarenta e seis
minutos nordeste (860 46' NE); sessenta. e cinco metros e cinqüenta centimeucs W5,5üm), cinqüenta e três
graus quarenta e cinco minutos nordeste (530 4[)' NE); noventa e cinco
metros (95m) , quatro graus dezesseis
minutos noroeste (4° 16' NW); can.
to e vinte e sete metros (127m) , trlnta e nove graus quarenta e três minutos nordeste (390 43' NE); cento
e cinqüenta e nove metros (159m),
cinqüenta e três graus quarenta e dois
minutos nordeste 05-30 42' NE); duzen tos e vinte e nove metros (2t.29m),
nova graus quarenta e um minutos
nordeste (90 41' NE); cento e vinte e
.oíto metros e quarenta centímet-ros
(128,40m), cinqüenta e quatro graus
.quarenta minutos nordeste (540 40'
(I

NE); trezentos e vinte e dois me.
tros (322m), setenta e oito graus vínte e cinco minutos sudeste (780 25-'
SE); trezentos e trinta e dois metros
e sessenta centímetros
(322,6'Üm) ,
trinta e doís graus cinqüenta e cinco
minutos noroeste (320 55' NW); duzentos e seis metros e quarenta C:;;11_
tímetros (205,4Om), setenta graus oito
minutos sudoeste C7úo 08' SW); Ce11,..
to e quinze metros e cinqüenta centímetros (115,50m), quarenta e nove
graus vinte' e dois minutos noroeste
(490 22' NW); setenta e nove metros
(79m) , setenta e três graus vinte e
dois minutos noroeste (73° 22' NW};
setenta e cinco metros (75m), t-rinta
e dois graus vinte e dois minutos UG4
roeste (320 22' NW); oitenta metros
(BOm), oitenta e quatro graus quarenta e dois minutos noroeste (840 42'
NW); seiscentos e quarenta e sete
metros e noventa e nove centlmetr-rs
C647,99m), sessenta e cinca' gr-aus
trinta e dois minutos nordeste ,65 0
32,' NE); cento e quarent a e seis metros e quatorze centímetros (146,14m),
doze graus cinqüenta e nove .nínutos
noroeste (12° 59' NW); cento e vinte
e nove metros e vinte e um oentíme,
tros (129,21m), quatro graus norueate (40 NE); cento e quarenta e seis
metros (14Urn), vinte e um graus cinqüenta minutos noroeste (210 50'
NW); quarenta e seis metros e vinte
centímetros (46,2'Üm), seis graus qua,
renta e sete minutos nordeste (DO <!7'
NE); noventa e quatro metros (94m),
vínte e seis graus vint-e e um minutos nordeste (260 21' NE); nuzentos
e' treze metros e cinqüenta centímstros (213,5'Ühl), sete graus um -nínuto
nordeste (70 01' NE); cento e c-u.
qüenta e seis metros 056m) vinte
e cinco graus dezenove minutos noroeste .(250 19-' NW); duzentos e -tn,
qüenta e seis metros (256m), setenta
e quatro graus quatro minutos noroeste (740 04' NW); oitenta e sete metros e noventa e quatro centímetros
(87,94m), trinta e sete graus vinte e
sete minutos noroeste (37° 1.7' NWJ;
novecentos e quarenta e dois metros
e trinta e seís centímetros W42,36m),
oitenta e oíto graus vinte e dois nnnutos sudoeste (330 22' SW); .resen,
tos e quarenta e seis metros -(346m),
nove graus quarenta e oito minutos
sudeste (90 43' SE); trezentos e oitenta e oito metros e cinqüenta centímetros (388 5Om), setenta e o'to
graus vinte e' oito minutos noroeste
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NW)' trezentos e dezenove
O 28'
(78
oite~ta e sete cent.imet..ros
e
.- 1rur1II_
me t 1'OS
87m ) vinte graus d eZ01~o
19
{3,
' t
(200 18' NW)' trezen-

tos noroes e
'o
oito metros e quarenta e cnl.~
tos trmetros (308,45rn), dez graus três
ce!! utce noroeste (10° 03' NW); ;~'e
D1lDtos metros e oitenta centímetros
zeH
. grauso:'..:
cr-;
(300 80m ) , oitenta e SeIS
üeri.ta
minutos sudoeste 186 ~J
~W). duzentos e nove metros e .~e~
tenta' centímetros (2'O~,70m) ,- oite~tQ;
e sete graus onze minutos sudoeste
(870 11' SW); cen~':J e s essenta r::.1 :rros e vinte centImetros. (l60~2()m"
doz graus quarenta e seis rmnut <.JS
sud~este (120 46' SW); trezentos e
quarenta e sete metros (347m), VInte
graus vinte e um minutos sudoeste
(20' 21' SW).

_

parágrafo único: A. execuçaa ~~
presente autorízação ríca sujeita a..
estipulações do Regulamento aprova.
do pelo Decreto n. o 30.230, de 1 ~.e
dezembro de .1951, uma ye~ ,,;·e veritrque a existência na jazida, CO!'-lO
associado, de qualquer das substãncias a que se refere o art. 2. 0 do CI.
tado Regulamento ou de outras su.:!&tãncias discriminadas pelo conseuio
Nacional de pesquisas.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil seiscentos e sessenta -ru ,
zeíros (Crê 4.6{iO,OO) e será válido
pelo prazo de dois .(~) anos. a .tia,·t~r
da data da transcrtcâo no nvro tireprío da Divisão de Pomento ia ~ri,)_
duçâo Mineral do Ministério da AgrI.
cultura.
Art. 3. o Revogam-se a's dísposícôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de jülho de ~953;
1370 da Independência e 70. 0 da Rl:!·
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti

DECRETO

N." 4.4.144 JULHO DE 1958

DE

25

DE

Autotiza o cidadão brasileiro Miguel
Arcanio de Oliveira a -peequisor
areias ílmenitícae e associados; na
município de Barreirinnae, Estado
do Maranhão.

o Presidente da - República. usando
<la atribuição que lhe confere o art.

87, n.c I, da Constituição, e nos têr-.
mos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 19'40 <Código de Mina-s),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
braailelro Miguel Arcanjo de Oliveira
a pesquisar areias ílmenítdcas e assodados em terrenos devolutos e de diversos no lugar denominado Areial,
distrito e município de Barreírtnhas.
Estado do Maranhão. numa área de
quinhentos hectares (5{)O haj , delínutada por um paralelogramo. que tem
um vértice a quatro mil metros
(4.000 mi. da cabeceira do ígarané
Corta Bico e oS lados divergentes desse vérbiee, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: oito mil metros
(8.000 m) , sessenta e sete graus noroeste (67 0 NW); seiscentos e vinte
e cinco metros (62"3 m) , quarenta e
seis graus nordeste (46 0 NE).
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será Uma via autêntica
dêste decret-o, pagará a taxa de cínro
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de- Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1953;
137.° da Independência e 70.0 da Eb2pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneyhetti.

D'ECRZI'O N.o 4.4.145 -

DE 25 DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel
Arcanio de Oluieira a pesquisar
areias ilmeníticas e associados, no
municipio de Barreirinhas, Estado
do Maranhão.·

O Presídenbs da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I. de oonstttuícão e nos têrmos do-Decreta-lei n.? 1.9'85. de 29 de
janeiro de 19<40 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autor-izado o cidadã-o
brasileiro Miguel Arcanjo de Oliveira

a pesquisar areias ilmenítícas e assodados em terrenos devolutas e de dIversos no lugar denominado Arelal.
distrito e munícípí., de Barreírinhaa.
Estado do Maranhão, numa área de
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quinhentos hectares (5OG har . delimitada por um paralelogramo. que tem

um vértice a cinco mil duzentos e noventa metros (5.290 m) , no rumo v~r
dadeiro de Norte (N), da cabeceira

do ígerapé Corta Bico e os lados di-

vergentes dêsse vértice, os segu:ntes
comprimentos e rUID()S verdadeiros:
oito mil metros (S.DOO m) , sessenta
e sete graus noroeste (670 NW); seis~:""t,QS e vinte e cinco metros (6'25m).
quarenta e seis graus nordeste (460
NE) .

Art. 2.0 O título da autorízacâo de
jaesquíea, que será uma via autentica
dêste decreto, pagara a taxa de cinco
mil cruzeiros <Cr$ 5.COO,OO) e será
válido por dois anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da DiViS:J.{l de Foment., da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

em contrárto .
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
13J.0 da Independência e 70.° da R'2pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

cinco metros (625 m) , quarenta e seis
graus nordeste (46 0 NE) .
Art. 2,0 O título da autorizacão d-a
pesquisa, que será urna via autentica
désce decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros .ors 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Dtvísao
de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 195d:
137.0 da Independência e 70. 0 da RJzpública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneqhetti,

DECRETO N,o 44.147
JULHO DE 1958

DE

25

UE

A.utoriza .o cidadão brasileiro Carlos
Lustosa a pesquisar areias ilmeniticas e ansocíaaoe no municipio de
Barreírírüuie EstadG do Mar!1-

ntuic,

Mário Meneghetti.

DECRETO N.? 44.14'Ô JULHO DE 1958

DE

25

DE

Autoriza .o cidadão brasileÚ"o Ccríoe
Lustosa .a pesquisar areias il7nenítiCus e associados, no mun?>-!pio de
narreírmnac, Es"tado do T::;'uranhão.
o Presidente da República, usando
da atrtbuícão que lhe confere o art.
87, n,v I, da Constituição e nos têr-.
mos do Decreto-lei n:) 1.935, de 2.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar
areias ílmeníttcas e associados em rorrenos devolutos e de diversos no lugar
denominado Areral, distrito e município de Barreírrnhas, Estado do Maranhão, nurna área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a
quatro mil metros (4.000 rm no Lno
verdadeiro de vinte e sete graus noroeste (270 NW) ,da cabeceira do ígarapé Corta Bico e os lados divergentes
dêsse vértice, cs seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (8.000 m) , sessenta e sete graus
sudeste (G7° SE), seiscentos e vinte e

O Presidente da República, usando
ca a tnbuíçâo que lhe confere o artig-o 87, n.? I, da Coneütuição e nl),S
têrmcs do Decretc-Ieí n. 1 985. de
29 de janeiro de 1940 <Código de MtU

<.',,1;).

«ecre ta.:

Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Lustcea a pesquisar
a-elas ilmenítícae ;Z associados em terrenos dcvolutos e de diversos no .1,.1gar denominado Areial, distrito e .1IIl:JArb. 1:

rucípio de Barreirtnhas,

Estado

'tO

Maranhão. numa área de quínhetmcs
bectaree :500 hav , delimitada. por uru
paralelogramo, que tem um vértice a,
quatro mil oitocentos e oitenta metr os (4.880 m) . no rumo verdadeiro
de seis graus noroeste (GIJ N"vn. da.
cabeceira d{) igarapé COrta Bico e os
lados divergentes dêGSB vértice, os seguintes comprtmemtog e rumos verdaôeiros : oito -ml metros
(8.000,O').
sessenta e sete graus sudeste
,"
iG7° SE); seiscentos e vinte e cte-»
metros (625 m) , quarenta e seís graus
nordeste (46 0 NE).
Art. 2.° O titulo da autorização 0?
pesquisa, qus será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
cransertto no livre Pl'ÓP1'io da Dlvlsâo

«e Fcmen!o da Produção Mineral do
Mínístérío da Agncultura .
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Art. 3.'" Revogam-se as disP05içÕI~S

em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de )ulho de 019[;2:
A

137,0 da Independencla
fl,epública,
JUSCE1.INO

e

70.

co

Art. 3.0 Revogam-se as
em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;

]3~',o

da Independênica
Repúblíca ,

DECRETO
DE 25 DE

29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

decreta:

Art. 1.<'> Fica autorizado o cidadão
brealleiro João Batista de Ccrqueíra
l:. pesquisar areias ilmenítícag e as-

s-elados. em terrenos devolutoe e -re
orversos no 'ugar denominado Aretal,
dístrltc e mwucípío de Barreu-ínhas,
Estado (;0 Maranhão. numc área de
culnhentcs hectares (500 ha) , de1inlitadc por um paralelogramo que teci
um vértice no final da poligonal que
partindo do canto ooroeete (NW) :18.
casa do lugar Mucambo têm os se-

guintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis mil oitocentos e vinte ·;110-

trcs (6.B20m), quarenta e oito gra-rs
c:uarenta e cinco minutos noroeste
'48° 4E.' N'W): ~i1 oitocentos ~ c-.

tcota metros (1 370m). qua-renta
seis graus cadoests (46" SW); e

2J<';

ladosc,o paralelogramo, divergeeites
0'3

DE

25 DE

1958

,

de dezembro de 1947

o Presidente da
ca atribuição" que

República usando
lhe confere o artigo 87, TI,O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieívn.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. Fica retificado o artago único do Decreto n." 24.207. de1.7 de dezembro de 1947, que passa a

ter a seguinte redação: Artigo úmco:
}:' concedida a Alumínio poças ~
Caldas S,A. firma mercaertdl em que

transformou a Bceíedade de Ahmímc Poços de Oaldae Ltds... pela C15"
critura de 5 de agôsto-de 1946, lavrar'e em notas do 23," Ofício da cidac'e
ce SãoPaulD, a/qui vada s-ob número
29,394 na Junta Comercial do E3tanQ.
«e Sâo Paulo, com sede na capital

&e

do Estado, autortzeção para funcicnar
como eenprêsa de mineração, fícan 10
obrigada 8, cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor (lu q.ie
venham a vigorar sôbra o Objeto ia
referida nutoriaação.
Rio c\!'; Janeiro. 25 de julho de 1958:
J37.0 cu Independência
República'.
JUSCE';.;INO

e

70,(1

da

KUBITSCHEK

Mário 'Meneghetti

3E'-

.:;·,dntes comprímentcs e rumos verdaéciros : oito mil menos (8, OOom \,
quarenta e seis graus nor-deste ' ._
(45° NE)' seiscentos e vinte e cinco

metros (825m) sessenta e sete gore, -s
sudesta , (67" SE).

Art.

da

Settiica o Decreto n,o 24,2G7. de lí'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI,O r. da Constltuíção e nos
térmce do Decreto- }el n.v 1. 985 rIe

2.° r,

títul-o da autorização
será uma via autên
tíca dêste decreto, 'pagará a taxa 'de

te pesouisa.

N.? 44,149 -

JULHO DE

Autoriza o cidadão brasileiro João Batista de cerqueira a pesquisar areias
ilmeníticas e associados no municipio de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

(o vértice considerado. têm

70.0

Mário Meneghetti

JULHO DE 195?

lH15) ,

e

JUSCE1.INO. KUBITSCHEK

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N; ° 44, 148

disposiç~

CU~

cinco mil cruzelrcs (Cr$ 5,000,00) 8
será tranccrito n-o livro urórsrio da
Fnvísão de Fomento da Producâo Mtneral da Min.stério da Agricultura.

DEORETO

N.o

44 150 _ DE 25 DE
DE 1958

JULHO

A utoriza o cidadão brasileiro Bernardo Sou~'a Castelo Branco a pesq~J,,·
ECO' areias ítmenítícas e associados,
no munictoio de Barreirinhas, E.<;~
lado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
ca atrfbutcâo que lhe confere o 8.-1't.ls·O 87, n,O I, da Constituição e coe
têrmcs da Deereto-Iei n,? 1.985, de ~,9

ISO

de
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janeiro de 1940 (Código de Mt-.

Las), decreta:

Art. to Fica autorizado o cidadão
t.rasüeiro Bernardo _SOuza G0.8t""~O
Branco a pesquisar areias ilmenític rs
~ associados em terrenos ãevolutos e
ti-e diversos no lucar denom'nado
Areial, distrito e munlcíplo de Barteirinhas, Estado do -Maranhão, numa

área de -uínnentos hectares (500 ha \ ,
~cr

um paralelogramo, :11.:;:

(80" NE:

da oabedeira do íga-

delimitada

tem um vértice a seis mil quatroe-ntes e cesseerta metros (6.460 mj ;'0
rumo ver-dadeiro de oitenta graus n'01'-

('(;+s.e

reoé Certa Bico -e os lados divers-entes desse vértice.
os seguintes
comprimentos € rumos verdadeíroc:
«tto mil metros (8 000 m) , sessenta
lS "'."'t'ê

graus «ndeste (670 SE); sets-

eentos e vinte e cinco metros
(n25 m) , quarenta e seis graus nordeste (46° NE) .
Art. 2.° O Ululo de autorizacão
de Ç21~,nuh5a, que 8'81"'1, uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
C.1nCO mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será .tranecrtto no livre prõano da Di..
v-são de Fomento da Produção Mit eral do Mtntstérío e-a Agricultura..
Art. 3.1.' Revogam-se as díeposiçóes
em oontrárlo
'Rio de Jane ro 25 de julho de 1.9"5~·
:l37 ° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCE~INO

ses, Estado do Maranhão. numa área
de quinhentos hectares (500 11a). delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitocentos e oitenta metros (880 m) , no rumo magnético de sessenta e cinco graus quinze minutos noroeste (65." 15' N~~1). do
canto noroeste CNW) da sede da Fazenda do lugar "Mangue Sêco" e os
lados, a partir dêsse vértice, os ,segutn~
tes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e quarenta e cinco
metros (1.345111). oitenta e set-e graus
noroeste (37° NW) ,- três mil seiscentos e sessenta metros (3,660 m) , -iífo
graus trinta minutos sudeste (B0 ::lO'
SE); mil trezentos e quarenta metros
(1.340 fi), Oeste (W); novecentos .ü
oitenta e cinco metros (985 m) , seis
graus trinta minutos noroeste (60 '-lO'
NW); dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) , nove graus quarenta e cinco minutos noroeste (90 45' NW) .
Art. 2.° O título da autorização de

pesquisas .que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será valido por dois (2) anos a contar da
data da transcrlcão no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agrtcultura .
Art. 3.<) Revogam ~ se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro. 25 de julh-o de 1958,
137.° da Independência e 70,° da República.

KUBITSCHEK

JUSCEI.INO KUBITSCHEk

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 44.151 -

Mário Meneghetti

DE 25 DE

JULHO DE 1953

(tuisar areias ürn..eníiicae e ateccíados no município de Arcdoses, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atrtbuicâo que lhe confere o artdao 87, n.« I. da Constituição e nos
têrmcs do Decr-eto-lei n.v '1.985, de 29
de janeiro d..", 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
Art. 1.0' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Septhnua James Fredel'ick·
Clark a pesquisar areias Ilmenttfcas
e associados em terrenos de sua propriedade e dL C "Estabelecimentos Ja~
mes Fredertclc Clark S.A.",.-~:w lugar
denominado Mangue Sêco -

DE

25 DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Septi~
mus James Frcâerick: cuirtc a -pes-

-Cajú, distrito e município de

DECRETO N.? 44.152

Ilha do

Arato-

AutoTiza Icominas S. A. Emprêsa de
M-tncração a pesquisar minério de
terra, manganês, dolomita, már1JWre, e assocuulos. no município de
Santa Barbara, Esta.to de Minas
Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v I, da Constituição e nos
têrmcs do Decrete-lei n.v 1.935, de 29
de janeiro d; HJ40 (Código de Mínas). deoreta :
.t1I~.

S.~\.

quisar

1.0 Fica, autorizada a I-cominas
Empresa de Mineração a pes-

mínérto

de \ ferro, dclomita.

mármore e associados em terrenos de
propriedade de Condomínio da F'azenôa Manoel

.To'~~

n" imóvel deno-
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minad'O Fazenda M~noel .José dist~it?
de concetcão do RIO ACima, mumcrpio de. Santa Bárbara. Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos
cinqüenta e três hectares sess€n~a
um ares e trinta centíares . (353,S1.;:sD
ha), delimitada por u~ polígono Irregular, que tem um vérblee na c?nfluência dos córregos Manoel Jose e
Mata Cavalo e os lados a partir dêsse
vértice. Os seguintes comprrmentos
e rumos verdadeiros: quatrocentos e
setenta metros (470 m) , quatorze
graus trinta minutos sudoeste
(14.9 30' SW); duzentos metros ... ,
(200 fi), setenta e quatro gra;us vinte minutos sudoeste (74," 20 SW);
cento e quarenta e sete metros .. , ';.'
. (147 m) , quinze graus quarenta rmnutos sudeste 05. 0 40' SE): trezentos
e oitenta e dois metros (382 111), setenta e um graus nordeste (71.'1 NE);
trezentos e oitenta e sete metros
(387 m) . cinqüenta e quatro graus
dez minutos nordeste, <54,9 10' NE~;
duzentos metros (200 m) . doze graus
vinte e cinco minutos nordeste
(12. Q 25' NE); cento e oitenta metros
(18ü m) . oitenta graus trinta minut-os
nordeste (SO' 30' NE); oent., e vinte
e sete metros (127 m) , cinqüenta e
oito graus cinco minutos nordeste ...
(58 05' NE); trezentoa ,e setenta e
oito metros (378 m) , doze graus trinta minutos noroeste (120 3'0, N'iV);
trezentos e quarenta e dois metros
(342 m): trinta e sete graus vinte
minutos nordeste (37,Q 20' NE); tresentes e quinze metros (31'5 m) , oitenta e dois graus quinze minutos
nordeste (820 15' NE); trezentos e
cinqüenta e cinco metros (355 m) ,
quarenta e um graus vinte e cinco
minutos nordeste (41.9 25' NE); duzcntos menos (200 m) , vinte e cinco
graus vinte e cinco minutos 'nordeste
(25." .25' NE); duzentos e trinta e
cinco metros (235 m) . Norte (N);
quatrocentos e dez metros (410 m) ,
quarenta e nove graus trinta minutos
noroeste, (49.°' 30' NW); trezentos e
trinta e sete metros (337 m) , sete
graus trinta minutos nordeste .... ,'
(7.9 30' NE); Quinhentos e trinta e
oito metros (538 mr , trinta e dois
graus cinco minutos noroeste .. ,.',.
(32." 05' NW); dois mil duzentos e
sessenta e dois metros (2.262 m). ct»
qüenta e oito graus trinta minutos
sudoeste (58." 30' SW)· trezentos e
trinta metros (330 m).' trinta e um
rraus vinte minutos sudeste (31." 20'
SE); duzentos e
noventa metros

i

Q

(200 m) , nove graus vinte minuto!
sud-oeste (9° 2{)' SW); seiscentos e
vmts e três metros (623 m) , dezessete graus cinqüenta minutos sudeste
(17. 0 50' SE); quinhentos e setenta
metros (570 m j , seis graus trinta minutos sudeste (6." 30' SE); setecentos metros (700 m) , dezenove graus
vinte minutos nordeste (19," 20' NE);
trezentos e setenta metros (370 m) ,
setenta e oito graus quarenta minutos sudeste (78 0 40' SE).
Parágrafo único: A execução da
presente autorizaçâc fíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230 de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como aseociado, de qualquer das substâncias
a que os .refere o art. 2. 9 do citado
Regulamento' ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional ée Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêst., Decreto. pagará a taxa de três
mil Quinhentos e quarenta cruzeiros
(C1'$ 3.540,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral de
Minietérso da Aerlcultura..
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro. 25 de julho de 1951:t
1~7° da Independência e 70.Q da República.
-JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhettí

DECRETO N.Q 44.153 JULHO DE

DE

25

DE

1958

Autoriza a Companhia Betanifera de
Brasil a lavrar cassiterita e assocuidas no municioio de ltinga, EStado de Minas Gerais,

O Presidente da República usande
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29:
de janeiro c'\.p 1940 (Código de Mi~
nas). decreta:
Art,. 1.Q Fica autorizada a Companhia Estaníféra do Brasil a lavrar
cassiterita e associados no lugar denominado Piauí, distrito e munícípía
de Itinga, Estado de Minas Gerais,
numa área de nove hectares e quarenta f> sete ares (9,47 ha) , del:i.mi~N

182

ATOS DO PODER

da por um polígono irregular que
tem um vértice a vinte e dois metros
e cinqüenta centímetros (22,50 m) no
rumo verdadeiro dezesseis graus trinta e oito minutos nordeste 06," 38'
NE) da confluência do córreg,O Bar-

roca da Lagoa D' Anta no Piauí e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos ,8 sessenta e olnço metros (465 m) , setenta e um
graus trinta e três minutos nordeste
l71" 33' NE); trezentos metros ....
(300 m) , trinta e quatro graus vinte

e dois minutos noroeste (340 22'
:NV1); quatrocentos e doze metros €

cmqüenta centímetros (412,50 m) ,
sessenta e um graus trinta e oito mínutos sudoeste {6L" 38' svn; duzentos metros (200 m) , oitenta e três
graus dezessete minutos sudeste
<&3" 17' SE); duzentos e- cinco metros (205 m) vinte e nove graus ti-inta e oito minutos sudoeste (29.~ :~J'
SW), Esta autorização é outorgada
mediante as condícões constantes do
parágrafo único do art.. 28 do Oó-ugo
de Minas e dos artigos 32, 23, 2/~ e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes elo mesmo G'ó'5'j~o,

não expressamente menuionanae neste DeCI'.3to.
Parágrafo único
A
execrtçâo da
presente autorização fica sujeira às
estipulações do Regulamentg aprova-

de> pel) Decreto n." 30.230, de 1 d-e
dezembro de 1951, uma vez se vpnfi-

que a existência na jazida corno as-

sociad-os, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. .?, v do rõtado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Ccnsetho Na.,
cíonaj de Pesquisas.
_~rt. 2.° O conoessíonário da autorização fica obrigado a recolher aos
cerres públicos. na fC1111a. da lei os
tributos qUe forem devidos à União,

ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas,

Art. 3.0 Se o concessionário da autorizaçã-o não cumprir qualquer das
Obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra oará declarada oaduca ou nula, na forma dos artigos 37

c 33 do Código de Minas,
Art , 4.'1 As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
su o-seio para fins de lavra na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.

Art. 5.1' O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Daparta-

EXECUTIVO

menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores di-scriminados
no art.. 71 do mesmo Código.
Art. ô.v A autorização de lavra terá
por título êste Decreto,
que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agr-icultura, após o pagament-, da taxa de seiscentos Cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.\' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julh,:) de 1958,
137.° da Jndcpendêncía e 70,9 da República,
JUSCELIJ.'fO

KUBITSCHEK,

Mário tâeneçtietti

DEGRF,'I'O N .... 44.1li4 ,JULHO 'DE 1;:153

DE

25

DE

Aiuoriza o Cidadão bmsííea:o Bernaub Souza Castelo Brancn a pes-

cuiear ar(;ias~ ílmenítícite e associaelos no niunicímio de Borreiriniuis,
Estado do Maranhão.

O Presidente (ia República, usando
da atribuicão QUP. lhe confere o artigo 87, n.c +, da Ccnstituiçâo, e nos
térmcs do Decreto-íeí n." 1,985. de
2;:1 da jar.eu-o de 1940 lCódigD de Miuasi .

decreta;

Al·G. 1_° Pica autonaad., n c'dadão
b r a s i 1 c i r o Bernardo SJ'.lZ8. Castelo

Branco a pesnutsar m-etas tlmenítteas
associados em terrenos devolutose
d{~ diversos
no lugar denomínad.,
A.J·eia1. dist.l'it o e mumcíuín de Barreu-ínbas. Estad{) do Maranhão numa

-'1

área de qu.nnentos néctares (fiGO hai ,
delimitada

um

p01'

paralelogramo.

que tem um vértice à seis
trocentos e trtnta metros
no rumo verdadetro de
nove sraus nordeste (70°

mil, qua-

(ô.43{}m).
setenta e
NE). da
cabeceira 00 igarapé Corta Bico e os
tados diverzentes cesse vértice,
os
seguintes comprimentos e rumos V81'dadeircs: oito mil metros (8.nGO m) .
sessenta
e
sete
arnus
sudeste
(67° RE).

seiscentos e

metros (625 rm

.

v~nte

e cinco

quarenta e seis grau

noi-des.c (46" NE)

Art. 2. () O t.it.u1 o da autortzaçãe de
oesqulsa. cue será uma via autêntica
dêete decreto, pagará a taxa de cínC<> mil cruzeiros
(CrS 5.000.00) e
881'á transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agrfcultura .
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Art. !l. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 25 de julho de
1958; 1?7.~ da Independência e '70.°
da Republ1ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário ',ldeneghett-i.

DECRETO

N" o

44.155

DE

25 DE

JULHO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Lustosa a pesquisar areias .il!n.eniticas e associados no mUntCZplO de
Barreirinhas. Estado do Maranhão.

o

presidente da República, usando

da atribuI'Cao que lhe confer-e o artágo 87, n.v I, da Constituição, c nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, ele
?'9 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Lustosa a pesquisar
areias íjmenttácas e asscclados
em
terrenos devolutas e de diversos no
lugar denominado Areial, distrito e
municiuív de Barreírínnas. Estado do
Maranhão. numa área oe quinhentos
nectsres (500 ha). delimitada 01' 11m
paralelogramo. que tem um vértice
a quatro mil, quinhentos e trinta metrcs (4.530 m) , no rumo verdadeu-o
de doze graus noroeste (12° NW)
da nabecelre do igaraoé Corta B'eo
nS lados divergentes dêsee vértice. os
seauíntes comurImentos e rumos verdadeiros: oito mil metros (8.000m),
sessenta
e
sete
graus
sudeste
(fi7" SE): seiscentos e vinte e cinco
metros (625 m) . quarenta e seis graus
nordeste (460 NE)

e

Art. 2.0 O título da autorlzacâo de
nescutsa. cue será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeu-os (Cr$ 5.000.00) e
será transcrito no livro próprio c.! a
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
ArL 3. ° Revoznm-ae U5 disposições

em contrário.

Rio de J aneiro. 25 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.1)
da' República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,
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DECRETO N.o 44.156 JULHO DE 1958

DE

25

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Berna:do Souza Castelo Branco a oesquasar areias ícmenítieae e associa~
dos no município de Borreirintuse
Es'iaclo do Maranhão.
'

O Presidente da República usando
da a~ribUlção que lhe confer~ o artig,? 8/, n.e I, da Constituição e DOS
termos do Decreto-iej n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar.t .. i.> Fica autorizado o cldadão
brasnerr-,' Bernarrn, Souza Castelo
Branco a pesquisar areias Ilmenttdcas
e ass9cül.dos em terrenos devolutas e
de ,dlVer~os. nu lugar denominado
Areíal, dIstrIto e munícípi-, de Barreírlnhas. ~staCiO do Iacanhâo, numa
area de quinhentos hectares (500 ha l

delimitada

por

.um

paralelogramo:

que tem um vértice li cinco mil novecentca
e
cinqüenta
me t r o S
'fi.950 m) . no fumo verdadeiro de oitenta e oito graus trmta minutos sudeste (88° 30' SE): da cabeceira ao
ig'arapê Certa Bico e OS lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadelres:
oito mil metros (8.000 m) , sessenta
e sete graus sudeste (67° SE); .;:;eil'>centos e vinte e cinco
metros
(625 m) , quarenta e seis graus ncr-

deste (46 0 NR).

Art. 2. ° O títul., na autorização de
pesquisa. que será Uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de em-

Co mil cruzeiros (Cr$
5.000,00) e
"transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revognm-ee as disposições
!';e.r~

em contrário,

Rio de Janeiro. 25 de [ulho de
1958; 137.° da Independência e 70.'"
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.? 44.157 _

DE

25

DE

JULHO DE 1958

Autorize o cidadão brasileiro José
F r e i tas Nascimento a pesquisar
areíae ilmeníticas e associados, ao
município de Ba1'reirinhas, Estado
do Maranhão.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
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art. 87, n.v I, d$. Constituição, e nos
têrmos do Decreto-,Jei n.« 1.98.5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
Art. 1. o Fica auiorízad-, o cida,
dão brasíleíro José Freitas Nascimento a pesquisar areias ílmenítí-

cas e aasooíados em terrenos devolUtOS e de diversos no lugar denomínados Areial, distrito e município de

Barreirinhas. Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500

ha) , delimitada por

tul1

para.

lelogramo, que tem um vértice a
ze mil e trezentos metros (11. 300
DO rumo verdadeiro de trinta e
graus trinta minutos noroeste
30'

NW)

da

cabeceira do

cnm) ,
sete
1'37b

Igarapé

Corta Bico e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprímenios e rumos verdadeiros: oito mil
metros (8.(}{}O m) , sessenta e sete
graus noroeste (67 0 NW); seiscentos
e vinte e cinco merros 625 m) , quaTenta e seis graus nordeste (46° NE).
Art. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autênticá dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00),
e, sem transcrito no, livro próprio da
Divisão de Fomento da Pr(lduçãoMi.
neral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rdo de Janeiro, 25 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.°
dtt, República.
JUSCELINO

DE 25

(@3.705'O hai . delímrtada

por

um

retângulo que tem um vértice a seísoenios e noventa e dois metros , ...
(69'·2 m) , no rumo magnético de vínte e três graus quarenta. minutos
noroeste (23 0 40' NW), da confluência dos riachos Carnaúba e Cherozinho e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos- dois mil seíecentos e trinta metros (2.630 m) , oitenta e sete graus cinqüenta minutos
noroeste (870 50' NW): mil quinhentos e trinta e cinco metros n.535m),
dois gfaus dez minutos sudoeste .,
(2 0

lO' SW) .

Art. 2.° O título da autorízacáo
de pesqutsa, que será uma via autêntica dêeta decreto. pagará a taxa
de quatro mil e quarenta cruzeíros
(Crê 4.040,00) e será válido pelo pra,
:7.0() de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no li VI'o próprio da
Divisão de FOmento da produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho d'.
1953;

137.° da Independência e 70."

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.?

KUBITSCHEK.

44.159 - DE 25 DE
1958

JULHO DE

M ária M eneghetti..
DECRETO N. o 44.15,g -

de Ara coíaba, Estado do Ceará, numa
área de quatrocentos e três hectares
setenta ares e cinqüenta cenríares

Declara sem efeito o Decreto nú:m'~
1'0 4J::l.(l96, de 9 de outub1'o'de 1956.
DE

JULHO DE 1958

Autoriza Manganês do Ceará Limi. tada a pesquisar manganês e associados no municipio de Aracoiaba,
'Estado da Ceará.

O Presidente da República. usando
ti.a atribuição que lhe confere o artígc 87. n.c E, da Constituição, e nos
jêrmos do Decreto-lei n.» 1.9'85, de
29- de ja,neiro de 1940 <Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Manganês
do ceará Limitada a pesquisar manganês e associados. em terrenos, de
propriedade de JOse _Lopes da Silva,
no lugar denominado Lagoa do Riaeho, distrito de Curupil'a" município

o Presidente da República, usando
da 'atrfbuíçâo que lhe confere o ar-

tigo 87, n.c I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e atendendo ao que requer o
interessado no corno do Processo
DNPM 4.924_56, 'do Departamento Nacional da Produção Mineral, ao
Ministério da Agricultura, decreta:
Artigo única. FiCa declarado sem
efeito o Decreto número quarenta
mil e noventa e seis (40.096), de nove
(9) de outubro de mil novecentos e
cinqüenta e seis (1956). que autorizou as Indústrias Brasileiras de \.rtigos Refratários S. A. - IBAR - a
pesquisar feldspato no município te
Mogi das Cruzes, no Estado de São
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Paulo, revogam -se a.': disposições em
ntrário.
. Iho d e
co.
de Janeiro 25 de JU
RIO
' . - . e 70,°
'1958; 137.°. da IndepenaenCla
da RepúblIca.
JUSCELINO KUB!TS.CHEK.

Mário Meneghe/tL
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cinco minutos noroeste (350 25' NW);
'.sei.<:centos e ouarenta e nove metros
(649 m) , sessenta e quatro graus vinte
e um minutos sudoeste (640 21' SW) ;
duzentos e vinte metros (220 m) , vinte
graus quarenta e um minutos sudeste
1200 41' SE); trezentcs e. noventa e
quatro metros (394 m) , vmte e sete
graus trinta minutos sudeste (27 0 30'
SE).

DECRETO N·o 44.160 - DE 25 na
JULHO DE 1958
Autorize; a companhilt oimento Pertland Corumbá a pesquzsw' argzla
no município de corumbá, EstadO
de Mato Grosso.
O prBSidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artf0"0 87, n.? L da Constituição e nos.
têrroo-s do Decreto-lei n~o. 1.985, ~e
29 de jan-eiro de 1940 (CÓdIgO de MInas), decreta;
Art. 1.0 p'íca autorizada a Companhia cimento porbland Corumbá._ a
pesquisar argila, em. t.e~renos d~ Uma?,
1"'0 Di.strit:J e mumcipio de CorumbáEstado de Mato GroSSO. numa área
de sessenta e seis hectares, setenta
ares e dezesseis centlares (66,7016 na) ,
daümítada por um polígono irregular
nue tem um vértice a vinte metros
m) da confluência do Ocrtxo do
Paturi 'no rl-::>Pa:raguai e a quinhentos e trinta e dois metros (532 m) , no
rumo maguéttco dezessete graus noi-oeste (l7° NW) da casa de bombas
Navebras e os tadcs, a partir dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos; trezentos. e vinte
e seis metros (326 m) , oitenta e cinco
graus trinta e nove minutos nordeste
(~50 39' NE): cento e oitenta e três
metros e vinte centímetros (183,20 mj ,
oitenta e seis graus cinqüenta e seis
minutos sudeste (860 56' SE); cento
e sessenta metros 060 m) , vinte e
nove graus vinte e um minutos succeste (290 21' SW); duzentos e dezesseis metros (216 m) , setenta graus
trinta e um mír.utos sudeste (700 31'
SE); cento e quarenta e quatro metros e quarenta centímetros (144,40m),
vinte e seis graus quarenta e dois
minutos nordeste (26° 42' NE); cento
e treze metros e oitenta centímetros
013,80 m) , quarenta e um graus cínqÜeDta e dois minutos nordeste (41°
52' N~); cento e setenta e dois metros e sessenta centímetros (172,60 m) ,
seis 'graus quír.ze minutos nordeste
(6° 15' NE); oitocentos metros (800
mj , trinta e cínco graus vinte e

tzo

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentca e setenta cruzeiros (Cr$ 670,00)
e será, válido pelo prazo de dois (2)
unos a partir da data da transcrtcão
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do· Ministértn da Agricultura.
Art. 3.~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 195!,
137,° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti,

DECRETO N.o 44.161 - DE 25 DE
JULHO DE 1958
Transfere, sem aumento de despeS6l.,
junções da Ta'bela Numérica Especial de Extranumerário-mensJlist«
do Ministério da Guerra, que menciona, e dá outra.s providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o art.
87, item r. d3. Ocnstituiçâo, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, cor)!
os respectivos ocupantes, as seguintes
funções da Tabela Numérica Especial
de EXtranumerário-mensalista da Admímstraçâo dcs Estabelecimentos Minístro Mallet, para ídêntdcas tabelas;
abs íxn índtcadaa:
I _ para a Biblioteca do Exército,
uma (1) função de Servente, referência 18, ocupada por Moacyr Garcez
pereira;
II - par;3. a Diretoria Geral da Engeriharí.a e Ccmunícaçôes, uma (1)
função de Artífice, referência 20,
ocupada por Edison da Conceíçâe
Gemes:
III ..:... para o Estabelecimento centr-al e Material de Saúde do Exército,
quatro (4) funções de Servente, referência 18, ocupadas por Argemíro José Moreira, Francisco de Souza e SilV,J., José Pedro da Silva e Wa1kir Cos-
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ta Brandão, e uma (1) de ArtíficeAuxiliar, referência 17, excedente,
ocupada por Lúcio Dias Melo;
IV ,- para o Laboratório Químico
e Farmacêutico do Exército, três (3)
Iuncões de Servente, sendo uma O)
de referência 19, ocupada por Alberto Garcez Ribeiro, e duas (2) de 1'8terência 18, ocupadas por Emídlo Ferreira Dias e otavs , Peneira da Sílv,,; e
V ~ par;,", o parque e Depósito de
Materiaj de Engenhar!a, uma (1)
função de Jardineir-o, referêncí.a 19,
ocupada por Delcides da Costa e duas

(2) de Servente, referência 18, OCUP3das por Jorgelíno de Sousa, e Sérgio
Machado.
Art. 2.° ltste decreto entrará em
vig'or na data de sua publicação,

Art. 3.° Revogam-se as dispcsíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de julho de
1958; 137,° da Independência e 70,° da
República.
JUSCELINO KUBITScHEK.

Henrique Lott .

DE.GRETO Nv 44.162 ~
JUI.HO DE 1958

DE

26

DE

Declara de utilidade pública, psra
fins de desapropriação, imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da ..Guerra, no Município· de Pau
d' Alho, no EstadJ de Pernambuco.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o arugo 87, inciso r, d:!. constituição }'c"
deral e, tendo em vtst., os art.igos
G.O e 10 do Decreto-lei n.? 3,365, de
21 de junho de 1954, decreta:
Art. L° E' declarada de utilidade
pública, para fins de deseproortação.
a área de terreno, no Munícíp.o de
Pau d'Alho, no Estado de 1:'C1'11h111bueo, Com 1.472.610,30 metros qundradcs a ser desmembrada da pieprtedade "Engenho Píndobal". per-

tencente ao SI'. J'OGé Aymar Y Ruíz e
espôsa, avaliada pela quantia de OrS
:2.385.628,70 (dois milhões, trezentos e

oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dto cruzeiros e setenta centavos). E tudo de acôrdo com '005 elementoe constantes do 'Processo número 1.517 ~ Reservado ~ Gab. Ma.
ArL 2,° Destina-se o referído imóvel à 7.a Região Militar e Ministério

da Guerra.
Art.

3.° Fica

o

lVIínistéri-o

da

Guerra aubcriaado a promover a de-

saproprlação em causa, correndo as
respectivas despesas à conta da verba
própria, atribuída àquele Ministério
no corrente ano.
Art. 4.° reste decreto entrara em
vigor, na d2.ta da sua 'publicação, revogadas as disposições em ocntrárío.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1958;
137.° d" Independência e 70.° da Re·
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N.o 44.163
JULHO DE 1958

DE

25

DE

Altera o Regulamento do- QOA-QOE,
aprovado pelo Decreto n.o 42.251, de
6 de setembro de 1957.

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

87, inciso I, da Constituiçã-o, decreta:

Art.. 1.0 O Anexo lU _
"Ficha
para seleção dos candidatos ao ingress., no QOA-QOE" - do Regulamento dos QOA-QOE, 'aprovado' pelo
Decreto. n.c A2. 251 de 6 de setembro
de 1957, passa a ter o modêlü que a
este acompanha.
Art. 2.° A .esra c do n.v 3, das "Instruções para o preenchimento da ficha de seleção de candidatos ao ingl'e~so no QOA e QOE"
passa a ter
a seguinte redacão:
a)

Tempo de "serviço:

- Total, de 1.° Sargento e de Subtenente: será computado até cada
uma das datas fixadas no art. 33
(31 mal' e 30 sen :
-

De camoanha: Será computado

~

A cada modalidade de temno de

somente quando constar das 'l,lterações co candidato, quo tal tempo íot
mandado contar em dôbro .
serviço correspcnderá um grau que
será expresso pela conversão em
dias, dív.díco por cem (lem, constdei-ande-se, para Isso, o ano de trezentos
e sessentn e cinco dias (355) e os meses de trinta (30) dias.
Art . ;:?.o O presente decreto entrará
em vigor a partir de 1.0 de setembro
ele 1958, data de início da organiza-ção
dos Quadros d-e Acesse (art. 18 do
Regulamento), v:sa,ndo às promoções
de 1959 e subseqüentes. Revogam-se
as disposições em contrárío ,
Ríc de Janeiro. 25 de julho de 1958:
137.° da Independência
República.

e

70. 0

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

da

AN,EXO

II1

Ficha para seleção dos candidatos ao ingresso no QDA e QOE
1.° R. r.
QMG-07

I Exercito
1." D.

r.

lVIIN1STÉRIO DA GUERRA

xcme: JO"...é Elias
G1"<lduaçito: suotenente
roentídade: 9G-4ol3.075

QMP-FE
Quadl'O-QOA

Altei-açôes encenadas a 30 de setembro de 1951

Priva-tivo da CPIQOA-QOE

FAToRES

E

orau

DADOS

Coeficiente

Pontos
Total
Doe 1.0 sargento

set. 57

62,30

62,30

40,50

40,50

30 Nov. 55-30 see. 57
L" 10m.OOd. = 665d.

6,65

6,65

5 Agot , 44_8 Mai 45

2,73

5,4'6

5 Set. 40-30

17 OOm.25d.

= 6.230 d

~5 Agot . 46-30 Set 57
11,.'" 01m.05 d. ::::: 4.050 d.

uw.oam.ua d.

Parecer

::::: 273d.
8,00

'O

g
5
o

Ciclo Col-egial

1O,OD

omas-ar

5,00

Ciclo

Oruz de combate de 1."' Classe

10,00

I

I

I=~II

20,00

Cruz de C::Jmbate de 2.a Classe

I

I

15,00

~~'~i

~~---~---~-~---~-~------'~--~--I

io.oo

Medalha de sangue
Ordem do Mérito Militar

~~-_~_~_~~~~~~

10,00

10,00

..

--~---_ ~--~~~~~~-------

Medalha de D~6Únção de 1." Classe

8,00

~-----~

,I

__c__~ __ ~i

Medalha de campanha

i

I

~----~--~~~~~-~~~-~~-

I

\
I

I

1

I

--~~--_'_~~~~~~~~~--';----'---------I

Medalha de

D:sUnçãO_~ée_2_'
__C_I_a_"_e~

Medalha de Prata

-:-

~~~

I

I1

Medalha de Bronze

3,00

3,00

Medalha de Guerra

2,00

2,00

Em t-empo de paz, nas graduações de 1." Sargento
9,00
e Subtenente (um "p~o~'·--=an~0::..cc~I~V=i1~I
~+-_~

__

Em campanha (todos)

1

I

9,00

~oo

4,00

1,00'

1,00

10,00

contribuição de caráter

ME
B

-récníco-sronssíonar

Excepcional

comportamento

ótimo
Bom

conceito Geral da CP I

ótimo

Excepcional
QOA-QOE

i

I

5,00
~_~
__ 1
5,00

!

10,00

1 - - _1

Bom

2

10,00

2

10,00

1

15,00

5,00
8,00
5,00
2,00
15,00
10,00

5,00
211,9'1

Total de pontos para o Quadro de Acesso
Vila Militar, Dístrito Federal, 5 de outubro de 1957. -

AdOlfo Reis, COronel omt. -

De acôl'do: José Elias
Orçamento ns 248.622- - Pâg. 186 - mapa 1 -

ATOS DO PODER EX:ECUTlííO

DECREiTO N." 44.164 -

187

DE 26 DE JULHO DE 1958

Aprova o Urcamento para 1958, do Serviço SOcial Rural e dá outras
providências,
o Pl'esid-enteda República, usando das atribuições que lhe confere o
art.. 87, número L da Ocnstituicâo, e tendo em vista o dísuosto no artigo
11, da Lei n.v 2.613, de 23 da setembro de 1955, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Orçamento do serviço Social Rural, para o
exercício de 1958, discriminado peles Anexos integrantes dêste Decreto,
ccmpreenôer.do ;

1,0. -

2.0 -

RECEITA EFETIVA

l.1 -

Renda parafiscal

1.2 -

Renda patrimonial

l.4 -

Rendas Diversas

496. 600. OCO
1.010.000

.

40.000

RECEITA TRANSF'ERIDA

2 1 - Auxílios e Subvenções Federais
2.4 - Auxilias e subvenções de outras origens:
Do Conselho Nacional

.

602.262 6BO

DESPESA EFETIVA
1 -

Cust-eio

l.1.1 l.1.2 -

Pessoal

1.1 3 1.1 4 -

Serviços de 'I'arcelros
Encargos Diversos

2 -

,

'

.

Material de Consumo e de
Transformação . . . ..

94.847.358
7.105.00-0
110.943.112
53,515.360

266.41O.8S0

'I'rar.sterências

1.2,2 -

Subvenções:
A:s Conselhos Regionais

2 ü -

100.000.000

4.612.G80

TOTAL
1. O

;>97.650.000

4.612.680

DESPESA DE CAPITAL
2 1 -

Investimentos

2,1,::1 -

2.1·3 2. L 5 -

Equipamentos e Instalaçôas
Material Permanente

.

A/C de Fund·cs Especiais .. ,
TOTAL

19.600.0CO
7.530.000

27.130.000

.

304,109.170
602.262.68<l

183

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Art. 2.° A movimentação das dotações constantes da conta "Fundos
Especiais" somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorrzaçào do Presidente da República, exaradn nos respectivos planos de
trabalho.
parágrafo único. Os planos a qua Se refere êste artigo serão organízados pelo Conselho Nacional do Serviço Social Rural, nos têrmos da
alínea b do art. 14, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 39.319.
de 5 de junho de 1956, cbjetívando as atividades-fins da instituição.
Art. 3·° Rev-ogam-se as disposições em contrário.
Rio de "Janeiro, em 26 de julho de 1953, '137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

SERVIÇO SOCIAL RURAL
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTARIO

Exer-cício de 1958
I

l.0 -

Receita efetiva

1.O -

1.1 -

Renda PaTafLscal "

1.2 -

Ren'Ci-a Patrimonial ,

/

1. OlQ.OOO

1.4 -

Rendas Diversas

/

40.000

2.0 2.1 -

CONTA DE OPERAÇõES CORRENTES

,

,"

1,1 -

496.600,000

497.650.000

Receita TJ:.ansferida
Auxílios e Subvenções
raia

Fede~1

, ....•.......•... 1

Despesa Efetiva

õusteíc

;1

1.1.1 -

Pessoal

1.1.2 -

Material de Consumo e de 1

'rransrcrmação . .

I

7.105.000

1.1.3 -

serviços de Terceiros - •. ,.

f

110,943.112

1.1 ,4 -

Encargos Diversos ., .... ,

I

100.000.000

I
2.4 - Auxilies e subvenções de ou-]

tras origens

1

1. 2 4.612,680

Transferências . .

,

104,612.680

I

1

1

SOMA

SOMA .....•.•.............. 1

I
I

94,847.358

53.515.360

266.410.830

4.612.680

1

271.023.510

602.262,680

superavít de Operações Comutes

\

331.2,39,170

602.262.680

TOTAL

1

602.262.680

I

!

TOTAL,

I

I
II -

S1'peravit de operações correntes

....II

CONTA DE OPERAÇõES DE CAPITAL

331. 230.170

2.0 2.1 -

I

Despesa de Capital
rowestímentos

.

... 1

231.239.176

I1

1

SOMA.,

331. 239.170

SOMA

]

331.239.170

331.239.170

TOTAL

1

331.239.170.

I
TOTAL·

1

I

I
lU -

CONTA PATRIMONIAL

I

2 - Mutações Patrhnontais da nespesa
2.2 -

Aquísíção de

Equipamen~

I

19.600.000

Aquisição de Materiall
Permanente . .
1

7.530.000

tos e Instalação
2.3 -

2.8 -

II

Dispo-nlbiUdade Diversas

I

SOMA

\

TOTAL

I
I

I

304.109.170

Variações Patrimoniais

33-1.239.170

331.239.17Q
331. 239.170

331.239.170

331. 239.170

331. 239.170

SERVIÇO SOCIAL RURAL
DISORIMINAQAO DA RECEITA
Exercício de 1958

,I

RECEITA ORDI NÁRIA

'I

Total da

ENTIDADES
Renda

Renda

Rendas

Parafi5Cal

Patrimonial

Diversas

Receita

(

Ordinária

I
I
I

REOEITA TRANSFERIDA

1---------I

Auxilio e
Subvenções
Federais

I
I

Conselho Nacional

~

99.320.QO

I

Conselho Regional do Território do I
Acre .............•............... 1

conselho Regional de Alagoas

1

I

Conselho Regional do Tenitório do!
Amapá
!

I

Conselho Regtcnal do Amazonas .... 1

I

Conselho Regional da Bahia

I

I

153.44.0
3.683.360
172.800
1.688.960
11.445.920
3.525.200

Conselho Regional do Distrito Federal \

98.076.560

I

Conselho Regional do Espírito Santoi

2.249.600

Conselho Regional de Goiás

\

1.573.680

Conselho Regional do Maranhão

1

1.428.960

I

Conselho Regional de Mato Grosso .. !
Conselho Regional de Minas Gerais

\
o

I

Conselho Regional de Pernambuco
Conselho Regional do Piaui
Conselho

Rp~ional do

Rio Branco

í

Conselho Regional do Rio de Janeiro]

20.000.000

iI

153.44(1

491.<lOO

3.683.366

2.208.560

172.80.0

245.640

160.280

418.440
3.407.120

'I

4.417.720

i

4.417.720

1. 718.160

989.440

i

2.707.600

1.573.-680

1.963.120

913.460

(

1.428.980

2.453.920

2.249.600

l

I

4.171.700

I
I
I,

2.203.5·60

,

2.471:920

2.699.360

11.940.720

3.435.520

,I

13.737.840

5.398.720

,

16.308.400

245.6W

I!

3.~23.52:J

92.800

6.052.200

6.625.680

9.5'70.480

783.040

2.368.840

1. 718.160

23 ~S{l4. 24-0

13.737.840

II

1.688.960

98.076.560

i

)

,,

,

I

I

11

,I

I

i

,r

I

I

i

,,I

I

i

I

I
11

,

I
Conselho Regional do Rio Grande doi

783.040
92.880

!
I

\

245.640

,I

16.308.40(1

4.171.760

2.149.4.40

1.718.160

i

,I

6.625.680

4.171.760

2.87-6.580
2.453.920

1. 718.160
9.570.480
2.208.560
2.699.360
3.435.520

1.356.080

I
!

3.0'14.24.0

245.64'll

t

'!

II

4.171.760
1.718.160

2.149.440

Conselho Regional do Ri'Ü Grande do \
Sul
1

32.786.240

)

32.786.240

5. 889.52{)

COnEelho Regional do Território de \
Rondonia .. '
i

132.llB{)

\

132.0S!!

245.640

245.640

2.453.920

2.453.920

Conselho Regional de Santa catarin a 1
consetno Regional de 83.0 Paulo "
conselho Regional de Sergille

157.211.840

!

1.433.680

I

i

5.731. 680

I
.1,

496.600.000

!

I
1.010.000

40.000 ,\

5.731. 68{}
157.211.8<W

\

18.071.600

I

7.942.920

\

,~
)
'[

I,
I,

i

l

!

\

Norte .........................•.. 1

!

I

5.398.720

I

1.718.160

I

!

Hl.794.520-

5.889.520

10.794.520

1.433.680

1.718.160

1.193.420

497.650.000

100.000.000

4.612.680

Geral

644.440

11. 445. 920

1,

I

491.ÓOO

1. 718.160

3.525.200

Total

\

120.370'.000

I

i

11. 940. 720

receita
Transferida

I

20.000.000

\

23.5Q4.240

Território d:>1
!

100.370.000

i

!

:!o.7l8.160

2.t;71.92Q

!
I
.,
i

!

1.574.í'OO

!

Conselho Regional do paranâ

40.000

I

I,

3.423.520

I

1.010.000

Da

Auxilio e sub- \
vençõea de ou- I
tres origens <do '
Conselho Nacío- \,
\
nal)

1.574.0OC

Conselho Regional do Pará ..... · ... 1
Conselho:) Regional da paraíba

I

I

I,

Conselho Regional do Ceará .. ·· ... 1

I

I

Total

·1

2.911.580

I,
I

102.248.320
4.957.20.0
4.450.260
3.882.880
3.292.160
33.074.'720
5~632.080

5.171.280
15.376.240
19.13{).560
3.857.28'0
338.520

!

20.480.160

I,

3.867.600

i

,I

,

38.675.760
377.720
8.185.6í!O

I

168. oes. 360

If

4.345.260

\

104.612.680 ,I

602.2&2. 680

SERVIÇO SOCIAL RURAL
PARA O EXERCíCIO DE 1958

ORÇA..1~

Sumário Geral

PARCB.L

DESPESA

TOTAL

PARCIAL

REOEITA

I

I

1 1 -

Renda Parafíscàj

I
I

496.600.000

1 .2 -

Renda patrimonial

\

1.0-10.000

1. O -

1.4 -

2.0 -

Receita

Efetiva

Rendas Diversas ;
Receita Transtertda

·

I

1

Auxílios e Subvenções

derais

40.000

1

2.4 -

Fe-I

100.000.000

Auxilias, Subvenções de ou-i

tras origens

\

\
I

li

497. 65'Ü.OOO

I

\

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

11.0 -

I;

I

2.1 -

4.612.680

I

I
I

!

\1

\

I
I

104.612.680

II
I

'I

\

I
1

I

Custeio
Pessoal

1.1.2 -

Material de Consumo ei
de Transformação ..... I

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

I

Serviço de Terceiros ... J

1.1.4 -

Encargos Diversos

2.1 -

Transferências

,
.

I
I

\
II

I:

266.410.830

I
I

4.612.680

I

Material Permanente ..

2.1.5 -

A/C de Fundos EspeciaiSl

e Insta-i

1

19.600.000
7.530.000

I

I

I

I
I
I
I

271.023.510

I
I

J

I

I

2 1.3 -

I

53. 515.36{)

,

I
\

TOTAL GE:FtAL

\

:1

!

rnvestímento,
Equipame-ntos
lações

I

I

110.943.112

I
li

2 1.2 -

.1

7.105.000

.

Despesa de capital

I
002.262.680

94.847.358

I

1.1.3 -

1.2 -

I

,I

,

1.1.1 -

,
,

iI

I
I
I

1.1 -

TO'DAL

i

I

Despesa Efetiva

[2.0 -

I

I

TOTAL GERAL

SUBTOTAL

\

I

II

27.130.000
304. 109. 1'l{l

I

I
I

I

331.239.170

I

I

1I

! ••••••.........•..••.........•..•••

\

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

602.262.600

I
Orçamento ns 248.622 -
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sm'VIço SOCIAL RURAL
DISCRtMINAÇAO DA DESPESA

'EXerctcio de 1958

Conselho
RUBRICAS

Nacional

I' Conselho

I

Regional
Alagoas

1.1 -

I

CUSTEIO

1.1.1 -

Pessoal

1.1.1.01 -

t

1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 l. 1. l. 02 -

I

Vencimentos

I

Pessoal em Comissão

.

Pessoal do Quadro

.

11.442.000 ;
39.515.-8 58

1.1.1.02.02 1.1.1.04 -

Balãrio-famílía

1.1.1.05 -

Auxílio para Düerença de Caixa

1.1.1.06 -

Auxilio Doença

1.1.1.07 -

Gratificações

,

.

1.017.000 (
20.700

.

100.000

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

I

2.388.000 1

1.1.1. 07 . 01 -

De Função

1.1.1.07.03 -

Pela Prestação de- Serviços Extraordinãrios

.

500.QOO

1.1.1.07.04 -

Pela Representação de Gabinete

.

1.000.000 {

1.1~1.07.07

-

1.1.1.07.08 -

_.. " . " . "

Pela Execução de Trabalho Técnico ou Científico ..

1.000.000

Por Serviço ou Estudo no Estrangeiro

1.200.000

.

~

.

192.000

192.000

2Q.OOO

1.1.1.08 -

Ajuda de Ousto ....•.......•..•..•...........•..•..•.•.•

1.1.1.09 -

Diárias

,

1.1.1.10 -

Substituições
Total da. Despesa do Pessoal

.
.
.

I

I

64.297.958 \

1.603.000

~

Artigos de expediente, desenho, ensino e educação .. ' ...

1.1.2.0'3,...- Material de limpeza, conservação e desinfecção ........•
l.1.2.04 -

COmbustíveis e lubrificantes '"

.

l.1.Z.05- Materiais e acessórios de 'máquinas, viaturas e aparelhos
1.1.2.06 -

Material de coudetarra ou de Uso zcotécníco

.

1.000.000

l
l

50.000

I

I
I

816.000

816.000

75.0{I0

45.000

45.000

75.000

6.000

6.000

6.000

6~OO

I

.

I

!

-

192.000

II

--

I

-

,

I
I

-

- I
10.000 \

10.000

-

-

-

-

I

I
I

192~OO ~I

192.000

- I
40.000 i

,
,

S.OOO

40.000

-

-

192.000

192.000

-

-

80.000 /

80.000

50.000

80.000

10.000

I

I

so.ooo

10.000

50.000
10.000

1. 9aO. 000

I
I
I

10.000

--I

~

10.000

2.666.600 } 1.603.000

1.603.000

I

1QO.000

I[
I

5G.000

50.000 )

500.000 \

50.000

60.000

50.000

50.000 \

10.000

15.000

15.000

20.000

1n.DOO

10.000 I

-

10.000

20.000

I

10.000

I
2.666. 600

~

2.055.000

-

300.QOO

-

I

30.000

6O.QOO

I

OOU

.:r· ::00

so.ooo I

10.000

-

~2q

20.000

60.000

I

1.

I

11

'7.000

20.000 I

1.659.600

-

20.000

10.000

75.000
10.000

150.000

i
If

10.QOO

20.000

j

75.000

-

504.000

20.000

80.000

2.055.000

Ií

504..000

80.000

20.000
30.000

Material de Consumo e de Transformação

1.1.2.02 -

II

30.000

I

I
l. 1. 2 -

50.000
10.000

1.659.600

40~000

-

20.000

-

25~00 1

-

10.000

I
I
1.000.000 I
I
500.000 I

-

-

-

-

1

444.000

- I

40.000

l

444.000

-

326.4.00

I

504.000

-

-

1.000.000

I

-

-

I

I
I

Conselho
Regtcn 1
Paraná

I

-

-

.

Adicional por Tempo de serviço

6.000

6.000

I

1.1.l. 07 .10 -

45.000

j

1.248.000

Pela participação em órgão de Deliberação coletiva

1.128.000

6~OO

192.000

1.1.1.07.09 -

I

-

1.128.000

I

I

I

444.000 I

I

I

Conselho
Regional
M. Gerais

I

I

504.000

I

I

II

45.000

10.000

Conselho
Regional
GOiás

Conselho
Conselho
Regional i Regional
1D. Federal I E. Bantc

I

45.000

-

I

I

I

-

816.000

2.040.000 (

-

I
Ii

-

1
I
I

Salários
Contratados .- .................................•.....

444.000

Conselho
RegiiJ-nal
Ceará

Conselho
Regional
Bahia

I

I

DESPESA EFETIVA

f

I
I

I

1. O -

I

20.000

-

I

7.000

-

7.000

I

I

I

-

I

I
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I
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l
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Conselho
Regional

RUBRICAS

Pernamb.

I

Conselho
Regional
I
Piauí

I

I

I

Conselho
Rf'gional
R. Jeneíro

I
I

COnselho
Regional
R. G. Sul

I

Conselho

Conselho
Regional
S. Paulo

Il S.Regional
õatarína

conseuro

TOTAL

Regional
Sergipe

I

L

11

1. C _ DESPESA EFETIVA

1.1 -

CUSTEIO

1.1.1 -

pessoal

1.1.1.01 -

1.1.1.01.02 1.1.1.02 -

I

Vencimentos

1.1.1.01.01 -

pessoal em Comissão
pessoal do Quadro

.

5il4.oo0

'I
;

.

Salários

1.1.1.02.02 -

Contratados ,

.

1.128.000

I
I

I
-I

444.000

816.000

!

1.1.1.04 -

Salário-família

.

45.000 (

45.000

1.1.1.05 -

Auxilio para Diferença de Caixa

.

6.000

6.000

1.1.1.06 -

Auxilio Doença

.

I
I

1.1.1 .07 -

Gratificações

1.1.1.07.01 -

De Função

1.1.1.07.03 _ Pela Prestação de Serviços Extraordinários
1.1.1.07.04 -

.

pela Representação de Gabinete •..................

1.1.1.07.'07 _ pela Execução de Trabalho Técnico ou Científico .'
1.1.'1.07.08 _

Por Serviço ou Estudo no Estrangeiro

.

1.1.1.07.09 -

Pela Participação em órgão de Deliberação Coletiva

1.1.1.07.10 -

Adicional por Tempo de Serviço

- I

I
40~00 I~
- I
- I
192.000
20.000

I
!
I

1.1.1.08 -

Ajuda de Custo

.

30.000

1.1.1.09 -

Díâzías

.

80.000

II

10.000

I

1.1.1.10 -

Substituições

.

.
.

2.055.000

I

I

10.000

-

192.000
10.000

816.000

45.000

75.000 {

45.000

'15.000

45.000

1.812.{){J{I

6.000

6.000

I

6.000

6.000

6.000

110.700

100.000

40.000

,

- I
40.000 I
- I
- I
- I

~

192.000

192.000 [

I

20.000

20.000 /

I

1.00~.OOO

192.000

I

20.000

I

1.200.000

4.128.000

192.000

192.000

20.000

10.000

576.400

20.000

80.000

50.000

2.050.000

10.000

10.000 ,

10.000

10.000

10.000

650.000

10.000

1.6G3.000 \

I
I

2.055.000

60.000 I[

50.000

50.000

I

I

II
-I

10.000

30.000

2.666.600 1 1.668.000 { 2.666.600

I

I

'1.000

.

1.000.000

80.000

I

Material de coudelaría ou de uso zootécníco

920.000

10.000

80.000

10.000

1.1.2.06 -

40.000

I

I

I

25.000

80.000

.

15.000

I

2.388.000

80.000

Material de limpeza, conservação e desinfecção

.

19.214.400

30.000

1.1.2.03 -

Materiais e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos

I

80.000

II

Combustíveis e lubrificantes

!

1.659.600

50.000

75.000

1.1.2.05 -

39.515.358

20.000

.

1.1.2.04 -

18.582.000

,J

1.600.000

Artigos de· expediente, desenho, ensino e educação

Material de Consumo e de' Transformação

I

-

816.000

i

- I
I

1.1.2.02 -

1.1.2 -

444.000

II

1.659.600

[
Total da Despesa do Pessoal

504.000

I

I 1.128.000

I

444.000

504.000

- II

J

!

504.000

75.000

100.000

10.000

2Q.OOO

60.000

60.000

15.000

20.000

1
r

I

1.603.000 \

94.847.358

2.075.00Ó

50.0GO

100:000

50.000 II

7.000

20.000

7.000.

322.000

I

50.000

60.000

50.000 }

10.000

20.COO

10.000

1.340.000
515.000

20.000
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COnselho
RUBRICAS

1.1.2.07 1.1.2.08 -

1 1.2.09 1.1.2.10 _
1.1.2.11 -

Conselho
Regional
Alagoas

Nacional

I

Forragens e outros alimentos para animais
Gêneros de alimentação

'"

10.000

400.000 I

I
50.000 I

Material para serviços de acampamento e de campanha:
munição para serviços de policiamento
.

1

I
.1
I
500.000 I

500.000

Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontotógtcos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios
.

I

- I
5.000
5.()OO

~;OOO

Material para acondicionamento e embalagem

1.1.2.15 -

Material para reparos, adaptação "e conservação de bens
móveis e imóveis
.

I

100.000
4.200.000

I
I

.

Acondtcíonemento
animais eln geral

€

transporte de encomendas, cargas e
.

1.1 :i.Q2 -

Passagens. transportes de pessoas e de suas bagagens

1.1 3.03 -

Assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de publicacões periódicas
.

1.1.3.04 -

Iluminaçã-o, fôrça motriz e gás

'"

I

I
I

2:.500

1.200.000

1.1.3.06 1.1.3.07 1. 1. 3.08 -

Publicações, serviços de
divulgação "

1.1. 3.11 1.1.3.12 -

e de encadernação:
.

Serviços ciíntcos e hospitalização

1.1.3.09 ,-- Serviços
l.1. 3.10 -

impressão

funerários

_

Serviços judiciários .. ,

Aluguel ou arrendamento de imóveis

I

145.COO I

I

I

I
I

35.0aO

I

I
I

125.000 1

I
I

I

I
250.000 I

.

250.000

.

2M.000 1

I
J

I

I
100.000 !
I

.

4.800.000 I

.

100.000

\
.

I
I

35.000

22.691.432

I

I
I

I

30.926.43~·

I

I
I

5.000

5.000

5.000

5.000
4.000

I

3.000

J

3.000

I

-

-

50.000

50.000

50.000

I
10.000 1

,I

I

I

5.000

I
5.000

I

I

2.500

1

255.000

I

I

145.000

I

1.000

I
1. 000 I

I

3.000

3.000 I

I

10.000 I

3.000

10.000 I

I
I

I
I

-

-

I

I
I

I
I
I

I

40.000

40.000

20.000

I
20.000 1
I

J80.(l00
20.000

4.377.(l{}(l

I

5.000 I

180.000

I

20.000 I

I

-

60.000

I

I

I
30.000 I
I
3éü.000

I

BO.OOO I

I

1.000.000 I 15.000.000.1

I
I

3.000

I
1

I
I
I

I
I

1.377.000 I 15.613.000 I

-

I

5.000

I

6.000

I
I

10.000

-

I

I
I
I
:5.000 I
I

5.000

15.000 I

5.000

5.000

5.000

1
I
I
I

5.000 1
5.000

I
I

I

5.00a

.4.000

I
265.000

I

I
I

195.000

I

I
I

70.000

I
I
I

leU.OOO !

I
3.000 I
I

50.000
50.000

z.ooe
5.000

3.000 I

10.000 I

I
10.000 I

.5.000

I
3.000 I
I
-I

I

I

-I

10.000

I

I

I
-I

20.000

I

I
10.000 I

I

I

-

I
2.500 I
I
145.000 I

35.000

5.000

5.000

r

I
I
.
I
5.000 I
2.500

I
I
I
35.000 I
I
35.0DO I

35.000

Conselho
Regional
Paraná

I

I

I

I
I
I

5.000

I

641.680

5.000

10.000

4(H.680 I 4.0-00.000

I
I

2.50D

5.000

I

120.000 1

5.000

I
I
I

I

5.000

,I

I

I
-I

4.000

2.000

I

10.000 1

I

4.000

2.000

I

I

5.000

I
5.000 I

15.000 I

7{l.OOO 1
I
30.000 I
I
I
3.000

I

I

I
I

195.000 I

I

20.000 I

I
I

5.000

II

!

50. oeo

I

-

I

I

I

4.000

I

I
I

I

Conselho
Regiona.l

M. Gerais

4.000

15.000

I

I

I

I

-

Conselho
Regional
Goiás

-I
1
5.000 I

I

I

I

3.000 I

I

I

I

I

Total da Despesa de Serviços de Terceiros

I
I
I

I

I

5.000

195.000

10.000 I

I
5.000 I

5.000

4.000

I

iI
II

6.000

I

I

.

Outros serviços contratuar

I

I
I
I

I
10.000 I

I

I

BOO .MO

Telefone, telefonemas. telegramas, radiogramas, portepostal e assinatura de caixas postais
.

1.1.3.13,-- Seguros em geral
1.1.3.15 -

_

I

I

I

i

I

I
1. 000 I

10.MO

Reparos, adaptações e conservação de bens móveis e imóveis
_

I

i
100.000 I
200.000

1.1.3.05 ,-- Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo

I
I

5.000

I

I

300.000

.

I

-

II

I

I
I

Serviços de Terceiros

1.1.3.01 -

I
I

I

1.1 3 -

I

5.000

1.1.2.14 -

5.000 I

I
I
-I

I

2QO.000 [

300.000

I

6.000

I

2.500

Vestuário, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa
de cama, mesa e banho
.

.

I
I

-

I

I

I

1.1.2.13 -

170.000

5.000

Conselho

Regional
Regional
D. Federal \ E. S~nto

-I

I

4.000 I

Sementes e mudas de plantas

.

J

I Conselho \

i

I

I
I

1.1.2.12 -

ocneelho
Regional
Ceará

I

I

Matérias-primas e produtos manureturadoa OU semímamuaturados desrtnados a qualquer transformação ....

Total da Despesa do Material

I
I
I
I

Conselho
Regional
Bahia

I

20.000 I
10.000

II

I·

120.000

120.000

I

IO.l}QO

10.000

I
I

10.000

I

5.OQ!l

I

-

I
I

-

I

I
I
I
60.000 I

40.000

I

I

3Ú.Ooo 1

I

20.000

I

180.000

30.000 1

20.000

3GO.000

I

382.000

'382.000 \ 7000.000 I 2.000.000

622.000

622.000 I 7.583.000 I 2.377.000

I
I

I
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I

I
conselho
Regtonal

RUBRICAS

Pemamb.

I Regional
Conselho I Conselho
tteg!cnfLi
Piauí

I

\

Ocnselhc I Conselho I Conselho
Regional
Regional I Regional
5, Paulo
R. G. Sul S. oatanne

I

I

1

I

I

1

1

l

R. Janeiro

conseíhc

TOTAL

Regional
Sergipe

I
1

1.1.2.07 -

Forragens e outros aumentos para animais

'"

1.1.2.08 -

Gêneros de alimentação.

1.1.2.09 -

Material para serviços de acampamento e de campanha;
munição para serviços de policiamento
.

1.1.2.1(. 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 -

.

.

Matérfas -pr-ímas e produtos manufaturados OU semimanuraturadns destinados a qualquer transformação ....

Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios ..
Sementes e mudas de plantas

.

Vestuário, uniformes. equipamentos e acessórios; roupa
de cama, mesa e banho
.
Material para acondicionamento e embalagem ..... ' .....
Material para reparos, adaptação e conservação de bens
móveis e imóveis
.
Total da Despesa do Material

1 1.3 -

.

.

I

-I

I
5.000 I
I
I

6.000 1

I
I
-I

i

5.000 !
5.000

I

5.000
5.000

.1

195.000

I

1

4.000 I
4.000

1
1
1

'.000

I
I

2.500 I
I
145.000

I

Iluminação, fôrça motriz e gás

1.1.3.05 -

Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo.

1.1.3.06 -

Reparos, adaptações e conservação de bens móveis e imóveis
.

I

Impressão

e de encadernação;
.

1.1.3.08 -

Serviços clfníccs e hospitalização

1.1.3.09 -

Serviços funerários

1.1.3.10 -

Serviços judiciários

1.1.3.11 -

Telefone. telefonemas, telegramas, radiogramas, portepostal e assinatura de caixas postais ................•.•.

1.1.3.12 -

Aluguel ou arrendamento de imóveis

.

1.1.3.13 -

Seguros em geral

.

Outros serviços contratuais
Total da Despesa de Serviços de Terceiros

..

35.000 I
1
35.000 I
1

I
1.0001

5.000 1
1

1

5.000 1

Publicações, serviços de
divulgação

1
1
1

3.000

4.000

3.1lOO

I

I

-I

195.000

5~O

5.000

I
1

I

!

I
1
1

I

-I

-I

I

I

-

20.000 1
I
180.000 I

10.000

120.000 I

1

1

10.000 I

1

I

5.000
5.000
5.0GO

4.000 I

5.000
5.000
5.000
265.000

40.000

1

I

3.000

1

I

10.000 j
1
10.000 1

10.000
10.00{)
10.000

1
1

300.000
275.000

I

2.500 I

20.000

145.000

622.000 1 3.377.000

35.000

1.990.000

60.000

i

283.000

3.000 I

93.000

3.m)0

I
3.000 !

I

1

600.00G

1
1

250.000

I

I

20.000

I

760.{l()(}

I

10.000 I

380.000

360.000

I

7.860.000

30.000

10.000

1
1

382.<l4)0
1

840.000 I 30.683.000

I

250.00Q

120.000

30.000

I

208.000

I

I

1
30.000 1
1
6.000.000 1
I
1
1

128.000

1.000

1

I

I

7.11)5.000

1.lJ40. 000 ,

-

I

6.683.000

I

35.000

-

-I
1
60.000 I

360.000

155.000

1

-

I

180.000

279.000

I
5.000 I

2.500

1

I
10.000 I

30.000

609.000

I

I

20.000

500.000

I

I

I
3.877.000 !

I

15.000

-I

382.000 1 3.000.000
I

I

4.000

I
I

2.5M I
1
1
145.000 I

I

15.000

I

1

I

I

2.500 !
1
5.000 I

1

I

1

1

1

20.000 1

I
4.000 I
I

4.000 1

I

I

-

3.000

1

I

150.000

2.000

1

I

-

I
I
I

100.000

1

1
1

5.000

I

10.000

l00.QOO I

-I

20.000 I

1IJ.OOO

I
1
5.000 I

10.000
495.000

50.000

1

1
1

5.000 I

I

I
I

5.000 1

70.(}{JO

1

I

I

- i

1
-

1

1
70.000 I
.
1

1

1
<W.OOO I

-

-

so.ooo

I

-

1

3.500.(H}{l

5.000

1

1

1

.

5.Q()0

1

1
3.000 I

1

5.000

5.000

I

1
50.000 I
1
1
2.000 I

..

1

I

I
I

1.1.3.04 -

15.000

I

I

I

Assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de puhlicacões periódicas
.

5.000

1
15.000 I

I

1
1

1.1.3 03 -

5.000

1

1

Passagens, transportes de pessoas e di! suas bagagens

1

-I
I

2$5.000 I
1

1

animais em geral

.

I

I

I

I

6.000

I
10.000 I

I

I
2.500 I

I

10.000 !

I

-

êcondícíonamentc e transporte de encomendas, cargas e

1.1.3.!l2 -

1.1.3.15 -

5.000 I

1
1
1

4.000 I
I

50.000

1.1.3.07 -

I

1

5.000

I

1

I

-I

1

I

5.000'1

1

Serviços de Terceiros

1.1 3.01 -

I

-

I

I

I

II
1

622.000 I
1
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Conselho
RUBRICAS

1.1.4 -

Encargos Diversos

Nacional

I

j

' Conselho
Regional
Alagoas

I

I
240.000 I

I

6.000 I

Despesas miúdas de pronto pagamento ..................

1.1.4.02 -

Diferenças de oâmblc ...................................

100.000 I

-

1.1.4.03 -

Despesas com aquisição de licenças de importação ......

100.000 1

I

-

1.1.4.04 -

Prêmios e diplomas escolares ............................

120.000

1.1.4.05 -

Festividades, recepções, hospedagens e homenagens ......

800.000

1.1.4.06 -

Sentenças judiciárias

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

I

I

I
I

10.000 I

I

1.1.4.08 -

oomíssões e corretagens ... , .............................

100.000 I

1.1.4.10 -

Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal ....

3.000.000 I

I

-

I

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
4.000 I
I

-

I
• I

150.000 I

Servtcos educativos e culturais .................................

1.000.000 [

70.000 I

Exposições, congressos e conferências ...................

1.000.000 I

1.1.4.13 -

Representação e divulgação no exterior .................

1.400.000 I

1.1.4.14 -

Serviços de assistência social ............................

200.000 I

1.1. 4 .16 -

Outros encargos diversos ...............................

1 i.4.11 -

1.1.4.12 -

Total da Despesa de Encargos Diversos .................
Total do Custeio ........................................

I

I

I

I
3.000.000 I

I
I

11.070.000 I

1.2.2.01 -

Ordinárias
Aos COnselhos Regionais ................................
Total das Despesas de Transferências ...................

4.612.680

2.1 -

2.1.2 -

Equipamentos e Instalações

2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.2.03
2.1.2.04
2.1.2.08
2.1. 2. 09

-

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

Total da Despesa de Equipamentos e Instalações ........
2.1.'3 -

Material Permanente

2.1.3.01 -

I
15.000 I
-

-

Animais destinados a trabalhos, produção, criação e outros fins ................................................

5.000.000
2.000.000
3.200.000
600.000
300.000
400.000

~

-

-

-

-

10.000

5.000

5.000

I
I
I

I

I
I
I
I

I
I

I
I
I

I

200.000 1

100.000

100.000

I

I
I

30.000

30.000 I

30.000

30.000 I

I
I
I 1. 775.160
I
I

I

-

I
I
I

662.020 I

I
I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I

I

I

-

I
I
I

I
I"

I
1
[

I
I

11.500.000 I

I

II

10.000 \

I

170~OOO

I

320.000 I

-

-

I
I

490.000 \

-

-

-

-

-

I

-

-

10.001} [
400.000

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

I

200.000

2fJO~OO

320.000

320.000 I

520.000

-

I
I

I

SfI.OOQ

II

50.000

1

8.5~6.300

I
I
I

I

-

-

I

I
I

520. 000 ~

-

I
I
I

I

6.000

-

-

4.000
150.000

I

I

I

Conselho
Regional
Goiás

150.000

I
I

15.000

15~OOO

2.615.000

J

I
I
I
I
I
I
- I
I
4.0001

-

245.000

I

-

70.000

-

I

Ocnselhc
Regional
\ M. Gerais

-

-

I

I
6.000 I
- I
I

70.000

I

I

I
I
\

-

:00.000

-

-

-

I

320=000

-

I

I
I

640.000 I

-

I
I
I
I
I
I

--

490.000

-

-

200.001}

2nO.OOO I

100.nOO

EO.OOO 1

30.000

I

30.000

I

50.000

I

5.000

-

I

I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

-

I
I
I
I
I
I
I

-

I

320.000

-

10.000

2.615.000 I 14.566.540 I 5.720.701)

-

1'10.000

-

I
4CO.OOO I
10.000

I

-

I

10.000

I
I
I
'108.700
3.201.940
1
- I
I
I
I
J
3.951.940 I 1.003.700
245.000

-

32ú.OOO I

I

I
I
I

-

I
I

I
I
I
I

I

occsetbo
aestcnet
Paraná

I
I
20.000 I
I
- I
I
I
I
- I
I

I
I

I

--

I

200.000

I

-

I

I
I
I
I
I
I
2Q.000 I
I
I
I

I

I

II

10.000 I

4.599.02D \ 27.810.900

I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

ConselhO

I

1.047.020 I 9.266.300

I

I
I
I
I
I

I

1

10.000 I

-

Conselho

Regional I Regional"
D. Federal \ E. Santo

2M.MO

245.000 I 2.160.160

I

Máquinas, motores e aparelhos ..........................
Automóveis de Passageiros ..............................
Camionetas de passageiros, ontbus, ambulâncias e Jeeps .
Autocamionões, camionetas de carga; auto-socorro ......
Outras Viaturas .........................................
Instalações e equipamentos para Obras .................

I

-

10.000

I

I

I
I
I

INVESTIMENTOS

Conselho
Regional
Ceará

I

I
I
I
I
4.612.680 1
I
I

DÉSPESAS DE CAPITAL

2.0- -

-

I

Subvenções

1.2.2 -

I

10.000

110.494.390 I 2.634.680 I 8.787.160

TRANSFERÊ:NCIAS

1.2 -

Conselho
Regional
BahIa

II

1.1.4;01 -

I

II

II
320.000 I
I
- I
170~00

490.000

-

I
I
I
I
I
I

Orçamento nv 243.622 -
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I
I

-

I

I
I

I
II
320~OO I

320.000

--

I
I
I
. I

64(\.000 \

-

I
I
I
I
I
I
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RUBRICAS

1. 1.4 -

Ocnselhc i conseíhc
, Regional I Regional
Piauf i R. Janeiro

Conselho
RegL·nal

I

pemamb

Encargos Diversos

1.1.4.01 1.1.4.02 -

Despesas miúdas de pronto pagamento
Diferenças de câmbio

10,000

..

,

-

.

-

I
I
I

I
I

I

6.000 I

I

I

I

-

I

-

I
I

-

Despesas com aquisição de licenças de importação

.

-

I

-

Prêmios e diplomas' escolares

.

-

I

-

1.1,4.05 1.1.4.06 -

10.000

Festividades, recepções, hospedagens e homenagens
Sentenças judiciárias

I

;

,

I

-

.

I

5,000

1.1.4.08 -

Comissões e corretagens

1.1.4.10 -

seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal ...

I

I

I

1.1.4. F - serviços educativos e culturais

I

.

i

I

Exposições, congressos e conferências

30.000 i

1.1.4.13 -

Representação e divulgação no exterior

30.000 I

1.1.4.14 -

serviços de assistência social

1.1.4.12 -

1.1.4.16 -

,
,

.

-

.

Outros encargos diversos _
"

2.1 -

2.1.2.01
2. 1.2.02
2 1. 2 .03
2.1 2.04

-

2.1.2.08 2.1.2.09 -

-

i

I
I

1. 536. 860

.

-

.

-

I
I
'i

-

320.GOO
I

,\

-

-

490.000

~~~~~sd~S.t:~~.~~~.~. :~~~.a.l~,~s:. ~r~.~~:~~: .~~i.~~~~.~..~~~ I

-

II

I
I

200.000

320.000

320.000

320~
-

I

-

-

I

I
11

-

I
I

10.000

4.000

4fl.rO.OOO

150.000

200.000

,I

50.000
50.000

-

520.000

15 602.880

i

I

3.23L8<Kl i 49.n7.4BO

I
I
I

i
I
I

I
I

640.000 I

-

I
I
I

220.000
930.000
10.000
189.000
6 500.000

2.720.000

1.350.000
1.840.0QO

I
I
I
I
I
I

38.960.360

245.000

I
I

I

2.615.000 I

200.000

53.515.360

266.410 830

I

I
I

!

I
I

i

I

I

-

I
I
I

-

I

I
I

,
I

-

49G.OOO

i

320.000

no. Q{l-Q

I
I

320.000

320.00'.0 :
I

I
I

I

!
I
I
i

640.000

I
I

I

-

I

-

I
I
I

I

i

4.612.680

I

I

I

490.000 I

8.300.000
2.000,O(J{l

8.QOO.OOO
600 000
3CO.OOO
400.000

19,600.000

I

I

-

1

4.612.680

II

I

J70.000
S:W.OOQ
-

I

I
I

I

I

I

-

I
I

100 000

100.000

I

I
I

,I

I

II

396.000

15.000 I

I

I

I

I

70.000 I

-

I

I

I

,

I'I

-

15.000 I
I

II

I

I

I

.1

20.000

I

I

I
I

I
I

I

I

I

-

!
·~{1.000

I
I
I

ioe.ooe

I

--,

I

320.00ú I
I

-

-

I
I

l"i0.000

I
520.000 I

.

I

I

I

-

I

!

-

-

4.000 I
I
150.000 I

II

I
I
I

I
I

- I

I

I

I

I

13.20fi.OOO

[

-

I

I

I

200.000 I

-

-

~78.840 I

3.591.480

I

i

I

-

I

I
I

I
I
I
I

.

-

1

I

I

I

6.000 I

i
i

TOTAL

I
II

20.000

I
333.840 I 14.752.8BO

2.841.480

I

-

-

i

1

Material Permanente

2.1.3.01 -

i

conselho .
Regional
Sergipe I

-

,

I
2.1.3 -

I

I

I

Máquinas. motores e aparelhos
.
.
Au tomóvets de Passageiros
.
Camionetas de Passageiros. óntous ambulâncias e .reeps
Autocaminhões, camionetas de carga; auto-socorro
.
Outras Viaturas
'
"
.
Instalações e equipamentos para Obras
.
Total da Despesa de EquipaII?entos e Instalações

100.000

I

i

-

I

Ordinárias

Equipamentos e Instalações

400.000 I
.
I
200.000 I

I

1

INVESTIMENTOS

2.1. 2 -

200.000

50.000 I
I

I

DESPESAS DE CAPITAL

2.0 -

I

10.C1)0 I

50.000

I

_

I

0.000 I

I

5.000

I

.

Aos COnselhos Regionais

I

20.000 j

30.000

I

-

I

I
I
I
I
I,

2'Ô.5.oo0 i 1.921.860
I
I
8.133.180 1 :<: 615.000 1 7.548.860
2.006.180

.

Subvenções

Total das Despesas de Transferências

itl.OOQ

I

i

I

30.000

I

TRANSFER~NCIAS

1.2.2.01 -

t50.000

I
I
I

i

!

I

1.621.180

.

Total do Custeio .,

1.2.2 -

;.000

I
I

10.000

i

15.000 I
I

I

Total da Despesa de Encargos Diversos

1.2 -

-

I

100.000

i

I

I
200.000

20.000

I

1.1.4'.03 -

,

10.000

-

1.1.4.04 -

I
\
I

I

I

I

I

,I
I
I

Oonselhc I Oonseth.
COnselho
Regronal I Regional
Reg íonal
R. G., Sul ) S. Oatarma j 5, Paulo

-

I
Ii
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Oonsetno
.
I Reglonal
N3cl~all Alagoas

RUBRICAS

2.1.3.03 -

Material btbüográüco..em geral: ~ihnes · .. ·· ..
Ferramentas e utensüíos de oücínas

····.······1

I

1.400.000 I
I

o

I

I
I

instalações, segurança dos serviços de
transporte, de comunicação de canalização e de sínaüzaçâo: material para extinção de incêndio
.

600.000 1

I

5.000 I

5.OQO

Material de aeampamento: ermas para serviços de Policiamento
_
_
.

I
50.000 I

i
5.000 I

5.000

2.1.3.06 -r- Materiais 'para

2.1.3.07 -

tjtensüíos de copa, cozinha, dormitório e enfermaria

2.1.3.09 -

200.000

Viaturas de pequeno porte

.

100.000

Mobiliário em geral

I
I

100.000 I

.

Total da Despesa de Material Permanente

I

I

2.1 3.10 - Utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório '"
gabinete técntc., ou cientifico
.
2. 1 3. 11 -

I

2.200.000 !I
1

.

4.680.000

16.180.000

I

-

I
I
I
I
5.000 I
I
I
5.000 I

I

5.000

I

1

!
I

i

I
655.000

I
I

150.000

700.000

1

I

I _uemc
,

is.ooo

I

,

I
,
I
I
5.000 I
,
I

5.000 1

I

I

5.000 I

15.000 I

I
I
,
,
I
5.000 1
I
I

I
I
I
I
5.000 I
I
I

I
5.000 I
I

5.000

I
I
I
I
l(l.OOO I
I
200.000 I
.
I

5.000 I

5.009

5.000

-

-

5.000

2.1.3.03 -

Material bibliográfico em geral, filmes

2.1.3.04:.... Ferramentas e utensílios de oficinas

.

10.000 I

.

I
I

-

Materiais para instalações, segurança dos serviços de
transporte, de comuntoeçâo de canalização e de sinalização; material p.tra extinção de incêndio
.

2.1 3.06 -

2.1.3.07 -

Ocnaelho
Regional

ocnsethv

Regional

R. G. Sul

s, Paulo

cozinha, dormitório e enfermaria

Viaturas de pequeno porte _

em geral

5.000 11

5.0CO ,I

I conselho
I Regional
I Sergipe

5.000

.

I

150-.000

10.000

5.000

I

I

,

I

200.000-1

150.000

I

.

180.000

iI

I

165.000 I

180.COO

240.000

I
Total de Investimentos

5.000

-

I

Total da Despesa de Material Permanente

5.000 I

[ -·--7-00-.-000-:1-0-'5-5-.0-0-0\ - -'l()(LOOO
---

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.000

I

I

I

I

I

I
I
5.0<0 I
I

I
I

200.000 I

'8(>.000

I

5.000
150.'O~0

180.000

701).OOD

I

880.000 I

655.000 T

I

I

1.540.000
20.000

675. ()Q{)

125.000
275.000

I
I

.100.000

WJ.Ooo

I
!4cr.OOQ I

4.590.000

240.000

185.000 I

7.530.000

655.000 I

27 .1~O.OOO

5.000 I

I
I
I

I

II

TOTAL

5.{){)0 !

-

14<>.oo<n

155.000

I
I

I

5.000

10.000

I

i

5.000 I

I

II

5.COO

I
I

I

I

I

5.000 I

-

5.000

I

5.000

15.000

s.ooo I
I
I

5.000

5.' 0{)0

I

,I

i

I

5.000

I

I
5.0C<l I

Utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e
gabinete técnico cu cientifico
.
-Mo~mario

5.000

-

.

2.1.3.10 -

2.1.3.11

i

-

1
5.0C<l I

-

5.000

I
I
I

.,:-- - -

,

5.000

5·000

5.OCO I

I
I
I
240.000 I
I
I
I

I

10.COO

I

10.000 I

10.000

II

I
,

-

'.000 I

I

Material de acampamento; armas para serviços de Policiamento .;
_
~
.

2.1.3.03·- tjtenaüíos. de copa

2.1.3.09 -

5.000

I

,

1
.. I
140.000
140.0CO J
I
____,
_.-._------ ----,
I
I
180.000 I
240.000 I
165.C<l0
165,000 I
,
I
I
I
I
----- - - -1- - - I
I
I
700.000 I
8&!J.000 I
655.000
655.000
i
I

\
I

Re'{Lonal
Paraná

IM.

-

5.000

I Conselho

II

5.000

-

---',

.íonal
anerrc

1 COlrselbo
o
Rf.!rtonal
Gerais

Regíonal
GOiás

I

I
I
I
I

150.000 j

130.000

I

G..cnselhc

I

5.000 ,

5.000 :

5.000

I

Conselho
Regional
Piaui

I

5.000 I

-

I
I

165.000 :

I!

10.000 I
1

1

5.000 I

HO.OGO

I

Ocnselho l Conselho i Conselho';'
Regional I Regional i Regional
Ceará
i D. Federal : E. Smto

I

I
-

I
I

ccnselbo
Regional
Pernamb.

RUBRICAS

I

5.000

I

10.COO

...0.000 I

-

I

i
1

.

2.1.3.04 -

2 1.3.,)3 -

5.000

Ocnselhc
Regional
Bahia

195.GOO

I

880.000

I

I
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ATOS DO PODER

DECRETO no 44.165 DE 26
DE JULHO DE 1958
Institui o serviço de certificação do
tubérculo de batata para plantio
e dá outras providências.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87. inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica instituído o serviço
de cer tifícaçâo cl> tubérculo de batata
para plantio. cabendo ao MinistéJ.'io
da Agricultura, através do Departamento Nacional da Produção Vegetal, estabelecer as bases. normas,
padrões e métodos gerais de certificação' bem assim, orientar, supervisionar. fiscalizar. regulamentar ou
mesmo executar o referido serviço,
no pais.

Art. 2.0 Para cumprimento das
finalidades previstas no presente Decreto. o Ministério da Agrfrulbura
poderá estabelecer os acôrdos. Convênios. ajustes ou contratos que se
tornarem necessários, com órgãos federais, estaduais. municipais ou territoríais. bem como com entidades
de direito público.
Art. 3.0 Durante a vigência do
Acôrdo fu-mado entre o Ministério
da Agricultura e o gscrrtórío Técnico
de Agricultura Brasil-Estados Unidos
(E. T. A.) para a produção de tutérculos de batata para plantio.
através do Projeto l(). fica atribuída ao referido projeto competência para a execução do presente Decreto, sob a supervisão do Ministério
da Agricultura.

Art. 4.0 nsre Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
revogando-se as disposições em co~
tráric.
Rio de Jeneíro. 26 de julho de
da Independência e 70.0
da República.
1958, 137. 0

JUSCEL!NO

KUBITSCHF'~

Mário Meneghetti

EXECUTIVO

DECRETO N,9 44.166 JULHO DB1958

189
DE

26

DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
Babaçulândia, no Estado de Goiás,
concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica da cuctioeva ao
Salto existente no curso dáguct Genípapo, âistrito e município de Babaçulândia, Estado de Goiás,

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição. e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

Art. 1." E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Babaçulândia, no Estado de Goiás, concessão para p
anroveitamento da energia hidráulico.
da cachoeira do Salto existente 'no
curso dágua Gerúpapo, distrito e JJ1Unicípio de Babaçulândía, Estado de
Goiás, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1.9 AB obras relativas ao aproveitamento deverão obedecer aos projetos aprovados pelo Ministério da
Agricultura.
~
2.0 O aproveitamento destinase à produção, transmissão e" dlstribuicão de energia elétrica para servico público, de utilidade pública e
para' comercio de energia no muniermo de Babaçulândía, Estado de
Goiás.

Art. ~.9 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto u.»
41.019. de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energra elétrica.
Art. 3.'1 Caducará o presente título,
Inaependente de ato declaratório, SB
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I Assinar o contrato disciplinar
na concessão dentro do prazo oe
trinta (30) dias, contados da publícação do despacho da aprovacáo rta
respectiva minuta, pelo MLnL5trlJ d..a
.
Agrrculture..
Ir - Requerer à Dívisâo de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agncultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a avemaçàc
0.'0 registro do referido contrato no
Tribunal de. Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.

190

ATOS DO PODER EXECUTIVO

III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, ex-ecutandoas de acôrdc com Os projetos aprovados e com as .modiflcações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único.

Os prazos a que

se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 4.<;0 As tarifas do fornecimenta de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela
referida Divisão de Águas.

Art. 5.Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusivae permanente da producao,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aprovettamento concedido, reverterão ao Estado de
Goiás.

§ 1.1' A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado de Goiás não se opõa à
utilização dos bens objeto da renovação,
§ 2.? A concessionária deverá e11trar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-50, ee o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6.1' A presente concessão VIgorará p-elo prazo de trinta (30) anos,
contados a parbir da data do reaistro do respectivo contrato. pelo Tribunal de Contas.
Art. 7.1' Revogam-se as disposições

em con trario .
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1951:
137.1' da Independência e 70.Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORETO N,\> 44.167 -

DE

28

DE

JULHO DE 1958

Dá nova redação aOS Artigos 2,° e
3.°. Alineas II e III, do Decreto n."
43,083, de 22 de janeiro dt1 1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item r, da Constituição, e
Considerando o que expôs o Ministro de Estado

dos

Negóctcs

da

Agricultura sôbre a conveniência de
ser modificado em parte o Decreto
n.? 43.088, de 22 de' janeiro de 1958
para melhor execução .do que nêle se

contém, decreta:

.
do referido Decreto
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2.1' A medalha comureenderá
três categorias:
•
A ~ De vermeíl, a ser concedida
aos cientistas de renome que tenham
contribuído para o conhecimento da
Flora Brasileira:
B ~ 1) de prata, aos que realizarem trabalhos, de real proveito, de
pesquisas nos diversos ramos da botânica: 2) Aos que de qualquer forma prestarem ou venham a prestar
relevantes serviços ao Jardim Botánico do Rio de Janeiro; 3)' Aos que
colaborarem nas Comemorações do
Sesquícentenárfo do Jardim BotâniO

Art..

2.Q

co.

e ~ de bronze, aos servidores do
Jardim Botânico que se tennam dístinguído tIO exercício de suas atívídades profissionais.
Parágrafo único, O prazo de concessão da a que se refere o n.v 3 da

Alínea B terminará no dia 31 de
dezembro de 1958, ano das comemorações do Sesquicentenário do J3.rdím Botânico.
Art. 3.1':
Ir Anverso: Ao centro, sôbre
fundo liso, a efígie de D. João VI,
de perfil, para a direita, tendo na.
base a legenda: "D. João vr -- Mé-

rito". Na semicircunferência superior
haverá um orna.to simbolizando duas
fôlhas de palmeira cujos pecíolos se
entrecruzam no ponte em que será
colocada a alça para a passagem da
respectiva fita.
UI -

Reverso:

Ao centro numa

persp-ectiva da alamêda principal do
Jardim Botânico (aiamêde de palmeiras): contornando-a, em circulo,
:_'1.
inscrição: "Sesquicentenário da
tundacâo do Jardim Botânico ~ Rio
de Janeiro". A direita e à esquerda
d,qG palmeiras, verticalmente, cs datas
"13-junho-1808" e "13-junho-1958".
O presente Decreto entrará em \'igev na data de sua publicação.

Revogam-se ae disposições em contrário.
Rio de JAneiro. 26 de julho «e
~958:

137.° da Independêncl.i e 70.°

da República.

JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

neneanetu
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DECRETO N.'" 44.168 - DE 26 DE
JULHO DE 1958
Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Teresina, no Estado do
Piauí.

o Presidente da República, L13;lnQO
da atribuição que lhe confere o art..
87. n.v I, da Constituição, e de acôrdo
com os arts. 1.165 e 1.180 do CÓ~
digo Civil, decreta:

Art. 1.'" Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a. mediante re-ratíficação da respectiva,
escritura, aceitar a doação que à
União Federal fizeram Eustaquío Soares de Souza e sua mulher, Tecla. Cavalcanti de Souza, do terreno com a
área de 2.220,00m2 (dois mil, duzentos e vinte metros quadrados) , situado nas Ruas Primeiro de Maio, 'I'aumatucgo de Azevedo e Vinte e Qua~
tro de Junho, na cidade de Teresina,
no, Estado do Piauí, tudo COl1í<..'...-me
a Lei Municipal n.v 537, de 17 de
abril de 1957, e escritura e demais
elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o número 70.849, de 1955.
Art. 2.'1 Destina-se o terreno ü.
que se refere o artigo anterior à
construção de prédio para instalação
da Seção de Fomento Agrícola local,
da Divisão de Fomento da Produção
Vegetal, do Ministério da Agrtcul-

.tura.
Rio de Janeiro, em 26 de julho de
1958; 137.'" da Independência e 70.~
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Meneçnctti,

DEORETO N." 44.169
,JULHO DE 1958

DE

lei n.v 2.281,
1940, e

de

5 de

junho

de

Considerando que o edital de elassificaçãO do curso dágua publicado
no "Diário Oficial" d-,=, 28 de agôsto
d-a 1957 não suscitou"" qualquer contestação Ou reclamação;
COnsiderando que o Conselho Nacional de águas e Energia Elétrica
opinou pela clasasücação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 1.0 São declaradas públicas
de uso comum, do domínio do 'rsta.,
do do Rio Grande do Sul, as águas
do curso dágua "Ch'Iacc" em tôda
a sua extensão, que se acha incluído
no Município de Passo Fundo e é
tributári-o pela margem direita do
São Domingos.
Art. 2.° gste decreto . entra em
vigor na data de' sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de
19'58; 137" da Indep-endência e 70.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 44.170
,JULHO DE 1958

DE

26 DE

Tromstere do GOVêTno do Estado do
Paraná para a Companhia paranaense de Eletricidade a concessão
para o aproveitamento progressivo
da energia hidráulica do Salto
Grande, situado no rio Iguaçu, no
Distrito sede do Munidpio de Cruz
Machado Estado do Parando

o presidente da República, usando
da atriouíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuiçâc, e
nos têrrncs do a-t. 150 do Côdigo
de Aguas (Decrete n. o 24.643, de 10
doe julho d-e 1934). d-ecr-eta:

Lucas Lopes.'
Mário

1"1

26 DE

Declara públicas de ·uSo comum, do
domínio do Estado ao Rio Grande
do Sul. as águas do rio Ciríaco,

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe Confere o artig.:) 8-7, mcíso r. da Constituição, e
n0:3 têrmos d-o ar-t. 5.° do Decreto-

Art. 1 ':l Fica transferida para a
Companhia Paranaensa de Eletr'icidad-a a concessãq para o aproveitamenta progressivo da energia mdráuIíca do Salto Grande, situado no rio
Iguaçu, no Distrito sede de> Município de Cruz Machado, Estado do 'l?B,raná, de que era titular '0 Govêrno
da Est..adu do Paraná, de conformidade com o Decreto n.« 42.230, de
5 ele se-tembro de 1957.
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Art. 2." Ca-ducará o presente título, independente de ato declaratório, se a concessionária não assinar o c-ontrato disciplinar da con-'
eessâo, dentro do prazo determinado
pelo

Mimstérto

da. Agricultura.

Art. 3." As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas, pelo Mínls'ério

êa Agricultura.

Art.

4.° gste

decreto

entra em

vigor na data da sua pubhcaçâo.
Art. 5,° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de
Ht58; 137." da Independência e 70."

tório, soe a concesslonárfa não assinar . o contrato disciplinar da ccncessão, dentro do prazo determinado
pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° AB tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministéri-o
da Agricultura.
Art. 4.° gste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de
19'58; 137." da Independência e 7{).·
da República.

da República.
JUSCELINO

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O 44.171
JULHO DE 1958

DE

26

DECRETO N. C' 44 .172
JULHO DE 1958

26

DE

DE

Transfere aa Prefeitura Municipal
de Montenegro para a Comissão
Estadual de Energia Elétrica a
concessão para a produção e /0'1'necimento de energia etéirtca ao
distrito da sede e ao 11.° Distrito
do Municipio de ôâonteneqrc, Bstado do Rio Grande do Sul.

o

DE

Presídente da República, usando

da atribuíçâo que lhe confere o ar-

tigo 87, .inciso I, da Constituição . e
nos têrmcs do art. 150 do Código
de Aguas (Decreto n.» 24.643, de 10
de julho de 1934);
Oonsideran.,c que, pela Resolução
n.e 1.05{l, à-e 2 d·e junho de 19M. o
COnselho Nacional de Aguas e Ener-

llZSPõe sõõre a aposentaetoria oràmária a ser concedida aos seçuraaoe
aos Instunucs de ApOsentaaoria e
Pensões, d·e. acôrdo com o art. 3.°
da Loi a.« 3.322, àe 26 de novembro
de 1957, combinado com a Lei número 3. 385-A. de 13 de maio de
1958.

o presidente da República, usando
das atrtbuiçôes que lhe, confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e

gia Elétrlca autorizou a transferênela, dos bens e instalações da Prefeitura Municipal de Montenegro

considerando que o art r.u da Lei
de 1958. estendeu aos segurados dos demais Institutos de previdência Social o disposto 00 art. 3."
da Lei n.c 3.322, de 1957 que concedeu, em nOVOs moldes, «aposentad-ría
ordinária" aos trabalhadores vinculados ao Instituto de Aposentado-ria e
Pensões dos Bancários;

para a Comissão Estadual de Energia Elétrica. decreta:

Considerando qUE' a exigência de o
tempo de serviço necessàrto à eon-

Art. 1. o FIca transferida para a
Comíssâo Estadual de Energia Elé-

cessão dêsse benefício se! restrito a
atividades sob a égide de uma só ins-

tríca a concessão para a prcduçâc e
Iornecímento de energia elétríca ao
dístrtto da sede e ao 11. 0 D'strrto.
do Município de Montenegro, Estado
00 Ri,o Grande do Sul, de que era

titular a Prefeitura Munícícal de
lvr·:>ntenegro.
.
Art.' 2." . caducará o presente tItulo, independente de ato declara-

3.385-A,

tituição tinha por Iundament., a cir-

cunstância de ser a "aposentadoria
ordinária"

concedida exclueívamente

aos segurados .daquele Instituto;
COnsiderando que, uma vez passando a «ap-sentadoría ordinária" a integraa- o regime geral de benefícios
de todos CS Institutos de previdência
Social, não mais se juattficaria dís-

ATOS
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cernir no cômputo do tempo de serviço aquêle prestado em atividades
vinculadas a uma Só ínstituíção, sob
pena de se mccrrer em evidente injustiça social;
Considerando, outrossim, que desde
o Decreto-lei n.? 8.8ü7, de 1946, está
consagrado o princípio da comunicabilldadedos ereítos das contribuições
para os diferentes Institutos de previdência Social;
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§ V O segurado deverá aguardar
em exercício. a concessão da aposen2
~a-do:ria ordinária requerida.
§ 2.0 A fim de não retardar a concessão, será. provisoriamente tomada
para base de cálculo a média dos saIários dê contribuição dos 3ü (trinta
e 6e16) meses anteriores à data em
que o segurado requerer a aposentadoria crdinárta, procedendo-se posteríormente ao reajustamento de aoórdo com êste artigo.

Consideran-do que o acréscimo de
Art. 4.° para o segurado maior de
1 % (Um por cento) nas taxas ce con55 (cinqüenta e Cinco) anos, o valor
tl"ibuiçã,o s~ destina exclusivamente a
da aposentadoria ordínéría, calculado
atend-er às despesas decorrentes da
na. forma do artigo
anterior será
aposentadoria ordínáría: decreta:
acrescido de 4% (quatro por cento) por
Art. 1.0 A aposentadoria ordinária ano excedente dessa idade; não podend-o, entretanto, ultrapassar a média
a que se refere a Lei 0.0 3. 385-A. de
dos salários de contribuição que ser13 de ._laio de 1958, será concedida
virem de base para o cálculo da ('l,·DOao segurado que contar, no mínimo,
sentadoría.
.
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade
e 30 (trinta) anos de serviço em enArt. 5.° A percepção da "aposentatidades ou estabelecimentos cujos serdoria ordinária" deverá ser precedida
vidores estejam vinculados aos Instido deslígamento vdo segurado do emtutos de Previdência SOcial e desde
prêgo anterícrmente ocupado do qual
que o -segurado tenha contribuído para
se crtgínou o direito a êsse beneficio.
qualquer dos mesmos Institutos, ininparágrafo único. O aposentado nos
terruptamente. pelQ menos durante os, têrmos dêste Decreto que voltar a
últimos 5 <cinco) anos, contados da
exercer emprêgo ou atividade, não
data em que requerer a aposentadoserá segurado em razão dessa atívíria ordínáríe..
.
daríe ou emprêgo.
Art. 2.° O tempo- de serviço exigido
Art: 6,.0. N-enhuma contribuição deTI.(} artigo anterior será computado de
verá tncídír sóbre a aposentadorta oracôrdo com os preceí tos da legislação
dinária a que se refere êste Decreto.
trabalhista e o dis'posto no art. 8.0 do
Art. 7.0 Para o custeio da aposenDecreto-lei n.? 2. OM, de. 7 de rever eíro
tadoria ordinária" ficam, a partir da
de 194{), e sua comprovação será feita
vigência da Lei n.o 3.385~A, de 13 de
pela Carteira Profissional. pelo regismaio de 1958, acrescidas de 1% (um
tro dê empregados existentes nas empor cento) as taxas de contribuição
prêsas e pelas demais provas admitidos segurados. dos empregadores e da
das em díreíto .
Uniã·Q paa-a cs Institutos de Aposen§ 1.0 será computado o tempo de
tadoria e Pensões.
serviço em atividade ora abrangida
§ 1.0 Não estão compreendidos no
pela previdência social. ainda que anacréscimo de 1% (um por cento) de,
terior à criação da instituição a que
que trata êste artigo as contribuições
'se encontra vinculada a atávldade.
devidas ao rnstitut() de Aposentadoria
desde que devidamente comprovada,
e pensões dos Bancários, Q qual, tona forma prevlsta neste artigo.
-lavia, reservará 1% (um P'Or cento)
§ 2<° Não será considerado, para os
da sua: r-eceita de contrlbuíçõea para
fins dêste artigo. o exercício de atlvíOs efeitos de parágrafo seguinte.
da.de n20 abrangida pela previdência
§ 2.° A receita
decorrente dêsse
social.
acréscimo será ccntabtlízada em separado e depositada em conta espe~
Art. 3.6 A aposentadorta ordinária
claj no Banco do Brasil, reservandoá que se refere êste Decreto consisse a mesma receita para o fim exclutirá numa renda mensal vitalícia cujo
sivo de custear a aposentadoria ordivalor ccrreapcnderá a 80 % (oitenta
nária.
por cento) da média doS salártos de
eontríbuíeâo dns 33 (trinta e seis) meArt. 8.° O presente Decreto entrará.
aes lnteríol'esà respectâva concessão. em vigor na data. de sua publicação,
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revogadas
trárío.

as disposições

em con-.

Rio de Janeiro, em 26 de julho de
1958; 137.° da Independência e 7ú.o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK;

Lucas Lopes

N.U 44.1'/::.1
DE 19'58

DE

26 DE

JULHO

Concede à sociedade Navegação An~
tania Ramos S. A. autorização paTacontinuar a funcionar como empTê~
sa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei li. o 2.784,' de
20 d-e novembro de 1940, decreta:

Artigo único. lt 'concedida à sociedade Navegação Antonio Ramos S.
A., -com sede em Jrajaí. Estado de
Santa Catarina, autorizada a Iuncíonar pelo Decreto n.c 22.257, de 12 de
dezembro de 1946, autorização para
continuar a funcional' como emprêsa
de navegação de cabotagem, em vir.
-tude do aumento de seu capital de
Cr$ 2.200.000,QO (dois milhões e duzentos mil cruzeiros) para
Ors 19.800.000,00 (dezenove milhões e
oitocentos mil cruzeíros) , dividido em
2.200 (duas mil e duzentas) ações
ordínárías, nominativas, do valor nomínal de Cr$ 9.000.00 (nove mil cruo. o o ••• o

"

zetros) , cada uma, e da alteração de
seus estatutos, conforme deliberações
tomadas pelas assembléias gerais extraordinárias realizadas em 15 de janeiro de 1953; 30 de outubro de 1956;
10 de maio de 1957; 15 de setembro
de 1957; 15 de março de 1958 e Ui de
junho de 1"fJ58, obrrgando.se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da

presente autorização.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 19~8;
1370 da Independência e 7()L> da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DE

27

DE

Autoriza a aquisição de ações da Emprêsa Centrais Elétricas de Goiás
Sociedade Anônima.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe contere o art. 87,
n." I, da Constituição, e tendo em vista o art. 7.0, da Lei n.v 2.994, de 8de novembro de 1956, regulamentada
pelo Decreto R.O 40.,499, de 6 de dezembro de 1956, decreta:
Art. LO Fica o Banco Nacional do,

Fernando Nobreca.

DECRETO

DECRETO N.o 44.173-" A"
JULHO DE 1958

Desenvolvimento Econômico (BNDE)
autorizado "a adquirir do Estado de
Goiás, em ncme da União e à conta
do Fundo Federal de Eletrificação, duzentas e cinqüenta mil (250.00[})
ações ordinárias do capital social da
Bmprêsa Centrais Elétricas de G :RS
s. A. ~ GELG - na importância de
crs 1. 000,00' (11"L1~ mil cruzeiros) cada:

uma.
~ 1,0 Os recursos decorrentes da to~
mada de ações a que se refere êste
artigo serão destinados ao custeio das
despesas a se fazerem com a extensão, no trecho Gciâma-Brastüa, da
linha de

transmissão de 220 KV da

usina hidrelétrica da Oachoeira Dourada.
§ 2.0 O plano de aplicação dos recursos de que trata o parágrafo anterior- será acertado entre o BNDE, 'õt
Companhia Urbanízauora da Nova

Oapítal do Brasil, o Govêrno do Es-

tado de Goiás e a Emprêsa Oentrats,
Elétricas de a··'·' -. s. A. (CELG).
Art. 2.0 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-.
rio.
Rio de Janeiro, aos 27 de julho de1958; 137.° da Independência e 70.° da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneghettf.

DECRETO N.

° 44.174

JULHO DE

DE

28

DE

1958

Concede à eocieâaâe anônima Stamdard Brands oi Brczil, Inc. auto-rização para ccmiísuuir a funcionai
na República.

O Presidente da República, usando.
da atribuiçã.o que lhe confere o aa'-.

ATOS
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tlgo 87, mC1SO I da. Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
2.627, de 26 de setembro de 1940,

decreta:
Art,~go único. E' concedida a. sociedade anônima Standard Branda
of Brazll, jnc., com sede em Dover,

Estado de Dela ware, Estados Unidos
da América, autorfzarja a funcionar
na República pelos Decretos números 19.899, de 22 de abril de 1931;
24.027, de 21 de março de 1934, e 375,
de 9 de outubro de 1935, autorfzaçâo
para continuar a funcionar no País,
com o capital destínad-, às suas operações comerciais no Brasil, elevado
de ':lr$ 4'OO.0{)O,OO (quatrocentos mtl
cruzeiros) para Cr$ 79.520 .131,30 (setenta e nove milhões, quinhentos e

vinte mil, cento e trrr ta e um cruzeíres e trinta centavos), consoante
resoluçã-, aprovada em reunião de
sua Diretoria, realizada em 26. de
outubro de 1956, mediants, as cláusulas que a êste acompanham. obrt-

gando-se a mesm, sociedade

a cum-

prír integralmente 2..') .eís e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente

autorização.

Rio de Janeiro, 2<.. de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.d~

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.o 44.175
JULHO DE 1958

DE

28

DE

Concede à sociedade EmprêsG. de Navegação Caeté Linutasia autorização para funcionar como em-préca
de

navegação de caocto rem.,

o

Presidente da República usando

da atr-ibuição que lhe confer-e o ar.,
tigo 87, inciso l. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n « 2.784
de 20 d0 novembro doe 194(), d-2'creta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Emprêsa de N".l..\'e Si1.,y ã él Caete Limitada. com sede em Belém;
Estado do Pará, autorização
para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem. com o contrato
de constituícã., social firmado em 20
de j(melr o de 1958, com o capital doe
crs 1.000.0ij,Ü'.CO (um mllhão de cru-
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zeírosj , dividido
do valor

em 2 (duas) cotas
unitário de Cr$ 500.000,00

(quinhentos mil cruz-eiros), distribUídas entre 2 (dois)
sócios cidadãos
brasileiros natos obrigando-se a mes.,
ma sociedade a 'cumprir integralmente as leis € regulamentos em vigor,
Ou que venham a vigorar, sobre o
objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro. 28 ue julho de
1958; 137.° da Independência e 70.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

F~rnando

Nóbrega.

DECRETO N.· 44.173
JULHO DE 1958

DR

28

DE

Concede à socied-ade Providence Mercantil S. A. - Navegação e Pesca
autorização para funcionar cozeo

emmrésa de tuioeqaçáo
gemo

de

eoiota-

o Presidente da República, usando
da atr-ibuição que lhe confere o artigo 87 inciso I, da Ocnstituíçâc , e
nos termos do Decretc-Ieícn.c 2. 78~,
de 20 de ncvembr o de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Provideeice Me-cantil S,A.
_ Navegação e Pesca, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo, em
que se transformou 3. sociedade Pl'Ovidence Mercantil do Brasil c..tda ..
conforme

escritura

pública

lavr-ada

em 25 de março de 1958, a fls. 19
verso do livro 661 do 19.° TJabelião
de Notas de São Paulo e retificada
e ratificada por outra Lavrada no
mesmo Tabeliãs> em 14 de maio de
1958, a fls. 98, do livro 619, autortaaçâo pare funcionar corno emprêsa
de navegação de cabotagem, com o
capital de Cr$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de cruzeiros), dívídldo em
3.000 (três mil) ações nominativas,
do valer nominal de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros) cada uma, sendo
1.8(J0 (mil e oitocentas) ordinárias e
1. 200 (mil e duzentesj preferenciais.
obrig'dnd-J-sea mesma sccíedade a
cumprir íntegr.almente as leis e 1'egulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da pre-

sente autoríaação, e a requerer, perante e Ministério da Agrtcultura, a
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-autortsação
pesca.

para

a

exploração

da

Rio de Janeiro, 2-':3 de julho de 1958;
137.0 da Independência '<! 70." dI. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Fernando Nóbrega.

DECRETO N.? 44.177 JULHO DE 18'58

DE

28 DE

concede à sociedade "Branatra"
Emprêsa Brasileira de Navegação
Transatlântica e Cabotagem Ltda.
autorização para funcionar como
em,prêsa de navegação de cobota-

aem,
O Presidente da República, usando
de, atribuição que lhe confere O artigo 87, inciso r, da C(l~lstitUlÇão, e nos
têrmoa do Decreto-Ieí n . ° 2.784, de
20 d-e novembro de 1940 l decreta:
Artig,) úmco . É concedida à sociedade "Branatra" - Emprêsa Brasileira de Navegação Transatlântica e
cabotagem Ltda., ,com sede nesta capital, .autorfaação pr funcionar como
emprêsa de navegação ue ca-botagem,
com o capital de Cr$ 30.000.~}QO,.D'Ü
(trinta milhões de cruzeiros) dividido
em 30.000 (trinta mil) cotas do valor
de Cr$ 1.000,Ü'O (um mil cruzeiros),
cada uma, distribuídas entre 3 (três)
sócios,
cidadãos brasileiTos. natos,
consoante Instrumentos particulares
de contrato social e de aditamento
firm ados em 6 de maiovde 1958 e 3
de junho de 1958, respectivamente,
obrigando-se a mesma Sociedade a
cumprtr integralmente 2>S leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar,sôbre o objeto da presente
autorízaçâo.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1958;
1370 da Imdependêncía e 70° da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECREI'ON.· 44.178 - DE 28 DE
JULHO .DE 1958
Concede à sociedade J. M. Kalil &-

Irméa autorização tara íuncíonor

corno emprêsa de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando da. atrfbuíçâc que lhe confere o

art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei ns. 2.784,
de 20 de novembro de 194D, decreta:
Artigo único. Jt concedida à sociedade J. M. Kalil & Irmão, com
sede em Pôrto Alegre Estado do Rio
Grande do Sul, autorização para funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, com o contrato de
constituição social e alterações que
apresentou por meio de instrumentos particulares firmados, respectivamente, em 20 de janeiro de 1944, 2 de
maio de ~947, 25 de junho de 1956 e
19 de abril ce 1958. com v capt tal de
Cr$ 3.000.000,GO (três milhões de
cruzeiros). dividido em partes desiguais entre 2 (dois) sócios, cidadãos
brasileiros natos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 28 de julho de
-1958; 137.· da Independência e 70.~ da
República.
Fernando Nóbrega

DEORETO N.o 4-!.179
DE 28
JULHO DE 1958

DE

Concede a sociedade anônima Gruppo
Industrial Elettro M"ecc'2niche Per
Lnvpiaaüi AlZ'Estero - GlE - S.p.
A. cnitorízoç.o
para funcionar na

República.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 8'7, inciso r, da Constituiçã.o,e
nos têrmos do Decreto-lei n." 2.62·7,
de 26

d~

setembrovde 19-10, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade anõmma Gruppc Industrial
Elettro Meccaniche Per Impiant! All'
Estero - GIE S. p. A., com sede
na cidade de Milão, Itália. autorização para funcionar no País, por m-eio
de filia.l. e com o capital de Cr$ ..
2'[}O.OCO,DO (duzentos mil cruzeiros},

conforme delibaação tomada ne assembléia geral de acionistas realizada em 17 de junho de 1957, mediante
as cláusulas que a. êste acompanham,
assínadas pe-lo Ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho, Indústria e
COJ?1ércio. obrigando-se a m-esma
sociedade a cumprir Integralmente as
leis e re~ulam?ntos em ,i~or. ou que
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venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro. 28 de julho de
1953; 137.° da Independência e 70 °
da. República.
.

DE 28 DE

JULHO DE 1958
AprOVa

alterações

intro~"'-uzida:J

nos

Estatutos, inclusive aumento do ce-

ae

JUSCELINO KUBITSCHEK

pital

Fern'1ndo Nóbrega

men:e lnsuramce Company oi Neu»

DECR·ETO N.« 44.180 JULHO DE 1958

Dl:

O Presidente doa República. usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 87, inciso r. da Constituição. e
noS têrmos do Decreto-lei n.c 2.784.
de 20 de novembro de 1940. decreta:
Artigo único. E' concedida à socíedade anônima Navebras S. Ao (Comércio de Petróleo). com sede na
Cidade do Rio de Janeiro. autorizada
a funcional' como emprêea de navegação de cabotagem peió Decreto
D. 3'0.147, de 8 de novembr-, de 1951
autorízaçã., para continuar a :fun~
ctonar, cem o capital aumentado de
Cr$ 25. O{)ü. 000.00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) para Cr$
.
35.0'ÜO.000,QO (trinta e cinco
milhões
de cruzeírosj . divid~-do em 7.000 '(sete
mil) ações ordinárias. nominativas, do
valor nominal de Cr$ 5.ÜI}O,O-O (cinco
mil eruzeiros) , cada uma. de acôrdo com a deliberação tomada na assemblé.a geral extraordinária de seus
acionist.as realizada em 3V de outubro de 1956. obrrgando-se a mesma
sociedade a cumprir Integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar. sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1958;
137-0 da Independência e 70.0 da ReQ

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N." 44.181 _

responsabilidade da Fire-

arte.
28

DE

concede à soeieaaae anônima Navebras S. A. (Comércio de Petróleo)
autcríeaçtio para continuar a tuncíonar como emprêsa de navegacáo
de cabotagem. .
.

DI:

28 DE JULHO DE 1958

Concede autorizaçãp à firma ltuiéstrias Pelosini S. A., com sede na
cidade de São Bernardo do Cempc, Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos feriados
civis ou religiosos.

A'nda não foi publicado no Diário
por falta de pagamento.

Oficial

DECRETO N.' «.182 -

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.063,
de 7 de março de 1940, d-ecreta:
Art. l.Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos. inclusive aumento de capital de responsabilidade de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros) para
.
Or$ 7 .{jO{).'O~O,OO (seti2: milhões e quinhentos mtl cruzeiros), da Plremen'a
Insurance Oomparry 01 Newark com
sede em Newark, Estudos Unidos da
América, autorizada a funcional' no
País pelo Decreto n.v 25.294, de 2· de
agôsto de 1948, conforme resoluções
tomadas por sua Diretoria, em reunião
realizada em 18 de março do corrente
ano.
Art. 2.° A Sociedade ccntínuará integralmente sujeita às leis e regulamentos VIgentes. ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização' a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro. 28 de julho de 1958;
137.Q da Independência e 70.\' da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Fernando Nóbrega

DECRETO N.' 44.183
JULHO

DE

28 de

DE 1958

Aprova alterações introâueuias nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da Companhia Continental de Seguros.

O Presidente da Repúbllce, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso X, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.' Picam aprovadas as alterações introduzidas nos IDStatuto8, inclUSIVe aum-ento do capital social de
C~'$ 9.600.000,00
(nove milhões e
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seiscentos mil

cruzeiros)

para Cr$

DECRETO N. ° 44. 185 -

20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) , da Companhia Continental

de Seguros, com sede nesta Capí tal,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n.v 16.672, de 17 de novembro de
1924, conforme deliberação da Af;semblétc Geral Extraordinária realizada em 31 de marco do corrente

ano.
Art. 2.\' A Sociedade continuara
integralmente sujeita as leis e regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 28 de julho de
1958; 137.9 da Independência e 70.'
da República.
JUSCELI·NO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N9 44.184 - DE 28
LHO DE 1958

Aprova oueroções

DE'JU-

introduzidas nos

JULHO DE

DE 28 DE

1958

Altera o Decreto n.o 39 433, de 20 de
junho de 1956, e dá outras provi~

âéncias

o presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artígo 87, item r, da Constítuíçâc, decreta:
Art. 1.0 Ficam cancelados, no
Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do
Sul, aprovado pelo Decreto n.° 39.433,
de2{J doe junho de 1956, as observações' constantes das carreiras de Oficial Administrativo, Escriturário e
Servente.
Art. 2.° zste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan-eil'O, em 28 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República;

Estatutos) inclusive
transferência
da sede social da Companhia de
Seguros Vila Rica.

JUSCELli'l"O KuBITSCHEK.

Lucas Lopes.

°

Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso X, da Oonstdtuição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1. ° Ficam aprovadas as altera,

ções introduzidas nos Estatutos, ínclusive transferência da sede social
para Salvador, Capital do Estado d a
Bahia, da Companhia de Seguros
Vila Rica, autorizada a funcionar pelo
Decreto nv 40.695, de 31 de dezembro
de 1956, conforme deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 9 de junho do corrente
ano.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro,. 28 de julho de
1958; 1379 da Independência e 709 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando' Nóbrega

DEORETO N.o H.l'86
DE JULHO DE

DE 28'

1958

Eetitica a relação nominal a
retere o parágrajo úniCO do
do Decreto n.o 27.654, de 29
z-embro de 1949, e dá outras
dências.

que se
art. 1.0
de co,
provi-

°

Presidente da República, usando
da atrrbulção que lhe confere o art.
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada, na rorma
d-o anexo, a relação nominal
dos

ocupantes da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério da.
Fazenda, aprovada pelo Decreto número 27.654, de 29 de dezembro de
1949, na parte relativa à série runcíonal de Auxiliar de Coletoria,
Parágrafo úníco. A retificação a
que se refere êste artigo vigorará a
partb: da publicação do Decreto número 27.654, de 29 de dezembro de
1949.
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art.

2.°

Revogam-se

as

disposi-

ções em contrário.
Rio de Janeiro, em 2S de julho de
1958; 137.0 da Independência e '70.0
de. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N

~

JULH0

Da

44.187
DE 1958

J:'E

28

DE

nova redação ao art. 44 do De-

creto n.- 42 '8'20, ae 16 de dezembro

de 1957.

87, item r, da Constituição, e nos têr-.
mos do art. 72 da Lei n.v 1.293, de
27 de dezembro de 1950, decreta':
Art. 1.0 Fica extinta, de acôrdo com
o art. 70 da Lei n.? 1.293, de 27 de
dezembro de 1950, a 2. a coletoria Federal em Jundiaí, no Estado de São
Paulo.
Art. 2." O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro em 28 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70> da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

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

Lucas Lopes.

S7, n." I, da Constituição decreta:
Art. 1.° O art. 44 do Decreto número 42 82{), de 16 de dezembro de
1957, que regulamenta a execução elas
Leis ns . 1.80'7. de 7 de janeiro de
1953; 2.145, de 29 de dezembro rte
1953, e 3.244, de 14 de agôsto de 1957,
relativamente às operações de câmbio,
e ao intercâmbio comerciai com o exterior, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 44. O fornecimento, em território nacional, a aeronaves e navios
estrangeiros, de produtos para consumo de bordo, dependerá, também, de
autorização, que consistirá em "visto",
apôsto pela Carteira de Ccmércío Exterior nas "guias de embarque't Torn-cídaa pela Fiscalização Bancárta do
Banco do Brasil S. A. :G:SSf' "visto"
poderá ser concedido após ., embarque
dos produtos, quando o iustif'quem as
circunstâncias. obedecidas as instrucões que forem baixadas cela Carteira
de Oomércío Exterior".
Art. 2. o nste decr-eto entrará em
vigor na data de sua nublícacão. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; em 28 de julho de
137. o da Independência e ~O. o
da República.
1~58;

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO N." 44.188
JULHO DE 1958

DE

28

DE

Extingue Coletoria Federal.

O Presidente da República, usando
na atribuição que lhe confere o artdgu

DECRETO N.' 44.189
DE ,JULHO DE 1958

DE

28

Dispõe sôbre a subordinacão daS
Mesas de Renàas.
.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Ccnstítuícão, de-

creta:
Art. 1.0 As Mesas de Rendas .005tentes no País passam a ter a seguinte subordinação:
A Alfândega de Manaus: as M.R.
.de Capacete. Boa Vista e Rio Branco;
A Alfândega de Belém: a M.R.

de Macapà:

A Alfândega d-e São Luis: a 'M. R.
Tutóia;
A Alfândega de Fortaleza: a M.R .
de Camocím:
A Alfândega de Natal; as M.R.
de Macau e Areia Branca:
A Alfândega de Maceió: a M.R.
de Penedo;
A Alfândega de Salvador: as M.R.
de Ilhécs, Alcobaça e Caravelas:
A Alfândega de Niterói: a M.R.
de Angra oos Reis;
A Alfândega de Santos: a M,R.
de S. Sebastião;
A Alfândega de F'lorianópolis: as
M.R. de Laguna e Flõr do iguaçu;
A Alfândega de Paranaguá.: a M·R,.
de Antonina;
A Alfândega de Jaguarão: a M.R.
de Aceguá:
A Alfândega de Livramento: a M.R.
de D. Pedrtto j, Quaraí;
A Alfândega de R. Grande: a
M.R. .de Vitória do Palmar;
de
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A Alfândega de Uruguatana: a
M. 'R. de Itaqui, Pôrto Lucena e
S~O

DECRETO N.? 4~.191 - DE
2& DE JULHO DE 1953

Borja;

A Alfândega de Corumbá: as M.R.
d·t; Pôrto Veiho, Bela Vista- Ponta
Porã, Pôr to Murtínnc E:: pôr-te Espe-

rança.
Art. 2.° mste Decreto entrará em
Vlgúl' na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dispcsiçóes
tII1 oontnW10.
HJo de Janeiro. em 28 de julho de
19::;1;1; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

Concede à Sociedade Emp1'êw de Nu:
vegação A.ntônio Martinsã"OS Santos ·Ltda., autorização -para funcionar coma emprêsa de navegação
de cabotagem.

A'nda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.

KUBITSCHEK

o

44.192 DE 28
1958

DE JULHO

DE

Lucas Lopes

o crédito
especial de Cr$ 1.000.000,00, à Liga
Braciieira Contra a Epilepsza.

Abie ao Ministério da Saúde

DECRETO N." 44.19ú JULHO DE 1958

DE

28

DE

Autofiza {& inclusão da importância
de Cr$ 39.239.25.0,30 no Plano Geral
de Obras e Aquieiçôes da Compa'~hi(t Paulista de Estradas de Ferro, do perjoM 1954-1985.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n.v 3.261.
de 11 de setembro de 1957, e tendo
ouvido o Tribunal de contas n-os têr-.
mos do art. 93 do Regulamento Gera!
de Contabilidade Pública, decreta:

tigo 87. número I, da Constituição.
necreta:
Ar. 1. o Fica a Companhia Paulista
de Estradas de Ferro autorizada a
Incluir, no Pleno Geral de Obras e

Art. L" Fica aberto ao Ministério
da Saúde o Crédito Especial de ....
C:r$ 1.0<00.000,00 (um milhão de cruzeiros) à Liga Brasileira Contra e.
Epilepsia. com sede no Distrito Federal.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publlcaçâo
revogadas 8.5 dicposícões em contra-

Aquisições, do período

rio.

I

O Presidente da Repúbltoa, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

-1954-1965

e

aprovado pelo Decrete n.« 38.655. de
26 de janeiro de 19-5,g, a importãncía

de ors 39.239.2&0,30 (trinta e nove
mílhõas duzentos e trinta e nove mil
duzentos e cinqüenta cruzelroc e trinta
centavos), referente à aquisição de dezoito máquinas destinadas il, conservaÇ9.0 da vta permanente daquela Companhia. incluídos juros. despesas alfandegárias, fretes e eventuais, devendo as despesas ser custeadas pela
arrecadação da taxa adicional de
10%, relativa ao FUndo de Melhoramentes.

'Art. 2.° sste decreto entrará em vigor na data de, sua publicação, revogadas as dísposíçôes em c-ontrário.
Rio de Janeiro, em 28 de julho de

1958; 137. ° da Independência e 70. o
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.
Lúcio Meira_
Lllcas Lopes.

Rio de Janeiro, em 28 de julho de
1958; 137.0 da Independêncla.e 70.0 dR
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária Pinatti.

Lucas Lopes.
DECRETO N'! 44.193
DE 28
JULHO DE 1958

DE

Altera o Decreto n P 28.959, de 11 âe
dezembro de 1950, que regula a
concessão de auxilio para transpor
te, ajuda de custo e diárias aos funcionários diplomáticos e ccaunüores,
e dá outras providências.
R

o Presidente da República, usando
da atrrbuicão que confere o art. 87.
item I, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na art. 1Q do Decre-

ATOS DO PODER

to-lei ns 7.,4JO, de 23 de marco de
1945,<decreta:
Art. 19 Os §§ l' e 29 do art. 7~ do
Decreto nv 28.959, de 11 de dezembro de 1950, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"§ 19 Os funcionários chamados a serviço à Secretaria de Estado terão direito. apenas, a auxilie para seu transporte.
§ 2 9 Os funcionários designados, provisórtamente, para pôsto
diverso daquele em que est-ejam.
efetivamente, lotados terão direito
a auxilio para seu transporte ra diárias.".
Art. :2: rsste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, em 28 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
Francisco Ncçriio de Li1n[1.

DECRETO N. o

«.19~

JULHO

DE

28

DE

DE 1958

Autoriza o Ministro da Fazeauia a dar
a aartmtic. do Tesouro Nacional à
operação de crédito negociada neia
Companhia Urbanizaâorc da Nova
CaJJital do Brasil.

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

tigo 87, número I. da Constituiçã-o.
e ncs termos do artigo 2.~· alínea c,
da Lei n.v 2.8'l4_, de 19 de setembro
1956, decreta:
Art. 1. o E' o Ministro da Fazenda
autorizado a dar a garantéa do Tesouro Nacional à operação de crédito
até a Importância de 01'$
1.000.000.DOO.OO (hum bilhão de cruseíros) , representada pela emissão de
titulas realizada pela COmpanhia Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil, nos têrmcs e para os rins previstos na Lei n.» 2.87!: de 19 de setembro de 1956.
Art. 2. 0 A emissão dos títulos a.que se refere o artigo anteríor obedecai-á às condíçôes peopcstae pela
Diretoria e pelo Conselho Fiscal da

cem, anhla,

examinadas

Conselho de Administração e apro-

vadas vpelr, Mímstrc da Fazenda.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro MS 2-8 de julho de ~
1958; 137. o da Independência e 70.°da República.
JUSCELINO

pêlo

seu

KUBIISCHEK

Cyrillo JÚlnior.
Lucas Lopes,

DEORETO N." 44.195 - DE 28 DE
JULHO DE 1958
Concede à Conipsmhia de Navegaçãrr
da Amazonia em que se transtomunc.
a sociedade Artnur
Reis & Cia.
(Na"Jegação) Ltda. autorização -pora .
continuar a funcionar como emprêsa de n~vegaçâo de cabotagem

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti.~o

JUSCELINO KUBITSCHEK.
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87, inciso I, da

Constituiçâ.o, e',

nos têrmos do Decreto.Ieí D.O 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia de Navegação da Ameaonta,
com sede em Manaus, Estada do
Amazonas, em que- se transformou a
sociedade Artur Reis & Oia . (Nevegação) Ltda., autorizada a funcícnarpelo Decreto n.e 20.690, de 28 de fevereiro de
1946,
autorização para
continuar e, funcionar como emprêsa

de navegação de cabotagem, com os..
estatutos sociais que apres-entou e

com o capital d-e

Cr$

5.000.000.00

(cinco milhões de cruzeiros) dívtdidoem 5. ooa (':'-inco mil) ações ordtnàrias, nominativas, do valor nominal
de ors 1.000.00 (um mil cruzeíros i
cada VJ11a, consoante as escrtturas
J

públicas de alteraçâ., e transformação. de rctdfíoaçâo e ratificação e de-

venda de ações, lavrada a pnmeíra
em 26 di: novembro de 195'7 € as dUR.":
últimas em 12 de mai; de 1958, no
Tabelião do 2.Oficio de Manaus.
obrtgandc .se a mesma
sociedade a'
cumprir integralmente as leis e regulamentes em vigor. ou que venham evigorar, sôbre O objeto doa presente
autorização.
Rio de Janeiro. 28 de julho de í8<58;"'
137.- da Independência e 70.- da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbreça
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DECRETO N. o {4.19',s

DE

29

DE

EXECUTIVO

DEORETO N,? 44 .197 JULHO

JULHO DE 19'58

Auftoriza o Govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul a saldar a divida da
Viação Férrea daquele ssiaao, para
com o Fundo ú'nico da Previdência
Social em 2-D (vinte) prestações se-

mestrais.
o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere 0- artl.go 87, item I, da Constituição e aten.dendo ao que consta do processo
.mero MTIc

TIiÜ-

12~.645-57,

Decreta: Art.

1. o Fica autoríaado

o Govêmo do Estado do Rio Grande
,do Sul a saldar a atual dívida da
'Viação !"érrea do Rio Grande do Sul
.para cem o Fundo Untco da Previ-dência Social em 20 (vinte) presta,

.ções semestrais, pagáveis em abril e
outubro de cada ano ~
Parágrafo único. O montante cto
.débíto, a ser apurado pelo Departa-

-mento Nacional da Prevídêncía Social, compreenderá tôda a arrecada-ção da Quota de previdéncia e respectivos juros legais de mora, devido.'!
Art. 2. ° O Ministério do 'Trabalho,

sais vincendos, de acôrdo com o artigo 1.0 do Decreto n.e 4ü.079, de
9 de outubro de 1956, sob pena de nulidade da present-e concessão.
Are. 3, ° O presente Decreto entraxá em vigor na data de SUa publicação, revogadas as dlspcsiçôes em con-

trário.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1958;
_137° da Independência e 7(}0 da Re..pública.
JUSCELINO

KUBI1'SCH:!:K.

Fernando Nóbrega

Lúcio Meira

DE

29

Di

19'58

Transfere, sem aumewto de despêsa;
junção de Tabela Numérica Especial de Bxtranumerãrío-meneaíistà
do Ministério da Educação e Cultura. e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° F i c a transferida, com
a respectiva ocupante Luíza Gomes A velmo, uma função de Artífi-ce,
referência 19, da Tabela Numérica
Especial de .gxtranumerârtc-mensahs,
ta da Escola Técnica de Manaus, no
Estado de Amazonas, para idêntica
tabela da ES03la Técnica Nacional,
ambas da Diretoria do Ensine Indus-.
trlal do Ministério da Educação e Cultura.
Art.

2.° nate Decreto entrará em

vigor na data de sua 'publícaçâc.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em ccntrário .
~
Ri·:) de Janeiro, 29 de julho de 1958;
137° da Independência e 7(}0 da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK

ClóVis Salgado

.pela Viação Férrea do Rio Grande do
.Sul, a.é a presente data.

Indústria e Comércíc promovera, por
.seus órgãos competentes, a necessarra
lavratura de um têrmo de ACOrdo
entre as partes, ajustando as bases e
-detalhes de pagamento e assegurando
a regularidade dos recolhimentos men-

DE

DECRETO N,o

44.198
DE JULH0 DE 1958

DE 29

Abre, ao 1v.linlstério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ ....
3.0C{l.OOO,O(}, para atender ca pagamento, relativo ao exercício de 1956,
da subvenção anual concedida ao
Instituto de. Física Teórica de São
Paulo.

o Prestoente da República, usando
da aurcneacão contida na Lei número 3 095, 'de 30 de janeiro de lS'57,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nas têrmos do art .. 93 d, Regulamento
Gell:l! de contabilidade PÚblica, de,
ereta:
Art.

1.'

Fica aberto, ao Ministé-

rio da EJ ..i caçâo e cultura, o crédito

especíal de 0r$ 3.(}00 or·o,oo (três mt,
Ihôes de cruzeiros). para atender ao
r:.agamentc relativo ac exercício de
1956 ãa sucvençâo anual concedida
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ao Instituto de Física Teórica de São
Paulo, a que se refere o art. 1.° da
mesma lei
Art. 2.~ O presente decreto entrará em ...-igor na data de sua publicação
ss». 3.'" Revogam-se as dísposiçôes
em con trárlo .
Rio de Janeiro, em 29 de julho ce
1958; 137' d·';. Independência e 70.° da
RepúiJlica
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Clovis Salgado.
Lucas Lopes.

DECRE:TO N.o 44.1[.9
DE JULH(, DE 1958

DE

29

Declara ele uHlidade pública, pa.ra
eteitc de desapropnação pelo Departamento Naciaruü de Obras co».
tra as Sêras área de terreno sittuuia
'no município de Orós, Estado do
Ceará.

o Presidente da República, usando
da atrtbução qUE' lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto.lei n,". 3.365,
de 21 de junho de 1941 mcdíficarío
pela L'::'i n,» 2 786 de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 1.' Pica declarada de utilidade pública para efe:te. de desaprúpriação pelo Departamento Nacional
de Obras Oontt a ee Sêccs, a área de
terreno c.un 278.745 .üO{}m2 (duzentos
e setenta E' (lHo rmlhôes setecentos e
quarenta e r-ince mil metros quadrados), representada na planta que com
êste ua.íxa devidamente rubricada pero
Diretor d<:l Dívtsác de Orçamento (:,J
Deparbamentr, de Administração Cio
Mínlstórto d~ Viação <: Obras Púbncas necessária à construção do açude
público "01'6.03" no munícípío de Orós,
Estado do Ceará, cujo projeto roi
aprovado pe,o Decreto n.v 15.831, Je
14 de novembro de 1922.
Art. 2.... ltslJe decrete entrará em
vi['o1' a partír da data de 'sua pubií,
cação, revcgaoas as disposições em

contrario.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1958;
137.° da Ind-pendéncía C 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.
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DECRETO N.» 44.200 JULHO DE 1958
Concede à
da Silva
torização
nar como

DE

29

DE

sociedade Antonio Gomes
Navegação Lim"ltada aupaTa continuar a nmcio:
emqirésa de navegação de

caootaoem,

o Presidente da República, usando
da a-tribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e
110S têrmos do Decreto-lei n. o 2.784,
de 2() de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. f: concedida à sociedade Antonio Gomes da Silva Navegação Limitada, Com Sede nesta Capital, aU1:oriza.da a funcionar pelos
Decretos ns . 31.498, de 1 de outubro de 1952; 36.735, de 3 de janeiro
de 1955; e 39.360, de 13 de junho de
1956, autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de na vegacão de cabotagem, com o capital social elevado de Cr$ 6.0CO.OOO,Ü:J (seis
milhões de cruzell'os) para Cr$
15.00(},{)OO,OO (quinze milhões de cru.
zeirosj , dividido em 3. (}Or(} (três mil)
cotas do valor de cr$ 5.0';W,OO (cinco
mil cruzeiros), cada uma, distribuidas entre 3 (três) sócios, cidadãos
brasileiros natos, consoante
instrumento parbíouíar de alteração contratual firmado a 22 de maio de 1958,
obrigando-se a mesma SOCIedade a
cumprir Integralmente as íeis e regulamentos em vigor, OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presenautorízaçâo .

'e

Rio de daneíro, 29 de julho de 1958;
1370 da Indecendêncía e 7(l° da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHE!{

Fernando Nóbrega

DEORETO N.o 44.201
JULHO DE 1958

lJE

29 00

conceüe à Ccmtumh.ia Brcsiteira de
Navegação autcrizaçtio para tuncionar como emorêea de navegação de
cabotagem.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer~ o artr,
go 37, inciso I. da Consütuícâo, e nos
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têrmos do Decreto-lei n." 2.784, -'e 2.0
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à Companhia Brasileira de Navegação, com
sede nesta Ca,pital, autorrzaçã-, para
funoíonar como emprêsa de navegação de cabotagem, cem OS estatutos
sccíaís que apresentou, e com o capi-

tal de o-s l.08ú.ODO,OO (um milhão
de cruzeiros), dividido em 1. 000 (mil)
ações nominativas, do valor nominal
de
1. OGI),OO (um mil cruzeíros) ,
cada uma, sendo 6:00 (seiscentas) Ordinárias e 400 (quatrocentas) preferenciais, consoante escritura publica
lavrada em 12 de maio de 1958, obragandc.ss a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regula-

c-s

mentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 29, de julho de 1958;
1370 da. Independência e 700 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N.o 44,202
JULHO DE 1958

DE

29

Di!

Concede à sociedade Naôeçaçâo "Co-

meta" Ltda., autorização pora continuar a funcionar como emprêsa

de naueçação de cabotagem.

O Presldent., da Repúblícc Usando
da atribuição que lhe confere o artt&.? 87, inciso I, da Constítuéção, e nos
termos do Decreto-lei n." 2.·784, de 20

de novembro de 1940, decretaArtigo único. E' concedida à .sccu-dade Navegação "Cometa" Ltta r.. com
sl3d'e em Santos, Estado de São !-1"aulo,
eutonzcda a funcionar pelos Decretes
ns. 37.387, de 25- doe maio da 1955-, e
38.397, de 23 de dezembro de 1.S-55,
autortaicão para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de
eaootagem, com o capital elevado de
Cr$ 3.000.00000 (três milhões ~1", cruaeírcs) para o-s 7. 80{). 000,00 rsete
milhões e oitocentos mij cruzeírosj ,
dividido em 7.800 (set-e mil e oitocentas) cotas do valor unitário de Cr,s;
1.000,00 (um mil cruzeiros) dístrrcuída."! desigualmente por 5 (cinco) sócios brasileiros natos, e com as demais
modütceções introduzidas em seu
contrato conforme Instrumentos de

alteração e de aditamento assinados
em 24 de fevereiro de :958 e 2,6 d.e
maio doe 1958, respectivamente, obngando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou qu-e venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autoríaaçâo .
Rio de Janeiro, 29 de julho de 105-3;
137.° da Independência e 70.0 da
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

H.~

Fe1'nando Nóbrega

::lECdETG l'l.o 44.203
JULHO DE 1958

DE

30

DE

Cria a Comissão do Plano Portuário
Nacional

o Presidente da Repúnlíca, usando
(G podêres que lhe confere o ar-tigo

87 Inciso 1, da Constdtuíção,
ocns.ocraaeo que a Lel n.v 3.4.21,
c. r: 10 de julho de U5e criando o
Fundo Portuário Nacional e a Taxa
(]e Meincramento dos Portos, estabeleceu um mecanísmc ele sístematí;'·[:tção dos ínvestímentcs federais em
pertos i;; aquavias, para o provímenu, tie recursos para <t execução de
UIr. Plano Portuário Nacional destí',ado " assegL.rar o melhoramento e
a expansão dos sistemas de portos
e aqua vi as 10 Pais. na medida das
necessidades do desenvolvimento eCOaemícc nacional:
Oonstueranco que. nos têrmos da
referida lei, '" tcdc investimento, por
conta dos rBCUTSO,· que cria, deve
-o-eceder estudo téontc, <:: econômico
C11".e demonstre a sua economicidade;
Oonstéerand, que o artigo 27 da
referida lei dctcrmma ao Poder mxe-

cunvo que, dentro de 120 dias da vigência da Lei, atualiza o Plano Portuãr!o Nacional:
Decreta:
Al·t o }'iCJ. ccnstdtutda no Depar"amer>u. Nacíenal de Portos, Rio:::! e
"anais (D.~ P.R.C.) Cl.oMinistério
c;a Viação e Obras Públicas. a COn.lssão do Plano Portuário Nacional
(C.P.P.N.). com a finalidade de:
a) atualizar os planos e programas
(', Iatívos a portos e aquavías, elaborende ', Plano Portuártc Nacional;
.L
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elaborar conta-atar au recomenO!~ anteprojetos necessários à definição do Plano Por-uárto tqacional, íneluaíve quanto à
Jll'oduti~dade e eC'.}I10IDIa dos serviços
-sortuários ;
C) ;laoorar contratar ou recomenuar, estudos e projetos ccteinacce de
".mpree:~üiinentos
portuários ou em
aquavlas compreendtüos UIO Plano
Portuário Nacional;
d) aoompannar '- progresso da execação de Plano portuário Nacional,
apresentando anualmente ao Minist"c da víaçâo e Obra., Públicas:
I até 28 de fevereiro, o relatório
<óbre ~ exeeuçâo do referido Plano
Ia exerr.ícío anterioi-;
n -i-<:e 31 ae outubro o Programa
portuári, a ser executado no exercíf,iv seguinte, como parte do Plano
I'o..tuárto Na"ionaf i .tté 31 ue outubro uma revisão
(.Q.
parti do Plano Portuário Nacional ainda por executai e uma pro~I amaçâc preliminar dos ínveetíment~1J, a n.rem realizados no Plano Portuário Nacional subseqüente.
Parágrafo uníco. (, Plano Portuá-Io Nacional terá a duração de 5
.cíncor atroa, salvo os 2 (dois) primetros Planos, que serâc de of. (quab)

f3a.r, as estudos

\....·0)

anos.

Art ~ o A Comissão do Plano PQ~.'
tuárío 0lacíonal será presidida p-elo
Díreto--Geral do Oepartamentz Na-

cional de Pertos, Rios e Oanaís, e

constiti.ida . de mais de seis mem'11'08, etO~ quais 3 (três) pelo menos,
deverão ser Engenheiros do Quadro
(.0 D N P.R.O

sodoe

designados

Po-tarta do Míníatro da Viação
Obra. Públicas, que escolherá dent-e êlc.... · Um secretario executivo,
f 1- A Comissão reunir se-á ardiI êríame.nte, uma
vez ::>O' semana e,
eatrao.nínàrramente. sempre que con'l'oc.adu por seu presidente, podendo
~lt:hbbra.:'com a presença de, no mínimo. 4 (quatro) membros, por maio~ de votos.
i 2." Compete à C.?P.N.:
a)
iprovar. para efeito de submeter ao Ministro da Viação e Obras
Púbiícas os planos, programas e re'lat6rioo referidos nes alíneas fia." e.
"d" do artigo 1,-;
b) aprovar :3 realJEa.çio de estudos
• projetos prevístos nas al1neu "b'
" "c" (!( a.rtili:'Q Lo.;
~()r

20i

c) ap-ovar o seu regímentc interno, a organização da secretaria da.
C.? P N., e os programas de esturje:.

a serem realizados por conta da

Comíssâo;
d)

""provar para efeito de subme-

ter a-o Ministro da Viação e Obras
Públicas, 06 projetos de empreendi-

mentes compreendidos no Plano Porjxacíona..
e)
recomendar ou, sugerir provi ~
dêncías para d. execução do Plano
Portuário Nacional.
§ 3· Compete ao presidente da
C P.P N. II autorização e o pagamenta das despesas de C.P:P.N.,
podendo delegar atrtbu.ções. ao secretário-executivo.
Art 3.0 As despesas aa C.P.P.N.
correrão por conta dos recursos do
li undo Portuáríc Nacional, e obede-erâo às normas aprovadas pelo Minlstro da Viação e ob.es Públicas,
Art ~.o Junto à C.P.P N, fundar ará urr
Conselho Consultivo. presídtdo PO) um dos membros da C.P.
? N. por ela escolhido e composto
d-e um rep-esentante de cada uma
de.s seguintes entidades:

1 uáríc

Oomíssão de Marinha Mercante;
b) Departamento Nacional de Ei;e-eôas de Rodagem,
a)

c)

Departamento Nacional de E6-

tradas ce Ferro,
d) Associação BrasileIra de Admiuístracces Portuárias
e) Associação Hídrovíártg do BraI>-;'!;

j)

Smdícato Nacional de Armado-

-es:

g) Federação das Associações COM
mercíaís do Brasil.
§ 1.0 competirá ao Conselho Consultívo responder ~..s consultas que
óe forem dirigidas pela C.P.P.N.,
e opín'at sôbre os projetos do Plano
vortuáríc Nacional e dos programas
Portuárlca Anuais.
§ 2,° O conselho Oonsultdvo se reumrá sempre que -onvocado por seu
r.resídente, podendo deliberar com a
presença de. no mínimo 4 (q11atJ.'O)
membros ,
ij 3,0 Os membros do Conselho cou...
-uttãvc serão nomeados por Portaria
de. MinIDro da Viação e Obras PÚPliCCla. sende Oi representantes <:tai
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entidades referidas na; alíneas "d",
"f'" "f" e "g" escolhidos de listas
t ..fplices organizadas' pelEiS mesmas .
Art 5.o C Plane. Portuário Nacior.al aorangerá os empreendimentos
portuários e de aquavíae a serem
realízados, no período em todo o
t erritórlo nacional e conterá:

b)
J~ díspéndíos
necessários em
moeda nacional e estrangeira. para
execução dêstes empreendimentos;
C) os recursos financeiros e cemcraís C' m que deverá" ser executac.os 005 empreendimentos, e o seu 00'<ncean-ento com os dispêndios pre-

a) a previsão- das necessidades de
-erviços portuários e de transporte
em aquavlas interiores, e das obras,
serviços e equípamentos requeridos
para _seu atendimento:
b) a prevtaao dos empreendímerrtos
que tenham por fínahdade o desenvclvímento econômico regional, que
convenha realizar, não obstante a
il exístêr.cía de demanda de serviços,
a curto prazo. capaz de [ustificá-Jcs
integralmente
c) a .31'evl·')9.0 dos empreendimentos
julgados necessártos para' aumento
c.a produtividade dos serviços e dimmuíçao de seus custos;
d)
..1.':. metas a serem
alcançadas
J,(:S diversos portes e aquavías tendo
m vista as necessidades referidas
r o, itens anteriores, b a dísponíbilíd.ade extstente ou orevtaível dos ratôres necessários à suá. execução;
e) a estírne.tiva do cnstc. em moeda nacional c estrangeira dos empreendímentcs referidos na alínea
anteríor;
j) a estimativa dos recursos financeiros € cambiais disporríveís, e o
seu balanceamento com Os díspên-

Art 7.0 Os projetos de execução de
cmpreendímentos portuários e de
aquavías deverão demonstrar:
a) a existência de demanda, a curto ou' ~_ médio prazo, para 0s servieos que resultarão d;o empreendimento;
b) a víabíhdade técnica .do empre-

v-stos ,

endímer tc;

c)
orçamento de tôdas as despeas pare o empreeudímer.to. em moeos nacional e estrangeira:
d) a [uctifícacão econômica do invcstímer to;
e) a capacidade técnica admínísu-atíva e Iín'anceíra da entidade que
executará e operará c empreendi-

~

r-ente.

Parágrafo único, A C.P.P.N. elaborará normas para a organização
dos projetos referidos neste artigo,
Art. 8.° este Decrete "entrará em
iJ@Oit' na data de sua' publicação,
Rio de Janeiro, em 30 de julho de
1958; 137,° da Ind-ependência e 10.°

Ôa R'~pú blica.

cnos pr.rvístos

JUSCELINO

recomenda-ção de políticas a
serem adotadas po- outros órgãos da
administração pública para. o mesmo

Lúcio Meira.

Y)

,1

K.Ul3ITSCHEK,

nm.

§ L' O Plane Portuário Nacional
-erá aurcvado cor Decreto do Presid. nte da República
§ 2,0 Na eíaboraçào do Plano Por·
tuárto .aactonal a C.P.P N, terá em
vista os programas existentes de Investímci.tos ferroviários rodoviários,
e na -r.armne mercante de modo a
<ordenar os Investimentos portuários
e em anuavías com eIS investimentos
r os temaís setores õe lú·a.nsporte.

DECRETO N.o 44,2ú4
JULHO D'E 1958

DE

3()

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas Bs:
peciais de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura,
que menciona, e dá outras providências,

Art. 6.° os Programa., anuais a
que se reter- o art . 1-', alínea d.

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

a) a relação dos empreendímentos
cue de acôrdo com o Plano, deverão
ser executados:

Art . L° Ficam transferidas, com 0.'5
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabela Numéricas Bspeciaís de Extranumerái'ío-mensalísta do

i:.'Ci.SO II, conterão:

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Ministério da Agricultura, abaixo indicadas:
I - uma (1) função, excedente, de
Zelador de Laboratório, referência 19,
ocupada por José Antônio Gonçalves,
do Instituto Agronômico do Norte, do
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e pesquisas Agronômicas, para
idêntica tabela, também em caráter
excedente, da Inspetoria Regional de
Fomento Agrícola, em Fortaleza, no
Estado do Ceará" da Divisão de Fomente da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Vegetal; e
II - uma (1) função de 'I'rabalhador, referência 17, ocupada por Valdevíno de Souza, da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, do Estado de Minas Gerais, da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, do

Departamento Nacional da Produção
Vegetal, para 'idêntica tabela -do Instituto Agronômico do Oeste do Serviço Nacional de Pesquisas AgTonô-,
míoas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
Art. 2.° âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam.se as dísposíçôes
em ccn trárío .
Rio de Janeiro, em 30 de julho de
1958; 137.° da Independência e 7().0 da

R-epública.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mârio lVIeneghetti.

DECRETO N. ° 44. 21J5
JULHO D-E 1958

DE

30

DE

Autorizá Mineração do Jari Ltda. a
pesquisar mmeno de alumínio e
associados no município de Almerim) Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI. ° I, da Constíruição e nos
têrmos do Decreto-Iej TI. o 1.985, de
29 de janeiro de 194.0 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Mineração do Jari Ltda. a pesquisar
minério de alumíníc e associados, em
terrenos de propr-iedade incerta no

201'

lugar denominado Serra de Jutaí, distrito e município de Almeirím, Estado do pará, numa. área de quinhentos hectares (MO ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a setecentos e vinte metros
(72{) m) no rumo magnético sezs graus,
sudeste (60 SE) do marco Pará III,
localizado a dezessete mil seíscenrcs,
e quarenta: metros <17,640 m) no.
rumo magnético quarenta e três graus
trinta mínutos nordeste (43° 30' NE)
da margem esquerda da rós do 1'10
Juta-i e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e-

rumos magnéticos: mil oítocentosveoitenta metros <1,880 m) , oitenta
graus nordeste (80° NE); oitocentos
metros (BOQ m) , dez graus sudeste
(H}O SE); quinhentos e sessenta metros (560 m) , oitenta graus nordeste (80° NE); mil' duzentos e oitenta
metros (1,280 mj , dez graus sudeste(10° SE); mil e duzentos metros
0.200 m) , oitenta graus sudoeste
(8{}O SW); trezentos e vinte metros
(320 m) , dez graus sudeste (100 SE);

mil e duzentos metros (1.200 m) .oitenta
graus sudoeste (80° SW); dois mil e
auatrocentos metros (2.400 m) , dez:
graus noroeste (10° NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 3Q. 230, deI de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associados, de qualquer das substâneras a. que se refere o art. 2.° do CÍtado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo ConselhoNacional de Pesquisas.
Art. 2. o O título da autcrlzaçâo depesquisa, que será uma via aUtênt~a;
déste Decreto, pagará a taxa de emco mil cruzeiros (Cr$ 5.0()0,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Dívlsâo de Fomento da
produção Mineral do Mtnístérto da
Agricultura.

Art. 3.° Revogam.se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de julho de
1958; 137.0 da Independência e 70.° da
República..
JUSCELINO KUBITSCHElC

Mario Meneghetti

Aros DO PODSft ExECU:rI1{{)
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DECRETO N.? <4A.20B -

DE

31

DE

JULHO DE 195B

Autoriza Mineração do Jari Ltda. a
pesquisar minérios de alumínio .~
associados no município de sime»
rim, Estado do Par(í.

mento da Produção Mineral do Ministério da. Agrlcultul'a.

Art. 3.~, Revogam-se as ct-wPos-içõei
em contrárto .
Rio de Janeiro, 31 de julho d-e 1953;
137.- da Independência e 70.- da.
Repúblíce .
JUSCEL.INO KUBI'!SCRElt:.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
aa-t, 87, n.v I. da vconscítutcão e nos
termos do Decreto-Iel n." 1.985. de :lY
de janeiro de 19~O (Código de. Mms.4)
decrete:

munlcípío de Almeirlm. Estado do
Pará. numa área de quinhentos hectUi"!:CS (500 ha) delimitada por um polígono irregular QUt" tem um vértice

a mil duzentos e quarenta metros

(1. 240m) no rumo magnético setenoitenta graus sudoeste <sOu SW);

do marco Pará IV. distante dezoito
mil oitocentos e noventa metros
(18.880) no rumo magnético trinta e
um graus nordeste (31.° NE) da
margem esquerda da tós do rio Jutaí e os lados. a partir dêsse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: três mil metros (3.C0O!I1),
oitenta graus sudoeste (80. SW);
mil trezentos e vinte metros (2.32Um).
doze graus sudoeste 02. 0 SW); sete-

centos metros <700m). setenta e cínCo graus noroeste [75. 0 NW): doia
mil "duzentos e oitenta metros
.
(2.280m)

DEieRE!'{) N.o 44.2'íY7 -

DE 31

D~

J1TLRO DB 1958

Art. 1.0 Fica. autorizada Mineração
úo Jari Ltda a pesquisar minério de
alumínio e aesocíades, em terrenos
de propriedade incerta no lugar denominado Serra de .Iutaí, distrito e

dare graus nordeste

(12,-

mil e ta-ezentca metros
(:~ 300m). oitenta graus n.irdeste (80.Nl1:); mil cento e cinqüenta metros

NE):

Mario Meneohetti

três

(1. 150m), dez grnus sudeste (1'O.Q SE).

A execução da
»tesente autcrízaçâo nca suleita às
Parágrafn

único.

eat'nulaçôes do Re~lamento aprovado pelo Decreto n.c 3'0.230. de 1 de
dezembro de 1851 uma vez se verffiq11e a existência na jazida. como aS-

sociadc de qualquer das substânciaa
a que se refere I) art. 2.0 do citado
p...e gulamento cu doe outras substâncias
dtscrtmínadae pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° - O título da autortaação
h: pesquisa. que S~1'3 uma via autên-.
.Ica dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.C'ÜO.IJO)
e será válit'-o pelo pro.~~ de c101B (2)
llino~ a partir da data, da transcrição
no Hvl'o próprio da Divisão d~ Fo-

A.utonza Mineração do Jari Lula. a;
pesquisar minério de alumínio e
associados no município de Almeirim, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando da atrtbu.cão que lha confere o
art. 87. u.s 1. da. Oonstituiçêo e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985. de 29
-C.€ janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta ;
Art. 1.° Fica autorizada Mineração
do Jarí JL1a a pesquisar minério de
alumínio e sSíioc.ados: om terrenos
de proprrededc íncert.a no lugar denorrunadn Serra do .Iutaí. distrito e
murucípic de Almelrím Estado do

Pará. numa área de quinhentos heclares (eOO har , delimitada por um
poüccno irregular Que tem um vértice

a mil

(l~12Cm).

cento e

vinte

metros

no rumo magnetíco quarenta e um graus sudoeste 141.0 8W)
do marco Pará IU. localizado a dezessete mil seiscentos e quar-enta metro~
(17.640m) no rumo magnétíco
quarenta e três graus trtntx minutos
nordeste (43 ( 3'0' I\TE) da -margem
esquerda na rós do rio .jutai e os Ia-

doe. a »arür dêsse vértice. oa segutntee comprimentos E? rumos magnéticos: dois mil f' quatrocentos metros
(2.-'io-Om), dez :;raus noroeste 00."
NW-I; mil e duzentos metros tl.2C'Om).

oitenta graus nordeste (80," NE);
quatrocentos metros (400ml. dez graus
sudeste (10.0 SE); quatrocentos me-

oitenta graus nordeste

t1'08

({üOm) ,

CeJ1J

metros (l.lCOm), oitenta graus

(SO.o 1\fF.); cítncentos metros c.80.om),
dez graus sudeste (lO ST"i); mil e
<)

nordeste nw· u

metros

N"El; mil e d.lI.zent::Js

(1.200m). dez emus sudeste

(10.- SE); do:" roi] e setecentos metros (2 _70om) oitenta, ?-ra1.1~ sudoea-

se <80." SW): üoís mil e qUJ\t.rocentQS

metros

(2.~Oo-zn). 1~ ~a'.J.&

lHv NW).

nnroeeta

ATOS DO PODER

parágrafo único. fi execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.23.0,' de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncla na jczbta, como
associados, de qualquer das substânc~asa que se refere o art. 2.° do ci,

tado Regulamento ou de outras subs-

tâncias díscrtmínadas pelo Conselho
Nacional de Pesqtnsas .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêIl:tica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco

mil cruzeirou

(C1'S

5. Ü'DO,()O)

e será

válido pelo prazo de dois (2) anos à'
partir da data da transcrição no livro
próprio da pivisão de ~o::ne?~o da
prcducâ-, Mineral do Minístéríc da

Ã(?!'icu'ltura_
Art. 3.°. Revogam,-sl:: as disYosições
em contrárln .
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da
Rerrública
.

Art. 2·°. 'Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação'.
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrárfo .
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneahetti

DECRETO N.« 44.209 _ DE 31
JULHO DE 1958

DE

Decõara públicas, de uso comum. do
domínio ao Estado ae São P~ulo,
as águas do rio "Vargem Grande

oU Branco",

"Branco" e "Brtm-

co", respectivamente nos seus treclws superior. médIo e ínteríor,

o Presidente da República usan<to da .atr.Ibu:ção cue lhe cO~fere o

a~'t.

87, mCISo r, da Co-istitulçâo e nOS
termos do artigo 5.° do Decreto-lei
n.» 2.281, de 5 de junho de 1940. e

JUSCELINO KUr:ITSCHEK

Mario Iâeneçh.ettt

DECRETO N." 44.208 _ DE 31
JULHO DE 1958

2G9

EXECUTIVO

DE

Declara públicas, de uso comum, do
domínio do Estado de São Paulo
as águas do. rio prêl o.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. inciso 1, da Constituição e
nos têrmos do art. 5.° dei Decreto-lei
n.v 2 .281. de 5 de junho de 1940. e

Consrderando vque o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 11 de outubro de
1956 e retirícado no Diário Oficial de
19 de outubro de 1956, não suscitou

Oonsíderando que o edital de elassificaçâo do curso dáaua publicado no
Diário Oficial de d' de outubro .de
1956 e retificado 110 D!ário Oficial de
19 de outubro de 1956, não suscitou
qualquer contestaçã., ou reclamação:
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classlficaçâo constante do
mesmo edital. decreta:
Art. 1.0. São declaradas públicas de
uso Comum. do domínio do Estado de
Sáo Paulo, as águas do curso dágua
"Vargem Grande ou Branco", "Branco" e "Branco", respectivamente nos
seus trechos sup-erior. médio e inferfor. que se acha incluído. no município de São Vicente e é tributário
pela margem direlta do Canal dos

qualquer ccntestaçã., ou reclamação:

Barreiros.

Considerando que Q Coneelh.j Nacional de Águas e Energia Eléülca
opinou pela classificação constante de

Art. 2.°. ~t~ Decreto entra em vigor ua data de Sua publicação.
Art. 3·°. Revogam-Se as dísposlçõee
em contTáJ:io.
RiQ de Janeiro, 31 de julho de 1958;
137.° da Independência e 70.° da
Repúb!;C3.

mesmo edital. decreta:
Art. I.''. São declaradas públicas de
uso comum. do dnmínto do Estado de
São Pauto, as águas do curso dágua
denomina do "Prêt.," em toda a sua
extensão. que Se acha. incluído no município ti? São Vicente e é tributário
pela margem direita do Branco.

JUSCELINO KUBITSCHEK

llf arío M eneçtcetti
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DECRETO N.o 44.210 JULHO DE 1958

DE

31

PODER EXECUTIVO

DE

Autorizft Mineração do Jari Ltda. a
pesquisar minério de alumínio e
associados no município de Almeirim, Estado do Pará.

o Presidente da República usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-Ieí n.s 1.9'85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário ..
Riu de Janeiro, 31 de jumo de 1958,
137.0 da Independência e '70.0 da Re·
pública.
JUSCELINO KUBI'rSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRET'Ü N:' 44.211
JULHO

Concede

DE

DE

31 DE

1958

à indústria e '::!omércio de

Art. L" Fica autonzaoa Míneraçâo
e1.) Jari Ltda . a pesquisar minério de
alumínio e associados. em terrenos
de propriedade incerta r.o lugar de-

Águo.,Sy Sociedade Anônima (INCASA) autorização pam funcionar co-

ncrmnado Serra do .Iutaí, d.istrito e
munícínío de Almeírrm. f'~~tad() do
Pará, numa área de quinhentos hectares (50a ha) , delimitada por um

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artig) 87, D.O L da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985. de
29 de [anerro de 1940 (Código -de Miras) , decreta:

ze minutos sudoeste (40° ;5' SW) do
Pará IH. lccalízado a dezessete mil
seiscentos e quarenta metros n'l. 640
m) no rumo magnético quarenta e
três graus trinta minutos nordeste
(~:3° 3D' NE)
da margem esquerda
da foz do rio Jutaí e OS lados, a partir rtêsse vértice. 05 segznutes comprimentos e rumos magnébicce: dois

Artigo único. E' concedida à Indústria e Comércio de águas Sociedade Anônima (INCASA) constituída
por assembléia de 7 de maio de 1955.
arquivada sob H.O 71.275, em sessão
de 17 de maio de 1955, da Junta 0>merciaj do Estado d-e Minas Gerais.
COm sede na cidade de Belo Hor.i-

retângulo que tem um vértice a mil
cento e vinte metros <1. tzürm. no
rumo magnético quarenta e;lau:' quin-

mil metros (2. OOÜ'rnJ, oitenta graus
sudoeste (80 0 SW); dois .ml e quinhentcs metros (2, 500m), dez graus
noroeste OGo NW); düis mtl metros
metros (2. GODm), oitenta ~rraus nordeste (S{)o NE); dois mil ~ quinhentos metros (2. 50Qm) , dez g-raus sudeste OCo SE).
Parágrafo único. A execução de
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto r.'." 30.2JO, de 1 de
dezembro de J.951, uma vez se verifique a existência na jazida. como asSOciado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.0 do citado
Regulamente, ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nac'cnal de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autortzaçâo de
pesquisa, que será uma vida autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
t:1:J livro próprio da Divisão dê Fomento da Produção Mineral do Mi ~
nístérío às: A.gl'icultura-.

mo

emoréso: de mineração.

zonte, autortzacâo para runcíor.ar
como emprêsa d~€ mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objete da
referida auto'nzaçâc .
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1958
137.0 da Independência e {(}.O da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

}Vi árío M eneçhetti,

DEORETO N.

° 44.212

JULHO DE

DE

3li.

DE

195'8

Autoriza Mineração do Jari Ltâa. a
pesquisar minério de alumínio e
associados no município de Almei~
rim, Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da arrtbuiçâo que lhe confere o ar.,
tisc 87, 11.° I, da e<mstituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;

211
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Art. 1." Fica, autorazada Mineraçã{) do Jaa'í Lida . a pesquisar minério de alumínio e associados, em
terrenos de propriedade incerta no
lugar denominado Senra do .Jutaí,
distrito e município de Almeírtm Estado do Pará, numa área de qui~hen
tos hectares (500 ha) . delimitada por
um polígono irregular que tem um
vér1:ic2 a mil e quar-enta metros ....
(1.040 nu no rumo magnético sessenta e s-eis graus quinze mínuros
noroeste (6{i° 15'NW)
do marco
pará IV, localizado a' dezoito mil
ohocentos e noventa men-os
.
(I8.89Qm), DO rumo magnético trinta e um graus nordeste (31° NE)
da margem esquerda da f-oz do rio
.jutaí e oa Jeõos, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta
merros (2-80 m) , oitenta graus sudoestoe (80° SW); quatrocentos metros
l40-O f i )
dez ~)·9.US noroeste OCo
NW); dois mil serecen-os e sessenta
metros . (2,76'0 m) , oitenta grau.s SUdoeste (80 0 SW); e seiscentos metros (600m), dez graus noroeste 00°
NW); três n111 e quarenta merros
(3.040111) ,
oitenta graus nordeste
UWo NE); dois mdl metros <2.0.00 m)
d-ez graus sudeste .(10° SE)

DEORETO N.o 44,213
JULHO DE

DF.

31

DE

1958

Autoriza a Cia, Mineração lporanga
a pesquisar minérios de chumbo e
8inco no município de I pOranga,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1 -. n.c r, da ocnsntuíção. e nOS
jêrmos do Decreto-lei n. ° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mjnas), decreta:
Al't, 1. o Fica autorizq.da a aia. Mineração Iporanga a pesquisar minérios de chumbo e zinco, em terrenos
de sua propriedade no lugar denomína.do Sítio do Espíl"ito Santa, distrito e município de Iporanga, Estado
de São paulo, numa área de qua.
rrocenros e oitenta e nove heciares
e setenta e cinCo ares (489,75 ha) ,
delumtads por um polígono irregular QU-2 tem um vértice a quatrocentos e vinte menos (42'G m) no rumo verdadeiro de f,eis graus ncroes.
te 5° NW), da confluência do córrego do Chumbo com o ribeirão do
Espírito santo Ou Partinhc e os lados, a partir, dêsse vértice, oS seguintes comprtmenjcs e rumos ver.
dadeíros: mil metros (l.ODO m) cinqüenta -e oito graus SUdoeste' (580
Parágrafo único. A execução da
SW); quatro mil e trezentos metros
presente autorização fica sujeita às
(4.3-0.0 m) , trinta. e sete graus sudoesestipulações do Regulamento aprovate (37° SW); oitocentos e cinqüenta
do pelo Decreto n.» 30.230, de 1 de
metros (850 m) , quec-enra e cínoe
dezembro de 1951, tuna vez Se verl.
graus sudeste (45° SE); cinco mil
fique. a existência na jazida, como
e sessenta metros (5.0eOm), qua~SOCIadO, de qualquer das subatânrenta graus nordeste (40 l1 NEl; oito-c~as ti. que se refere o ar-t. 2. o do
metros (800 m) , trinta e dois
centos
CItado Regulamento Ou de outras
graus noroeste (32° NW),
substâncias discrtminadas .pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Parágrafo único, A execução de.
presente ainorização fica. sujeita àe
Art. 2, ° O titulo da autorização
estipulações do Regulamento aprovade pesquisa, que será uma via autêndo pelo Decrelo n. ,> 31).230, de 1 de
tica dêste decreto, pagará a taxa de
dezembro de 1951, uma vez Se vericinCo mil cruzeiros (cr$ 5.000,00) e
fique a. existência na jazida, como
será válido pelo prazo de dois (2)
associado, de qualquer das substânanos a partir da data da transcrição
cias a que se refere o art. 2. o do
no livro próprio da Divisão de Focitado Regulamente ou de outras
mento da Produçã., Mineral, do Misubstâncias discriminadas pelo connisté11Lo da Agrícutrura.
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 3, ° Revogam.se as disposições
Art. 2. ° O título da autorização de
em contrário.
pesquisa, .que será uma via autêntica dêste decreto, pagará. a taxa de
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137.0 da Independência e 7ü.o
quatro mil e novecenros oruzeíros
da República.
(OT.S 4.900,00> e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partlr. da.
JVSCELINO KUBITSCHEK.
GRita da transcrlçâc no livro próprio
da Divls§..a de Fomento da PrOduÇá,c
Mario Meneghetti.
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Míneíral, d-o Ministério da

Agrlcul-

tura;
Art. 3,° Revogam.se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137.0 da Independência e 10::'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Mene.ghetti.

DEORETO N,o 44.214
DE JULHO DE 1958

DE

31

EXECUTIVO

Art. 3. c O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 490,nO) e será válido pelo prazo
de dois 12) anos a partir da' data
da transcrtçâ., no livro próprio da
Divisão de Fcmen~o da produção MiMineral. do Mímstérln da Agricultura.
Art. 4. Rvvogam-se as disposições
«m contrário,
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958;

137" da Intíependêncla e TO. o

da República.
JUSCELINO

Auto1'iza o cidadão brusíieiro Walter
Ca1"ZOS Alarcão (i pesquisa'! caicú-

rio no

munichi~o

de

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

tnonoumo,

Estado de Goiás.

o presidente da República, usando
da atribuição qU2 lhe confere o ar-

tigo 87,

D.O

I, da Oonstituíção, e nos

termos do Decreto-lei D. o 1 985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorízad-, o cidadão
brasileiro Walter Carlos Alarcão a

pesquisar calcário.

em

terrenos de

sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Snbradinhn, distrito e'

munícípi-, de Planaltina, Estado de
Golás, numa área de quarenta e
oito hectares e noventa €' nove ares
(48,99 ha) , delimitada por uen polígono Irregular CJD.e tem um vévtíce
a seiscentos ~ quinze metros (615 m) ,
no rum-i verdadeiro de dezessete
graus nordeste (170 NE), da fachada
norte (N) da casa de morada e engenho do Queima Lençol e as lados,
a partir dêsse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos verda deírns:
quatrocentos e sessenta e ctno., metros (465 m) , norte (N); mil cento
e trinta e cinco metros (1.135 m) ,
leste (E); duzentos e noventa metros (290 m) , sul (8); quatrocentos e sessenta e sete metros (467 m) ,
sessenta e oito graus SUdoeste (68~
SW) ;
e setecentos e dois metros
(702 m) , oeste os»,
Art. 2.° O concessionário se compromete a respeitar, em qualquer
época, S'8m direito a indenização, a
determinação de órgãos do poder público em referência ê, utilização de
parte da área atingida na respectiva
autorização, compr()vado o maiúr in ..
terêsse público, a eritério do Departamento Nacional da Produção Mineral.

DEOR,ETO N.

0

44. 215

~ DE

31

DE JUI.!ro DE 1958

Autoriza c, empr/Jsa de mineração
Cia. de Cimento Pcrttasui Guiás
a pesquisar cal~ári{) e associO.dos
no município de Palmeiras àe
Goiás, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuíçãr, qUE lhe confere
artign 87, n. o I, da Cnnsbituiçâ-, e nos

°

têrmoa do Decreto-lei n. o 1 985, de
29 de jane'ir(J de 1940 (Código de
Mínas! , decreta:
Art. 1. o Fica autorizada .9. emprêsa de mineraçã-o Oia . de Cimento
Portdand Goiás a pesquisar calcário
E' associados, em terrenos de sua propriedade, no imóvel denommad., Fazenda Boa Vista, distrito ~ município
de Palmeiras de Gcíás, Estado de
Goiás, numa área de quarenta e dois
ares (0,42 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cuzen tos e sessení.a e dois metroS
(26-2 m) , no rumo' magnético d'e
quarenta e' um graus e quarenta minatos sudeste (41(' 40' SE) 1'J meru-,
número um (1) situado a cento e
cinqüenta e um metros (151 m) ,
na direçào sudoeste ~SW) do farDo e
as lados, divergentes dêsse vértice, OS
seguintes compl';rnentos e rumos
magnéticos: trtnru e cinco met.ros
(35 zn) , oitenta e quatro graus nordeste (84° NE); cento e vinte metros (120 ern , seis graus sudeste
(60 S·E).

Art. 2. 0 O titnjo da autnrlzaçâr,
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeírns (Cr$ 300,00)

Aros DO PODER EXECUTIVO

e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
DO livro próprio da Divisão de Fo~'/
menta da Produção Mineral, do Ministério da Agrtcultura .
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137. <> da Independência e 7Q. o
da República.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DE,CRETO N. o 44.216
DE JULHO DE 1958

DE

ai

Autoriza o cuiatiãc brasileiro Benj'amim Bontorin a pesquisar cczcerio e associados no municípi0 de
Rio Brancodn Sul, Estado do Pa-

de dezembro de 1951, uma vez se venncue.« existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a qUR se retere o art. 2.° do
citado Regnlament., ou de. outras
substâncias díscruntnadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2." O 'títUlo da autnrlzação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Ct'S 300,üO) e
será transcrtt., Do livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agrtcultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em c.:ontrál'io.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958; 137.<> da Independência e 70. o
,da República.
JUSCEl,!NO

KUBITSCHEK.

Mário tneneçnetn.

1·Wlá.

o Presidente do. República, usando
da atribuíçã., que lhe confere o artigo 87, li" I, da Cnnstátuíçã., e 110S
têrmos do Decreto-Ieí 11. 1.935. de
I)

:;9 de janeiro de
lVrE1Js), decreta.:
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1940

(CódigD de

Art. LO Fica aut-orizado o cidadão
brasileirD Benjamim Bontm-ín a
pesquisar calcári-, t: associados em
terrenos de sua propriedade Il() lugar denominado Lavnnhas. distrito
e município de Ro Branco do Sul,
E~tad{) do Paraná, numa área
de
o li z e hectares e, cinqüenta ares
d15ü ha) , delimitada por um pc,
lígono irregular, que tem um vértice
na confluência do arroio da Divisa
com o rio Tacarnça li' OS lados, a
partir dêsse vértice, OS seguintes
com.primentos e rumos magnéticos:
trezentos e nove.nta f' cinco metros
(395 m) , sessenta e oito graus e
trinta minutos noroeste (68 0 30'
NW); cento e cinqüenta e cinco
metros 055 m) , quatorze graus
nordeste 04° NE); duzentos e quinze metros (215 m) , cinqüenta e nove
graus e trinta minutos nordeste
(fj9 C 30' NE);
trezentos e oitentá e
quatro metros (384 m) , cinqüenta
graus sudeste (5{1' SE); duzentos e
dezoito metros (218 m) , quarenta e
quatro graus sudoeste (44 SW).
Parágt-af-, ÚlÜ(;\). A execuçãn da
presente autortzaçâr, fica sujeita à~
estipulações ctn Rcgulamentn aprovado pelo Decreta n.e 30.230, de 1
0

DECRET'Ü N.' 44. :;:'17
DE JUJ.HO DE 1958

DE 31

Concede a E. T'Jyni & C-ia. autcrização para funcionar como emprêsa de mineração

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgn 87, n. o I, da Constituição e .Dos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único.

E'

concedida a E.
em nome

'I'ogni & Cta .. sneredade

coletivo com sede em Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, conetituíd» por iustrumentn particular
de 26 de outubr.. úe 1956, 'arquivado
SDb D.O 81.487 tom 19 de fevereiro
de 1957, na .Junts Comercial do Estado de Minas Gerais. autorização
para funcionar l\)mO emprêsa de míneraçãn. ficanóo abrigada a cumprir
Integralmente as Ieís e regulamentos

em vigor OU que venham a vigorar
sôbre o oh.ietr\ (l~ referâda autorização.
Rio de Janeiro, em 31 de ,julho de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário taeneanett».
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DiEOR.ETO N.'· 44.218 -

DE' 31

DE JULHO DE 1958

Q

Autorizá o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas a instalar
uma central tiuiroeietricá no açude
Banc!buiú, no Estado do Ceará.

O Presidente da República, usandn
da atribuição que lhe confere o art,igo 87, inciso I, da Constituição, e

Considerando que o Conselho NaofonaI de águas e Energia Elétrica,
pela Resolução 0.° 1.486 de 24 da

Junho de 1958. se manifestou pela
conveniência

da

medida

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista. o disposto no art. 1
do Decreto-lei nv 938, ele 8 de dezembro de 1938, decreta:

pleiteada,

decreta;
Art. 1Q Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra 8S
Sêcas a instalar uma central hidrcelétrica no açude Banabuiú, no municiplo de Quix-adá, Estado do Ceará
Art. 2.~' Esta instalação se destina

a suprir, em alta tensão, Os concessionários locais,
'
Art.. 3. o O Departamento Nacin-

nal de Obras Contra as Sêcas deverá
apresentar à Div'~ãD de Aguas do

Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura; no praz-, de noventa (90) dias
a contar da data ce publicação dêste
Decreto, oS projetos e orçamentos
tespectívns, bem !%lula iniciar e concluir 8.S obr8s nos prazos que for<:m
fíxadns
pelo Ministro da
Agricultura.
Parágrafo único
Os prazos a

Art. Iv

Art. 4. o O presente Decreto entra
em vigor na data de SUa pubhcacâo .

Art. S.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958: 137. da Independência e 7{}. o
da República.
Q

JUSCF.L(NO KUBITSCHEK

MMio Meneçhetti

DECRETO NQ 44.219 LHO DE

DE

31

DE JU-

1958

Concede autorização para funcionar
como- e17lWêsa de energia elétrica fJ,
Cooperativa de Fôrça e Luz de
VaZa do Souza..

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

concedida à Cooperativa

Q

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneçh.etti,

DECRETO N'I 44.220
LHO DE

que se refere êste artigo pnderã., ser

prorrogados por ato do Ministre da
Agricultura.

É

de Fôrça e Luz de Vala do Souza,
com sede no distrito de Vala do
Souza, município de .Alegre, Estado
do Espírito Santo, autorização para
funcionar como emprêsa de energia,
elétrica, de acôrdo com o Decreto-lei
ns 938, de 8 de dezembro de 1938.
combinado com o Decreto-lei nv 2.627.
de 26 de setembro de 1940, ficando
a m..esma obrigada, para os seus oujetivos. a' sutísfazer íntegrahnente as
exigências do Código de Águas (Decreto ns 24.643. de 10 de julho de
1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do
presente ato.
Art. 2.° O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, 31 de julho de 195B.
137Q da Independência e 70Q da' República.

~ DE

31

DE JU-

19S8

Cria o estandarte-distintivo para as
Escolas Preparatórias.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 87, inciso I, da Constituição,

decreta:
Art. }Q .É criado o estandarte-distintivo para as Escolas Preparatórias,
de acôrdo cem o modelo que a êste
acompanha, obedecendo às seguintes
características:
- Campo de azul celeste, tendo ao
centro, em sentdôo horizontal, três
faixas de vermelho, azul celeste e

vermelho, sendo as de vermelho 1/18

da altura e a azul 2/9 da altura;
- brocante, o distintivo do Estabelecimento, previsto no art. 49 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n- 30.163, de 13 de novembro de 1951,
em ouro, com a estrêla de prata:

continua aqui >
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DECRETO N° 44.221 - DE 31
LHO DE 1958

DE

JU-

Dá nova redação aos arts. 27 e 39 do
Regulamento da Lei de Promoções.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1" Os arts. 27 e 39 do Regulamento da Lei de Promoções do Exército passam a ter as seguintes redações:

"Art. 27. Os Quadros de Acesso
pelos princípios de merecimento
e antiguidade serão organizados
obedecendo à seqüência abaixo:
1.0 Turma de formação.
2 0 Número de pontos obtidos no
20 escrutínio"

"Art. 39. O direito de acesso
por antiguidade assegurado ao
oficial pelo art. 8.°, § 1.°. da Lei
de Promoções, tem efeito suspensivo sôbre os dispositivos da Lei
de Inatividade, que impliquem na
sua transferência ex-otiicio para
a reserva. no período compreendido entre a data em que fêz jus
ao direito E': a de promoção mais
próxima que se seguir ao fato'.'.
Art. 20 teste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõ-es em contrário.
Rio doe Janeiro, 31 de julho de 1958;
137" da Independência e 709 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique iou.
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DECRETO N.? 44.222 DE JULHO DE HJ58

DE

31

Cria, nO Instituto de óleos, do Ministe} 10 da AgncultUJ a, o ceniro de
Cooperação Técnica e dá outros
providências.
o Presidente da República, usando
da-s atribuições que lhe confere o
art . 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o De-

creto-lei n.? 2.188. de 12 de abril de
19'.!rJ, o Decreto ri. o 36.902, de 14 de

fevereiro \de 1955, c as conclusões da
Primeira Reunião de cooperação 'I'écnloa realizada com os Instàtutcs
Agronômicos e Tecnológicos, e as da
Primeira Reunião Latmc.Aenericana
.dc Olecs, realizadas no Instituto rre
óleos, em 1956, decreta:
Art. lo, l!~ criado, no Instituto de
óleos, do Servíço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacíonal de Ensino e pesquisas Agronômicas. do Ministério da Agricultura, o Centro de Cooperação Técnica
W.C.T.I.O.), o qual terá por fim:
I - manter maior cooperação com
Os demais países latino-americanos,
na formação de especialistas e..m
plantas oleaginosas, cerosas e resinosas, seus produtos e derivados. em
pigmentos, tintas e vernizes e em outras técnicas seguidas :lOS cursos ou
pesquisas especializadas e d'e
pcst-graduaçâo do Instituto de óleos;

TIas

II colaborar. diretamente ou
através de instituições, nacionais. ou
estrangeiras, de ensino, de pesquisas,
de produção e comércio e de assocíacões técnicas, no sentido de In;
tenaíflcar a aproximação do Instituto
de Óleos com êsses órgãos do continente americano e CDm aquêles c-om
-quem o Brasil mantém convênios de
colaboração técnica;
Hf - promover reuniões anuais oo
Instituto de ótecs com delegados de
Institutos Agronômicos, de óleos,
Tintas e Vernizes e Tecnológicos das
Associações Técnicas e dos produtores e comerciantes, localizados no
pais e no exterior. Essas reuniões,
realizadas na sede do Instituto de
óleos ou em instituições estaduais,
terão por finalidade coordenar e programar trabalhos agronômicos, tecnológicos, industriais, d'e produção e
comércio de tnterêsse nacional, concernentes às plantas oleagtnosas, cerosas, resinosas, aos óleos, cêras e

EXECUTIVO

resinas. pigmentos, tintas e vernizes
subprodutos e dertvados .

IV -

elaborar um Plano de 'I'ra-

balho que abranja as conclusões aprovades peles diretores do Serviço Na-

cicnal de Pesquisas Agronômicas, da
Divisão de Fomento da Produção Vegetal e do Instituto de óleos, nas reuniões de que trata êste artigo.
V - manter cursos e pesquisa..s esoeciais referentes às plantas oleaginosas, cerosas e resinosas. ólecs. c·~
1'3.8, resinas, pigmentes tintas e vernlzes subprodutos e derívados, e a
outras técnicas especializadas, ao InStituto de óleos cu nas instituições
Que mantêm cem êsse Instituto acôrdo de eooperaçãc técnica, com professôres e pesquisadores especlallzados
dêsses órgãos e de outras iustítutcôes
nacionais ou congêneres estrangeiras,
conforme Iôr o caso.
Art. 2°. O C.C.T.I.O. abrangerá
cinco set-ores:
I - Ensino;
II - pesquisas;
IH - Planes de Trabalho;
IV - Coordenação admínístratíva:
V - Relações Públicas.
§ 1.0 Os setores terão "coordenadores". escolhidos entre os servidores
do 1. O. ou de outros órgãos do serviço público, nos têrmos da legislação
vigente.
§ 2°. O C.C.T.I.O. trabalhará em
regfrne doe mútua colaboração ccen OS
demais órgãos -compcnentes do 1.0.,
sob a orlentacão do Diretor do InStituto .

-

Art. 3°. As despesas cor.' a execuçã-o de serviços do Centro de COOp8ração Técnica ccrrerão à conta de
dotações orçamentárias do Instituto
de óleos e pelas decorrentes de acoi-:
dos nos têrmos ira parágrafo 1.0 do
art. 3.0 da Lei - n.o 1.509. de J.9 de
dezembro de 1951.
Parágrafo único. O pagamento das
despesas será efetuado pelo Instituto
de óleos, mediante requísíçâo de
adíantacnento. na base do item I do
art. 49 da Lei TI.o 830. de 23 de setembro de 1949, quando ror o caso,
e nos têrmos das Leis ns. 1.489, de
1{) de dezembro de 1951, e 2.491, de
21 de maio de 1955.
Art. 4°. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicacáo .
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Art. 5°. Revogarn-se as disposições

em eontrárío.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958; 137.° "da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.
Francisco N. de Lima.

Lucas Lopes.
DEORI<;TO N.> 44.223 31 DE JULHO DJ<~ 1958

DE

outorga concessão ao Gouêrno do Es~
taâo do Maranhão pera instalar
uma estação rcâiotiitusora,

Ainda não foi publicado no DiáTio
OÍiciaZ por falta de pagamento.
DECRETO N.o 44.224
31 DE JULHO DE 1958

DE

outorga concessão ao Gocêrno do Be,
tado do M artmíuic para inetiüar
uma estação raõíoaitusora,

Aenda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N9 44.225 - DE 31
LHO DE 1958

DE JU-

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doaçãO do
terreno onde devera ser construido.
uma barragem, no Povoado de Lagôa Granâe, no Distrito de Ibipeba,
no Município de Santo Inácio, no
Bahia.
Estado

aa

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item L da Constituição Federal, d-ecreta:
Art.. 19 Fica autorizada a Comissão
do Val-e do São Francisco, criada pela
Lei nv 541, de 15 de dezembro de
1948, a aceitar a doação do terreno
de 4.500 metros quadrados de área,
onde deverá ser. construída uma barragem, no Povoado de Lagõa Grande.
no Distrito de Iblpeba, no Município

de Santo Inácio, no Estado da Bahia.
de propriedade do Senhor Pelix Santana Sobrinho, sem ônus de qualquer
espécie para a União.
Al't. 29 Fica designado
gngenhet1'0 Alaôr Mello de Siqueira, Chefe do
49 Distrito da Comissão do Vale do
São Prancisco, para, como representante da União. assinar a escritura
da retertda doação.
Art. 3.° O presente Decret-a entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

o

Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137.° da Independência e ';'Q.o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cnrülo Junior

DECR:r.""Tü N9 44.226 - DE 31 DE JULHO DE 1958
Altera o Decreto n V 40.554, de 14 de
dezembro de 1956, e dá outros providências.

o Presidente da República. usando
das átribuíções que lhe confere 0
art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. Iv A composição de Grupo de
Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste fica acrescida de um representante do Departamento Administrativo do Serviço Público.
ArL 2~ O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Cyrillo Junior

DECRETO N'I 44.227 - DE 31 DE JULHO DE lD58
Declara de caráter ou interêsse militar funções exercidas no Conselho
Nacional de Petróleo.

O Presidente da República, usando
da atribuição qu-e lhe confere o ar-
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tigo 27,

A 70S De

inciso 1, da

PODER

Constituição,

decreta:
Art. 19 São declaradas de caráter
ou ínterêsse militar as funções exercidas no Conselho Nacional do Petróleo por oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data da 'sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1958:
da Independência e 70'" da República.
137~

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958; 137ç da Independência e 70Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

DECRETO NQ 44.229 - DE 31 DE JULHO DE 1958
Institui a Comissão Censiuuíu: Nacional e' dá outras providências.

Cyrillo Junior
Antonio Alves Câmara

n enrique t.ott
Francisco de Melo

DECRETO N\' 44.228 - DE 31
LHO DE 1958

EXECUTIVO

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, Inciso I, da Constituição e
nos têrmos do art. 7
1<>, do Deereto-lei n? 969, de 21 de dezembro
de 1938, decreta:
Art. 1'> Fica instituída a comissão
Censitárra Nacional. integrada no
Instituto Brasüeiro de Geogratta e
Estatística, com as atribuições e deveres derinidos no
Decreto-lei número 969, de 21 de dezembro de 1938.
Q

DE

JU-

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar, na sede do
Município de Gororu, Estado de
Sergipe, a doação de um terreno
com área de 10. 000m2, de propriedade do 81'. Elízio Araujo e de sua
espôea D.a Therezita Albuquerque
Araujo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, it-em I da Constituição Federal, decreta:
Art. i- Fica autorizada a Comissão
do Vale do São Francisco, criada
pela Lei nv 541, de 15 de dezembro
de 1943. a aceitar, sem ônus para o
Govêrno Federal, do 81'. Elizio Araujo
(:: de sua, espôsa D." Thereaita Albu,
querque Araujo a doação de um terreno situado no subúrbio Boa Sorte
da sede do Município de Gararu. Estado de Sergipe, com área de 10 mil
metros quadrados, medindo 100 metros por 100 e confrontando, ao norte,
com o terreno dos filhos de Manoel
Soares de Brito, pela cêrca. e, nos
demais quadrantes, com as terras de
Elísio Araujo.
Art. zv Fica designado o agrônomo
Otávio Tavares Vieira, Chefe da Residência Agrícola de Propriá, Sergipe, para, como representante da
União, assinar a escritura de doação:

,

*

Art. 2Ç A Comissão Censitárla Nacional será constituída pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que será seu presidente nato; pelo Secretário Geral
do Conselho ~qacionaldeGeografia;
pelo. Secretário-Geral do Conselho
Nacional de Estatística; pelos Diretores dos Serviços de Estatística De.
mográfíca, MJraI e Política, do Ministério da Justiça. e Negócios Interiores, de Estatística Econômica e
Financeira do Ministério da Fazenda,
de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura, de Estatística
da Educação e Cultura do Ministério
da Educação e Cultura, de Estatística
da Prevldêncía do Trabalho do Ministérío do Trabalho, Indústria e Comércio, de Estatística da Saúde do
Ministério da Saúde e pelos representantos. no Conselho Nacional deEstatística, dos Ministérios da Marinha.
Guerra, Relações Exteriores, Viação
e Obras Públicas e Aeronáutica e' dos
órgãos filiados ao aludido Conselho.
Art. 3<> A Comissão Censi tária Nacional será assessorada em seus trabalhos pelo Diretor do Serviço Nacional de Recenseamento.
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Parágrafo único. Enquanto não fôr
criado o Serviço Nacional de Recenseamento servirá como Assessor da
Comissão o Diretor do Núcleo de
Planejamento Censítárío .
Art. 4°. O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137" da Independência c 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Carlos Cyrillo Junior
Antônio Alves Câmara

li enrique Lott
Francisco Negrão de Lima

DECRETO N." 44.231 - »a 31 DE
JULHO DE 1958
AUTORIZAÇÃO PARA o FUN.
CIONAMENTO DOS cunsos QUE INDICA:

CONCEDE

o presidente da República" usando
da atribuição qU'8 lhe contere :o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei TI ° 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Al't:go único. E' concedida autorização para o funcionamento dos curSoS de pedagogia e de Let-,-·.1.E rceoLatinas da Faculdade de F'iIC,30fia,
Ciências e Letras Nossa Senhora do
Patrocínio, mantida." pela Sociedade
de Instrução Popular e Benefícêncta
situada em rtu, no Estado de 85.0

Lucas Lopes

Paulo.

Lúcio Meira

Rio de .Ianeíro, em 31 de julho ele
1958; 137° da Independ-ência c 70° da
República.

Mário Meneghetti
Clovis Salgado

JUSCELINO

Fernaaula Carneiro da
Cunha Nóbre'{ja

KUBIT5C'HEK.

Clovis Salgado.

Francisco de Jl/Ielo
Mário Pinotti

DECRETO N° 44.232 - DE 31
LHO DE 1958

DE JU-

Aliem a lotação numérica de repartições do Ministério da Aeronáutica.

DECRETO N.o 44" 230
DE 31 DE
JULHO DE 1958

ae

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artívo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decret-o-lei n q 42J,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhe-

Art. 1° Fica alterada a lotação das
repartições atendidas. pelo Quadro
Permanente do Ministério da Aeronáutica, para o efeito de se transferir um cargo de Dentista, ocupado
por Maníf Arnoux, da lotação do
Hospital de Aeronáutica do Galeão
para a da Diretoria de Saúde da Ae~

Concede reccmhecímentc ao curso

tuucitiare« de enfermayem da Escola
de Auxiliares de Enfermaçem. Catarina Lobouré,

emientc ao curso de auxiliares de enfermagem da Escola de Auxiliares de
Enfermagem Oatarina Labouré .mantida pela Província Brasileira da Congregação das Irmãs de Carldarís de
São Vicente de Paulo, com sedr, em
Curitiba, Estado do Paraná"
Rio de Janeiro, em 31 de julho de
1958; 137.0 da jndependêncía e 70.° da
República.

ronáutáca..

Art. 2? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República.

JUSCELINO KUBIr5CHFK.

JUSCELINO

Clovis SalgadO.

Francisco de Mello.

KUBITSCHEK.
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ATOS

DECRETO N.? 44233 JULHO 01'.: 195B

DE

31

PODEJ~_

DE

Aprcva () Regulamento para a EScola de Marinlw Mercante do Pará.

Presédente da República usando
da atrfbuícâo que lhe confere o artigo 87. inciso L da Constituição, d'·eo

ereta:

Art. 1. o Fica aprovado o Regula-

EXECUTIVO

os programas estabelecidos pela Díretoría de Porto:) e Costas.
Art. 3.° A
nada

E111V1.~PA

está. subordí-

I - ao Oomanuo ao e . o .Dlstrlto
Naval, quanto ao Comando Militar e
Oontrôle de Coordenação:
I I - à D'retoría dF Portos e Costas, quanto ::J,() :1cmtrô!e Qp' Admtntstracao.

mento para a Bsccla de Mnrinna
Mercante do pará, QUe com êste bai-

íJAPí'I'ULL' 11

xa, assinado peln Ministro de E2,:. ':10
da Marinha,

nA ORG:lNIZAÇÁO

ArL 2 o nste Decreto en:ral'á em
\-igor na data de sua publicação, re-

Ar .. ,}.11 A EJ\JIr,.1-21~ soa a direç~'lCl
de um Diretor, auxínado pelo ViceDiretor, p-elos Conselhos Administrativo, de Ensino e Econômico, COIDpreende dcts Denaruarr.entos, a saber:

vogadas as disposições em contrário.
Rio de .tan.slro. em 31 de julho de
i958: 137.0 da. Indeoendêncía e 70."
!1n Reuúbuca

I -

cão

II

Ant,rnio Alves Câmara.

REGULAMENTO PARA A ESCOLA
DE MARHIHA MERCANTE,
DO PARA
CAPíTULo

Art , 1. o A Escola de Marinha
Mercante do Pará (EMM-PA) é 'O
estabelecimento da Marinha do Bra-

stl que tem por tinaltdade a forma-

Denaruament., ce Aumrnlstra-

-=-

Departamento «e Ensino.

Parág'l'B.fo ünico . A EMI'lI-PA dispõe aineia de uma Secretaria, suborclmadn ao Vice-Diretor

Art. 5.° OsvConselhos Administrativo e etc Ens.no, .s Depar tamentos
e a Secr -tarta. terão SUa oonscitmção e atribuições previstas 110 Regfmente In terno,
Parágrafo un.íco , "O GonseLt1o "EcO-

nônuco será constituído na
estabeleeída
()S

g'i1.'IlVT- P A •
I -" crtentar

Çf.O dos

<L

euucacão e mstru-

alunos d05 CUrsos

Funda-

mentais e d:: Adaptação Na val, selecionandc-cs de modo Que só possam

atingir ao oficialato o... que tiverem
demonstrado qualidades índispcnsáeevct, àquela investidura, pelo elevada pcdrão de caráter, equilibrada
Instrução básica, robustez física e vocação para a vtda do mar;

TI - estabelecer as normas para
as provas de habilitação dos oandidates à melhoria de cartas de tôdas
as categorrs s do oficialato da ?vIal'inha Mercante.
Parágrafo Ú1ÜCu !'.. E1\[M-PA reerízará -eus trabalhos de ecõrüo com

forma

Regulamento para

Conselhos Eeonômlcos ,

ção r. o aperfeíçoamento de oficiais
da Marinha Mercante

Arb . 4. o Para a consecução ele sua
finalidade. nabe esneclftcamente à,

pelo

CAPíTULO IIJ.

no

ENSINO

Art. 6.° Na ElvíM-PA runctonarão
os seguintes cursos:
I - Curso Fundamental de Nãutíca (CO-Fund-Nau)
destinado à

formação de Segundas Pilotos;
11 - Curso Fundamental de Máquinas (Co-Fund-MA). destinado à
formação de Terceiros MacuínístasMotoristas;
TIl - L"'Ul'S'(J Funoamcntar 'de Cámara (CO-Fund·,CA). destinado à
formação de Tel'cBiros Oomíssárí... ;
IV - Curso de Aperfeiçoamento 'de
Náutica CCO-AP-NAU). destinado à,
tormaçâ., de Comandantes na categoria de Oapitêes-de-Longo-Ourso:
V - Curso de Aperfeiçoamento de
Máquinas

lCO-l\P-MA), destinado à

ATOS DO PODER EXECUTIVO

formação de Chefes de Máquinas na
categoria de pri.m211'C'_~ MauuínístasMotúristas:

VI -

Curso de Aperretçoamento de

Câmara (CO-AP-CA). destinado à
formação de Chefes de serviços de
Câmara na catezorta de Primeiros

com'ssártos:

VII - Curso Fundamental
para
Pllôto jrluvlal da Bacia Amazônica;
VIII - Ours-, de Apertetçoamento
para Camt {:),<) Fluvial da Bacia Amazônica.
§ 1.0 -" C2S;) seja necessárto e u
El\II'N[-PA rnsponna ee meios para
tam~ém

funcionar DS
f;Hl'SOS de Adaptaçâr, Naval para Ménícos e Radiotelegraflstas .
~ ?. o A duração dOB divers-os curtal,

podel'uo

sos será deca-mmada no Regimento
Interno.
~ 3. o O Iuncionament., dos cursos
mencionados nos item; VII P VIII
eerá objete de .nstruçôes especiais
previstas no Regimento Interno.
Art . 7" o Os currtculos escolares deverão ser mantidos 'sempre atualíz-i-,
dC6 íntrcduzindc-sa-Ihes as modificacões nccnselhadas pela prática de sua
execução

também todos os l1JVoS

'f:

conhec.mentos. descobertas e ínvenÇ:52'::; nos v:!:i"i'Os
'<1

r4~1'lCS

do conhecimen-

humano.
CAPiTULO

rv

DA MATRi::CU:;:,...A

Art. 8.0 O número de matrículas
em cada um dos cursos será anualmente fíxado pelo M;nistr-o da MarInhn, por proposta

da

Diretoria de

Portos e Costas, conforme as neces.,
stdades de pessoal nas diferentes ca-

tegorras de c-fi·sÜü,s de Marinha Mer~
cante c a cnpneídaoe (a Escola.

Parágrafo único.
As matrículas
para os Cursos ele Aperfeíçoament-, e
oe P.,{l'<lptaçft{, serão realizadas na
primeira qu'nzenn de feveren-o ,

Para ser matriculado em
'ldidat~ cequalquer dos cursos, o
verá ter as ccndícões fl..,j8~,'- para as
funcóes de oficial da Marmha Mercante, verificadas err, insrN.:",fi{) de
saúd-e por junta médica de acôrdo
com instruções aprovadas l}C:,; Mtnístro da Marinha,
AJ't.

D."

Parágrafo úníco . C exame de
saúde ce que trata G presente artigo

deverá ser feito antes do exame de
admissão.
Art. io. A matrícula nos cursos
para os quais se exige concurso de
admissão será concedida pelo Diretor
da EScola aos candidatos habilitados,
na ordem de classificação obtida"
parágrafo único. N,. caso oe dois
ou mais candidato,'; obterem igual
número de pontes nas provas. prevalecerá para a class fícacão a idade
maior (e ainda, no caso de Igualdade.
a data da inscríçâor .

Art . I 1, Um il21'ço das vagas existentes 110 curso para 'I'crceíro Ma-quitrista-Metorista sere preenchido p'21-oS
candidatos possuidores do diploma
constante de Item II de artigo 16 em
substituição ao concurso de adm.s.são.
~ I, o Para. preenchtment., das vagas a G.Ue se refere c presente artigo. os canüdatos inscritos terão preterência na seguinte ordem d0. especialtdade de ofício; mecâníc., de máqUÜ18.::i, de motores, de máquinas elétricas, de caldeiraria € fund ~çãn e,
dentro da mesma
esoecíalldade. o
n.ats idoso.
§ 2. o Os excecentes, $08 hOUV2l', com
diplomas acima especificados, Itcarão
sujeítoa ao concurso de:: admissão em
tpualdade de ccndíçõe, Ct1!U 0$ dems.ís candidatei).
~ 3,n No CQSO de nã-o haver cand>
dates nas condições dêste artágo,
para preenchiment-, 6? tôda e têrça
parte dessas vagas, as vagas excedentes reverterão em benefício dos
habilitados em concurso de admissâe.

Art.. 12. As matrículas para o Cur-

de Ada ptacão para M~~liic08 serão
concedidas pelo Diretor da Escola,
.ncdiante requerimento do candí.tato,
que deverá apresentar o respectivo

1:'0

diploma. e uagar a taxa de matrfcula
Art

13

l:"s matrtou 'tt::, nos Cursos

de Apcrfelço<ullento para Capitão-de-

Longe-Curso. I.v Maquinista-Motorista e 1. U Comissário serão concedidas pelo Diretol' da E,'õ,eola, mediante'
requeríment-, dos candidates, que de-

verão apresentar

as

c-rtas de Capí-

tão-de-Cabotagem, 2, U Maquinista.
Motorista ou 2.0 0omls~ári(}, resnectivaei.uto, o certificado d-e tempo de
emoarqur. exigido. e pagm' a taxa de
matrfculn

ATO:::; DO POD~ EXECUTIVO
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§ 1. o Para efeito deste artigo, só
será computado como tempo de embarque o exercício após o .candidato
ter obtido a respectiva carta.
§

2.° Quando o número de candi-

datos fôr superior ao fixado. caberá
a matrícula aos de maior tempo de
embarque, na categoria da carta, e
ainda em C<1S() de ernuate. ao mais
idoso_
§ 3.° O tempo ele embarque exigi-

do por êste artigo será o seguinte:
cn Para Capitão-de- Longo-Curso:
dois anos de efetivo embarque em
navio mercante em plena atividade
comercial, após ter recebido a respectiva carta, dos quaíe pelo menos um
em Iunçáo de Oapitâc-de-Oacotagem ;
b) para 1. o Maqumista-Motcl'ista:
quatro anos de efetrvr, embarque em
navio mercante em plena atividade
comercial, após a obtenção da carta,
dois dos quais em função de 2.° Maquinista-Motorista, 3endo qU-B. do
tempo total de embarque, um ano
poderá ser em navios em reparos em
estaleiro;

c) para I." COlj1issario:
quatro
anos de efetivo embarque em navio
mercante em plena atividade comercial, após a obtenção da carta,
dos quais p-elo menos dois em runcã.,
de 2;° Com'saário .
§ 4. o A critério da

Diretoria de
por
proposta da
E1'IM-PA, poderão ser matriculados
em qualquer dos cursos de Aperfeíçoamento, a fim de completarem o
número de vagas fixadas, CapitãesPOl'tOS

e Costas,

de-Oabotagam, 20G. Maquinistas-Mo-

tortetas e 200'3. Comíssárros sem o tempo de embarque completo determinado no parágrafo anterior, desde que
preencham o tempo de embarque exigio.o na função, só podendo, porém,
receber as novas cartas quando completado o tempo total de embarque
e, submetidos à inspeção de saúde
nessa ocasião. forem ccnslderadox
-aptcs .
Art. 14. Para melhoria de cart.a
para
Capítão-de-Longe-Curso,
1. o
Oomissárlo e 1. o Maquínista-Motorísta, não é obrigatória. a matricula no
Curso de Aperfeiçoamento. podendo o
candidato prestar uma prova de ertcíêneía nrcüsstonal de acôrdo Com o
~statelecido no artigo 22.
Art. 15. Os candidatos indicados
.à- matricula, em qualquer dos cursos,

que não se apresentarem à Escola' no
dia marcado, nem justificarem sua'
ausência dentro de oito dias, serão
substituídos pel(}) Que lhes seguirem
na classificação.
Art. lu. Para admissão aos, drversos Cursos. o candidato terá de sat.Isfazer aos seguintes requisitos:
I - Nos Cursos Fundamentais de
Náutica, de Câmara P. de Adaptacãc
Naval de Radiotelegrafístas, ter sido
aprovado em concurso de admissão.
II No Curso Fundamental de
Máquinas, ter sido aprovado em concurso de admissão ou apresentar o
diploma de artífice pelos Cursos de
Ensino Industrial Básico oficial, equiparado ou reconhecido, das seções de
trabalhos de metal, de indústria mecânica ou de eletrctécníca,
III - Nos Cursos de Aperfeiçoamento, apresentar a carta profissional e o certificado de tempo de embarque exigfdo .
IV - Nos Cursos de Adaptação
Naval para Médicos, possuir o diploma de médico outorgado por faculdadet oficial ou reconbeclda, devidamente registrado no- Departamento
Nacional de Saúde Pública e ter na
data de sua admissão .menos de 36
aL{)S.

Art. 17. O concurso de admissão
a que se referem os Incisos r e II do
(l,rt'go 16, constará de provas sobre as
matérias
constantes do Regimento
Interno, especificadas e publicadas
em Instruções batxadas pelo Diretor.
Art,. 18. A inscrição para o concurso de admlssâo será concedida
pelo Diretor, mediante despacho em
requerimento do responsável legal
pelo candidato. ou do próprio, se de
maior idade, do qual deverá: constar
() curso B que se destina,
Parágrafo único. O candidato re~
sldente fora da sede da EMM-PA po~
derá encaminhar o seu requerimento
por intermédí-, de qualquer estabelecimento do Mtnistérío da Marínha .
Art. 19. Nenhum candidato será
mscrlto no concurso de admissão
sem provar:
I - que é brasileIro:
II _ que na data da Inscrtçã., tem
menos de 23 ano." de idade e mais de
16, para os Cursos Fundamentais, e
menos de 38 anos, uara os Curses de
Adaptação Naval;
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lU - que tem bons antecedentes
de conduta;
IV - que foi vacinado contra febre amarela, tifo e varíola a menos
de seis meses;
V - que estã em dia com suas
obrIgações mílítarea;
VI - que pagou na secretarta da
Escola a taxa de inscrição; "quantum
et modus facíendi" especificado no
RegImento Interno;
'1lII - que pcssut:
a) para 0." Cursos Fundamentais de
Náutica e de Câmara, o certificado
de aprovação do 1. o cíclo do Curso
Secundário. ou o cerfáífcado de aprovavão no 1. o cíc10 de Curso õomercíal.

Jndustrfaj ou Agrfcola,

desde

que satisfaça às condições estabeleçidas pelo art. 1.0 da Lei n.c 1.076,
de

3~-3-1950;

para o Curso Fündamental de
Máquinas, o diploma de artífice dos
cursos de Ensino Industrial Básico
ofiCial. ,equiparado ou reconhecido.
das seções de trabalho de metal, de
mrtústrra mecânica ou de eletrctécníca rsecõcs I. II e UI - artigo LU
do Decreto n.c 8.673, de 3-2~1942). ou
o certificado de aprovação dos cursos:
1. o cíc:1o Seeundárfo. Comercial, Industrial, Agrícola P. de Aprendizagem.
oficial, equiparado ou reconhecido;
c) para o Curso de Adaptação Na ..
val para formação de 2.0 Radíotelegrarista da Marinha Mercante. o certíttcado de 2. o Radio telegrafista do
'Departamento doS Correios e 'I'elégrafos, devidamente reconhecido, e
haver completado, com aproveitamento, (} 3." ano d n Curso Ginasial
ou Comercial Bás,ico.
b)

Art. 20. As inscrições para. o concurso de admissão serão realizadas
na primeira quinzena de janeiro e
obedecerão às disposições previstas
no Regímente Interno e em Instruções baixadas pelo Diretor.
Art. 21. Os candidatos às provas
de efícíêncía profissional para melhoria de carta às oategortaa de Capítâo-de-Oabotagem,

1. o Pilôto,

2. o

Maquinista-Motorist.a. 2." Comissário
oP. 1. ° Radíotelearafieta -deverão ínscrever-sc durante o ano letivo escolar por meto de requerimento dirigino ao Diretor.
Art. 22. Os eandtdatzs à obtenção
das cartas de Capitão-de-Longo Curso, 1.0' Maquinista-Motorista e 1.0

Comissário. sem curwrem a Escola,
.na forma - do artigo 14, deverão Inacrever-se às provas de eficiência profissional durante o ano letivo -escolar
por meio de recuerlmento dirigido
ao Diretor.
Art. 23.. Para as Inscrições a que
se referem 0& artigos 21 fl 22 são exigidos. além <:10 pagamento da taxe
orevísta no Regimento Interne." os
seguintes requisitos:
a)
para Capítãc-de-Longo-Curso,
.1..0 Maquinista-Motorista e 1.0 Comissário, cs estabelecidos no artígo
30 e seu parágrafo;
b)
para
Capitão-de-Cabotagem,
carta de 1. o Pilôto e três anos de
efetivo embarque em na\i o mercante
em plena atividade comercial, após
ter recebido a respectiva carta, sendo
pelo menos dois em função de 1. o
Pllóto:
c) para 1. o Pilôto, carta de 2. o
Pilôto e três anos de efetivo embarque em navio mercante, em plena
atividade comercial, após ter obtido
a respectiva. carta:
d) para 2." Maquinista-Motorista,
carta de: 3." Maquínísta-Motorísta ~
quatro anoe de embarque eíetívo em
navio mercante em plena 'atividade
comercial, após ter obtido a respectiva carta. dos quais um ano poderá
ser exercico em navios em reparos
em estaleiros;
e) para 2. 0 Comissário, carta de
3. u Comissário e quatro anos. de embarque efetivo em navio mercante em
plena atividade comercial, alPÕS ter
obtido a respectiva carta
f) para 1.' Radiotelegrafista, carta de 2, o Radiotelegrafista. cinco
anos de embarque eíetívc em navio
mercante em plena atividade comerciaí, após ter obtido a respectiva
carta, e mais de 24 anos de idade,
§ 1, o Aos oficiais da -Marinha Moer'Cante que exercerem, por dois anos
ou mais. função de ensino dentro
das respectivas especialidades, em
Escola de Marinha Mercante, só será
exigida a metade dos períodos de embarque acima fixados.
§ 2." Os prazos de embarque citados neste artigo poderão ser reduzidos, a critério do. Ministro da Marinha, por proposta do Diretor-Geral
doe Portos e Costas, de acôrdo com
as necessidades da Marinha Mercante.
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OAPíTULO V

OAPíTULO VI

Do REGIME ESCOLAR

DJo APROVEITAMENTO

Al't. 24. 05 alunos dos Cursos
Fundamentais serão ínternos. semiinternos ou externos. de acôrd., com
as necessidades e disponibilidades da
Escola, a critério do Diretor,
Art. 25. Os alunos dOiS Cursos de
Aperfeiçoamento e Adaptação Naval
serão normalmente externos, mas,
quando necessário, poderão ser internos ou semi-internos. a critério
do Diretor,
Parágrafo único. Os alunos dos
cursos Fundamentais serão devidamente incorporados à .ME. como praças especiais. de modo a estarem sujeitos ao Regulamento Disciplinar
para a Marinha e ao Código Penal
Mi1ita~'.

Art. 26, Os alunos dos Cursos Fundamentais receberão vencimentos e,
quando internos, semi-internos ou
embarcados, farão jus às rações de
municiamento. cujos valores serão
fixados de acôrdo com a legislação
em vigor,
Art. 2'7, Os alunos uaarao uniformes. de acôrdo com o Plano Geral
de Uniformes para o Pesso·al da Mat-inha Mercante.
§ 1. o Os alunos d06 Cursos Fundamentais receberão uniformes e roupa
de cama.
§ 2, o Os alunos dos Cursos de
Adaptação Naval , receberão somente.
e quando 'indispensável, peças de
uniforme de U${) interno (€ roupa
doe cama).
Art. 28. Os alunos custearão não
só as demais peças do enxoval, como
as peças do uniforme e roupa de
cama inutilizadas antes da época de
novo recebimento, de modo a manterem sempre aspecto limpo e 0'01'reto.
Art. 2'9. Os alunos ccs Cursos Fundamentam ~ de Adaptação Naval seirão matriculados, compulsoriamente.
na Capitania dos Portos como praticantes alunos, de acôrdc com a
especíalídade a qu.e se destinarem
e, quando embarcados em navios mercantes, estarão sujeitos às penalidades estabelecidas pela Regulamento
para as Capitanias dos Portos,

Art. 30. As provas subjetivas ou
objetivas, destinadas a apurar a eficiência do ensine e o aproveitamento
dos alunos, serão reguladas pelo Regimento Interno e estarão de acôrdo
com o especificado nos currículos escolares.
Parágcafo único. As provas de eficiência profissional referidas nos artigcs 21 e 22 deverão abranger todo
o assunto dos currículos dos respectivos cursos e serão especificadas no
Regimento Interno e naqueles currículos,
Art. 31. O grau de aproveitamento
em cada assunto dos currículos será
a média aritmética ou ponderada.
conforme díscrlmínado no currículo.
das notas obtídaa nas provas - dêste
assunto.
Art. 32. O grau de aproveitamento
em cada ano será a média aritmética das médias em todüs os assuntos
do currículo para aquele ano.
Art. 33. As netas conferidas às diferentes provas e os s-aus de aproveitamento referidos nos artigos 30
e 31 serão expressos em números
de O alO, com aproxímaçâc a décimos.
Art. 34. Somente será considerado
habilitado o aluno que obtiver grau
de aproveitamento igualou superior
a 4.
Art. 35. Os exames de 2. a época,
de que trata o § 2. o do artigo 38
serão realizados antes do inicio do
ano letivo seguinte, e constarão de
uma prova escrita e uma prova oral
versando sôb-e tôda a matéria do
assunto em que o aluno tiver sido
reprovado.

1. o O grau de aproveitamento
assunto em que o aluno tiver prestado exame de 2.1\ época será a média aritmética das notas das provas
escrita -e oral desses exames.
§

Th:)

§ 2. o O julgamento da prova- escrita será feito pelo professor ou
instrutor que lecionar o assunto, e
a prova o-ral será efetuada perante
banca examinadora composta de três
membros. propostos pelo Departamento de Ensino e designados em
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época, sendo nesse caso ccnslderadn
como não tendo preenchido a. condição da alínea "h" acima e sendo
§ 3.° Os professôres ou instrutores
sua matricula cancelada.
que tiverem. parentesco com qualquer dos examinandos. até o 2. 0 grau
§ 2." O aluno inabilitado em um,
nas linhas ascendentes ou deseendois ou três assuntos poderá prestar
dentes OU até o 3. o grau na linha
os exames de 2. a época dos assuncolateral, não poderão julgar as protos em que foi inabilitado, e sendo
vas dêsses alunos nem fazer parte de
considerado aprovado nesses exames
banca que tenha; de julgar as messerá co-nsiderado come tendo preenmas provas.
chi-do a condição da alínea "b" acima,
Art. 36 . Das decísêes nos julgamentes das provas cabe recurso da
§ 3,0 A não aprovação em qualmaneira seguinte:
quer dos exames de 2, a época, faz
que o aluno seja considerado corno
a) verbalmente, ao professor, até
não tendo pl'eenchido a condição da
24 horas após tomar conhecimento
alínea "b" acima, sendo sua mate-ida nota conferida à prov-a;
cula cancelada.
b)
em requerimento ao Diretor,
§ 4." O Regimento Interno espepara ser estudado pelo Chefe do De-'
partamentc de Ensino. até 48 horas cíficará como julgar a condição da
alínea "c" acima.
após a entrega" da fôlha de graus à
secretaria,
Art. 39. A. perda de matricula ocorrerá ainda nos seguintes casos:
Parágrafo único. Findo- os prazos
estabelecidos neste artigo. não mais
a) negar-se o aluno ao pagamenserão aceitos recursos, sendo lançadas
to de qualquer indenização que lhe
for
imposta;
nas fichas as notas constantes da
fôlha de graus.
b) incidi-r o aluno na falta diseiplínar de exclusão.
Al't. 37. Os exames e provas de
eficiência profissional serão válidos
Art. 40. Só será concedido tranpelo prazo de três anos, não sendo
camento de matricula, a pedido, após
o aluno ou candidato à melhorfa de
ter o aluno indenizado a Escola.
carta obrigado a freqüentar as auArt. 41. A matricula que tiver sido
las e fazer novas provas das dlscícancelada poderá ser obtida novapünas em qUe já tiver sido aprovado,
mente, mediante requerimento do
durante êste prazo.
íntoressado ao Direto!", caso conveParágrafo único. Os exames de
nha à Escola, nas seguintes condiadmissão a que se refere o art. 16
ções:
somente serão válidos para o ano
em que forem realizados.
a) nos casos dos parágrafos 1. o e
3, o do art. 38, no ano letivo seguinte,
CAPíTULO VII
após nova inspeção de saúde, e para
repetir o an; em qUe foi Inaoilítado ;
DA PERDA E CQ-NSERVAÇÃO DA MATRÍCULA
b) no caso do art. 40, no ano letivo seguinte, mediante nova inspeArt. 38. Nenhum aluno poderá
ção de saúde;
prosseguir seu CUi:SO sem que tenha
sido oonsíderado moral. vooacíonal.
c) no caso da alínea "a" do arintelectual e tlsicamente apto, pretigO" 39, no ano· letivo seguinte, após
o pagamento da indenização e nova
enchendo as seguintes condições;
ínspeçâo de saúde;
a)
ser aprovado em inspeção de
d) no caso da alínea "b" do arsaúde;
tig-o 39, com autorização d-o Ministro
b) ser considerado habilitado em
da Marinha.
todos os assuntos do currículo escolar
Parágrafo úníco . Os alunos enquaatinente à sua especialidade;
drados na alínea "a" dêstc artdgo
C) ser considerado moralmente apto
só poderão ser matriculados se não
a exercer a profissão de, oficial da
tiverem incidido no que dispõe o arMarinha Mercante.
tigo 42.
§1. o A ínabilltação em quatro ou
Art. 42. Durante o curso, o aluno
mais assuntos do currículo impedirá
o aluno de prestar os exames de 2. ao só poderá repeti-r um ano escolar

Ordem do Dia. um dos quais será

o professo-r ou instrutor do assunto.
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(repetíçâo de ano pc-r não ter. preenchido a condicâo da alínea "b" do
art. 38).
Art. 43. Os alunos considerados
lJ.abilitados, de acôrdo com o que especifica o art. 3-8 e seus parágrafos,
se~'ãn
autcmàtícamente matriculados
no ano seguinte do respectivo GUl'SO.

CAPITULO VIII
DO DIPLÜM!\.

PROFISSIONAL

ArL 44. Aos alunos qUe terminaroem os diferentes cursos e tiverem
preenchido tôdas as dispostçôes dêste Regulamento para 'a sua formação,
será outorgada. pela Di,retoria. de
Portos € Gostas. a respectiva Carta
Profissional.
ê: 1." Aos alunos já pcssuldores de
carta Profissional somente será roenecída nova carta em sUbstituição à
da categoria antericr.
§ 2.° Acs candidatos à melhoria
ele carta por meio das provas de eficiência profissi(lDal a que se refere
o art. 22, e qu-e tiverem sido apt-ovades e houverem preenchíd- as demais exigências regulamentares, será
outorgada pela Diretoria de Portos
e Gastas nova carta em substítuiçác
'à da categoria anterior .
Art. 45, As cartas profissionais
serão datadas com a mesma data da
Ordem do Dia da conclusão de curso
ou aprovaçâ., em prova de eficiência.
p1'9'fisGiCnal.
Art. 46. Por ocasião d-o recebimento d:) primeiro diploma profissional,
Q candidato prestará o devido compromisso, de acõrd., com o que estabelecer o Regimento Interno.
Art. 4,7. As cartas proftssionals
só terão valor após o pagamento do
sêlc .por ver-ba e depois de haverem
sido devidamente regularizadas na
Diretoria de portes e Oostas ,
OAP=Q IX
DO PESSOAL

Ar't. 48. A EMM-PA dispõe do seguinte pessoal:
I - Diretor - Capitão-de-Fragata
do Corpo da Armada;
II - Vice-Diretor - Capitão-deCorveta do Corpo da Armada;
In - Chefes de Departamento
Capitães-de-Corveta do Corpo da
Armada;

rv-· tantos orícteís dos diversos
corpos e quadros de oficiais da êdarínna quantos fôrem necessários aos
seus serviços;
V - tantas praças do CPSAe do
CPSCFN quantas fôram necessárias
aos seus serviços;
VI tantos servidores civis (da
Tabela Numérica do Ministério da
Marinha, extranumerários e contratados) , quantos fôrem necessários
aos seus serviços.
Parágrafo único. A EMM-PA. disporá também de oficiais dos díversos -quadros e categorias da Marinha Mercante para as funções de ensino e administração,
Art. 49. A nomeação do Diretor
é feita por decreto do Presidente da
República; as dos Vice-Diretor e
Chefes de Departamento, por portaria do Ministro da Marinha; os
demais oficíaia e o pessoal- subalterno são designados pelo DiretorGeral do Pessoal da Marinha,
Art. 50, A nomeação, designação
ou contrato de servidores civis IÍ:
feita de acôrdn com a legislação e
normas vigentes,
Art. 51. A designação dos oficiais
da Marinha Mercai1te é feita pelo
Ministrá da Marinha, por proposta
do Diretor-Geral de Portos e Costas.
Art. 52, Haverá funções gratificadas de chefia, assessoramento e 3~
cretarfado que serão desempenhadas
por servidores civis.
CAPíTULO X
DISPOSIÇÕES GEl1AIS

Art. 53. A EMM-PA poderá reáIízar cursos ou exames especiais de
adaptação, em substituição aos curS03 ou provas de eficiência nrofíssíonal regulamentares. mediante autorização da Diretoria de Portos e
Costas, nos casos omissos no presente regulamento, sendo as normas
respectivas estabelecidas, em cada caso. pelo Departamento de Ensino da
Escola, conforme os currículos e instruções recebidas.
Parágrafo único. üascs cursos ou
exames deverão ter' o mesmo nível
propedêutíco e profissional dos' cursos ou provas de eficiência equiva-
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lentes, e serã-o realizados nas mesmas épocas dêsses últimos.
Art. 54. E'- vedado frequentar
qualquer dos cursos na qualidade de
ouvinte ou dependente.
Art. 55. Os oficiais da Marinha
n-ilercante servidores de emprêsas de
navegação constituídas como autarquias. sociedades de economia mista ou sociedades comerciais em geral, nas quais a União Federal seja
possuidora de parte do capital,
quando designados Instrutores da
EMM-PA, enquanto no exercício dessas funções, terão assegurados us
seus direitos à contagem de tempo
de serviço nas mesmas emprêsas, para efeitos de efetividade, promoção
e aposentadoria.
Parág-rafo único. Considerando-se
que a EMM-PA atende indistintamente à navegação nacional, compete às emprêsas de navegação ['8feridas neste artigo, cooperar n; que
fôr . necessário à instrução do pessoal da Marinha Mercante, facilitando a designação de seus servidores para instrutores e permitindo a
instrução prática a bordo de seus
navios.
Art. 56. Caso venha a ser alterado êste regulamento, as alterações serão obrigatórias para todos os
alunos, sem que a nenhum assista
o direito de reivindicação de qualquer espécie.
Art. 57. Os casos omissos neste
regulamento serão resolvidos pelo Minístro da Marinha.
CAPíTULO XII
DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

Art. 58. Os alunos do 1.0 ano dos
Cursos de Pilôto e de Maquinisc;-J.,-

Motorista ora em funcionamento,
será o, se habilitados conforme prescreve o presente regulamento, matriculados em 1958 no 2.° ano dos GUl'eoe Fundamentais de Náutica e de
Máquinas, respectivamente.
Parágrafo único. ~OS alunos que
não terem habilitados repetirão em
1958 o primeiro ano dos Cursos Fundamentais doe Náutica e de Máquinas,
respectivamente.
Art. 59. Os alunos matrtculadoa
no 2,° ano dos Cursos Fundamentais de Náutica e de Máquinas e
1.0 ano do Curso Fundamental rle
Câmara no ano letivo de 1958, se
aprovados, cursarão em 1959 os 3.0
e 2.° anos dos respectivos cursos.
Art. 60, Os ex-alunos destaEscola: que receberam suas cartas na
vigência do regulamento aprovado
pelo Decreto n. 7.532, de 11 de julho
ele 1941. continuarão a obedecer ao
exigido naquele regulamento para a
troca de suas cartas de caráter regional para cartas gerais.
Art. 61. Não serão outorgadas cartas por melhoria sem apresentação
do certificado de sinais.
Art. 62. O tempo referida na alínea a do art. 42 do Regulamento
para a EMM-PA, baixado pelo Decreto n,» 7.532,- de 11 de julho de
1941, será computado para os fins
a que se refere o art. 23 do preserite regulamento.
Art. 63. O Regimento Interno da
EMM-PA será baixado dentro de i:í0
.días, contados da aprovação dêste
Regulamento.
Rio de Janeiro, em 31 d-e julho de
1953: -

Antônio Alves Câmara Júnior,

Almirante R. Rm. - Ministro da Marinha,
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DECR.ETO N." 44.233·A -

E~ECUTIVO

DE

31

DE

JULHO DE 1958

Abre ao Serviço social Rural ocré~
dito suplementar de Cr$ 1.000.000,00
para atender à despesa qUe especifica.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
art. 87, número ,I. da COnstituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
11 da Lei n.c 2.613, de 23 de setembro de 1955, decreta:
Art. 1.° Fica aberto no Serviço Social Rural o crédito .suplementer de
das

Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cru-

zeiros) à verba 1.1,1 - Custeio, Consignação 1.1.1.2 - Material de Consumo e de Transformação, Subcon-

DEPARTAMENTO

OE

gNSINO.

I

EMM PA

sígnação 1.(1.2.11 - Produtos químicos, bíclógíeos, farmacêuticos e
odontológicos: artigos cirúrgicos e
outros de USo nos laboratórios, para.
assistir, COm medicamentos, aos nordestinos aücgídos pelo flagelo das
sêcas, correndo o presente
crédito
pelo saldo de 1957, da mesma autarquia.
Art. 2." O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrárfo,
Río de Janeiro, em 31 de julho "de
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mario M eneçhetti,

Lucas LOpes.
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DECRETO N.? 44.234 -

DE

1.0 DE AGÔSTO DE

1958

Dispõe sôbre a Tabela Numérica Especial de 'Extranumerário~mensalista da
Base Aérea dos Atonsoe, do Ministério da Aeronáutica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 87,
item r. da Constituição Federal decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas para a Base Aérea dos aronsos as runcões
30nstantes das relações anexas, com seus respectivos ocupantes, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista de 2,° Grupo de Transporte.
Art. 2.0 .AR. funções era transferidas passarão a constituir a Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista da Base Aérea dol

Aronsos.

Art. 3.0 O Comandante da Base Aérea dos Afonsos fará, nas portarias dos servidores atingidos por êste decreto, apostila declaratória da nova
situação.
Ali. 4.° ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1.0 de agôsto de 1958; 137.0 da Independência e
7ú.o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo.
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DECRETO N.o 44.235

DE

1 DE

AGÔSTO DE 1958

Altera a redação do Art. 25 do Reg 1_
menta da Seção de Segurança Nacicnal do Ministério da Viacão e
Obras públicas, baixado com
Deereto n.o 23.315, de 8 de julho de
1947.

o

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

ereta:

Art. 1.0 O Art. 25 do Regimento da
Seção de Segurança Na.cional do Ministério da vtaçâo e Obras Púbncas
baixado COm o Decv:cto n.c 23.315
8 de julho de 1947, passa a ter a' se-

de

guínte redação:

Art.
25. O Secretártr, será
funcionário de alta categoria do
Ministério, designado por portaria do Ministro, para exercício ex-

clusivo na Seção.
Al't'. 2,° ttste decreto entrará em
vigor -na data de sua nublícacâo re-

vogadas as diepcsições 'em c::Jlltr~l"io.

Rio de Janeiro. em 1 de agôsto de
1953; 137~0 da Independência e 70:)
da República.

,

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N. o 44.236

DE

1.~

DE

AGÔSTO DE 1958

Art . 3.° Em
cumpc-ímen'.o ao
disposto no art. 2.°, caberá à oampanha:
a) instalar e manter em funcionamento Centros de Reabilitação ~ Oficinas Protegidas, para derícttáa-ios
visuais, tendo como paradigma as
mstituíções do mesmo gênero, reconhecidas como modelares, pêlos órg2.0S comr"'t2ntes da Organízaçâ.. o das
Nações Unidas;
b) ínstdtuír um programa d~ Rpabilltaçào Domícilar para oS Defícttários Visuais;
c) cuidar da integração dos cegos
.z amblíopes reabilitados. em ativ:\i,l--

des comerobais, industriais, agrárias,
cientificas artísticas e educativas.
tanto em instituições de natureza pri-,
vada quanto oficiais;
d) promover a integração dos ceIíortártos visuais nos estabelecímentos de ensino dedicados aos vídenrea:
e) auxiliar e promover a organização de congressos, ccnferêncías, seminártos, exposições e festivais, dest.lnados a realçar o alcance soC1;~J r.>
econômico da reabilitação e da educacão dos d'eficitários visuais;
j) auxiliar a construção. 1'~.~I)',1S
trução conseivecão e. tuncionamento
de estabelecimentos
de reabilit'~~~ào
para deficitártos visuais, que submetam S·2Us programas à aprovacâ., e
.s II as atividades às recomendações
técnicas e à inspeção da Campanha:
g) promover per todos os meles 8-

tormaoão e o aprtmoramento cultude' técnicos de reahiUi·::l,çá o »Ó oe

Ta)

pessoal eaoecializaôo em pe-dagogia de
e ambãlopes:
h) manter inter-câmbio com instituições nacionais e estrangeiras U~G~
das 0.0 problema dos deficientes (ia

'C2,gOS

Institui a
Campanha
Nacional de
Educação e Reabilitação dos JJefi~
oitórios Visuais.

o presidente da

República US1P.cto
da atríbuíção que lhe CO..t.'1f(;~e I) artigo 87, item I, da Constituição, de-

visão
'i) prestar
material aos

assistência técnica e
orgaos federais, esta-

Art. 1.0 - Fica ínstdtuída no I:.n5ti.t~to Benjamin Constant, do Minis-

duais, municipais e particulares, 'P'1:'0motores da reabilitação dos' cegos.
d-esde que satisfaçam às condições de
natureza técnice. vexigidas pela Campanha;
j) custear o pagamento de orotesseres e de pessoal técnico jndísuensãvel à execução do programa da C..:1m-

N. E. R. D. V.).

panha:

rá~l~~ ~::u-m~s C~i:;l~has~~ti~~ve~

o país;

creta:

térío da Bducaçâ., e Cultura, a Campanha Nacional de Educacâo e Reabilitação dos Defi-eitários Visuai~ (C.

educação e a reabilitação dos ,jeficitáa'íoa da visão, de ambos OS sexos,
em Idade pré-escolar, escolar e adulta, em to-do o território nacional.

]{,) promover o recenseamento decena! dos deficitários visuais de tcdc

l) promover a realização de pesquisas de ínterêssa médico, médicosocial e pedagógico, para os deficitários visuais.
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Art. 4.° -

Oonsíderar-se-á' d'':1id-

tárío visual, para efeito dêste -deareto aquêle que se enquadre na definição de cegueira mínima aprovada
pela Assembléia Geral do Oonsejno
Mundial do Bem-Estar dos Cegos,
realizada em 13 d-e agôsto _de 1954.
Art .. 5.0 A Campanha será levada a efeito por uma comissão,
constituída do
Diretor do Instatutc
Benjamin oonstent, de um representante do Conselho Nacional do BemEstar dos cegos e mais três memoros
designados pelo Ministro j,'1. Educação e Cultura, d-entre p-essoas :::;U'2 se
Ihajam distinguido por sua cornpetêncía e oedícacâo. na aducaçào. ou
1'80bilitaçâo, dos deficitários visuais.
parágrafo único. _ A Comissão a
cue se refere êste artigo será presidida e representada nas suas retaçôes
com outros órgãos
pelo Diretor do
Instituto Benjamin Constant,
0
Art. 6. - Para o custeio das atavidades da C.

N. E. R. D. V.

ha-

verá um fundo especial de natureza
bancária. deoosttado em conta P:"P~
dai no Banco do Brasil, a ser movimentado p-210' presidente da referída
Canmanha e constdtuido de:
a) - dotações
e contrfbuíções que
forem previstas nos orcato ontos da
União. dos Estados, dos Munieíni-is e
de entidades paraestatais? sociedades
de econômia mista para os fins objetívados neste decr'E'to;
b) contrtbuíçôes de enti-dades públicas e privadas:
c) donativos, contribuições e legados partfculares:
d) renda eventual do patrhnônío
da Caropanha:
e) renda eventual dos s-erviços da
campanha;
1) dotaçõ-es orçamentárias referentes a serviços educativos, culturais e
de reabílitecâo .
Art. 9.° =-- A
Campanha poderá
firmar contrato ou ajustes com entidades públicas e privadas para consecuçâ-, dos s-eus objetivos.
Art. 10.
O Ministério da E:duca.ção e Cultura baixará as ínstrucó-s
necessárias à organização 'e execução
d<l Campanha.
Art. 11 - :ítste- decreto entrará em
vízor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contva-io.
Rio de Janeiro, em 1.° de agôsto de
1958: 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N.o 44."237 AGÔSTO DE 1958

237
DE 1 DE

Altera o Decreto n.o 39.141. de 12 de
maio de 1955. que aproVou os Quadro e Tabelas de reeeoü do Instituto do Aeúcar e do Alcaot e aprova a rabéla Numérica Especial de
Extranumerârio Mensalista do referido Instituto.

o Presidente da República. usande
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 1.0 do
art. 19, da .Lei n.c 1.765. de 18 de
dezembro de 1952. decreta:
Art. 1°. Ficam excluídas do art.
2.° do Decreto n.c 39.141, de 12 de
maio de 1956, as seguintes funções:
3-6. Auxiliar de Inspetor, referência 22;
41. Auxiliar de Inspetor. referência 21;
9. Auxiliar de Inspetor, referencia 20;
27, Auxiliar de Inspetor. referência 19;
28. Auxiliar de Inspetor, referênda 18;
31. Auxiliar de Operador. referêaela 22;
7(J. Auxiliar de Operador, referência 21;
16. Auxiliar de Operador. referência 20;
20. Auxíhar de Operador, referência 19;
28. Auxiliar de Opera-dor. referência 18
17. Servente, referência 2.2;
17. Servente, referência 21;
21. Servente referência 20;
13. Servente. referência 19;
24. Servente, referência 18.
Art. 2.°. As funções de que trata o
artigo anterior passam a íntegcar. na,
forma do anexo, a Tabela Numérica
Especial de Extranumerário Mensalista do Instituto do Açúcar e do AICOol.
Parágrafo únlco . A Tabela de que
trata êste artigo é constituída de funcões de referência única. as quais
.serão suprimidas à medida que vagarem pelo Presidente do Instituto
do Acúcar e do Alcool.
Art. 3.0 • Os valores das referências
de salárt-,s das funções de mensalistas do Instituto do Açúcar e do AI-
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cool são OS fixados no art. 1· da Lei
2.745, de 12 de março de 1956.
Art. 4.°. O Presidente do Instituto
do Açúcar e do Atcooi expedirá porQ

n,?

tarta declaratória da nova situação
com respeito a cada servidor atingido pelo disposto neste decreto.
Art. 5°. aste decreto entrará em
vígór na data de sua publicação.

EXECUTIVO

Art. 6.°. Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, ::. de agôsto de

1958, 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ALCOOL
TABELA NUMl':RICA ESPEOIAL DE EXTRANUMERARIO MENSALISTA
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DECRETO N.o 44.238
AGÔSTO DE 1958

DECRETO N. o 44,239 AGÔSTO DE 1958

DE 1 DE

Declara de utilidade púi>tica, para
eíeito de desapropriação, ,móvel eitauuio no município de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República. usando

da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso L

da Con.stdtuição.

e

tendo em vista os artigos {"~' letras
a, e. f e i. 6.° e 10·° do Decreto-lei
n.s 3.365, de 21' de junho de 1941,
decreta:
Al't.

1.0 E' declarada ue utilidade

pública para fins de desaproprtação
amigável ou judicial, a .á rea sinuosa
de terra situada em Arraial do Cabo,
município de Cabo Frio" Estado do

Rio de Janeiro, com vinte e um metros de largura' e até setecentos metros de comprimento, em i'~a1izaçã.o
aproximadamente paralela à Praia
ce Massambaba entre o Morro óa
Atalaia, a ponta da Cabeça e os ter1'enOS de propriedade da 0:.mpanhia
Nacional de Alcalis.
Art. 2.° A aquisição, por via amigável cu mediante desapropríaçâo judicial, correrá por conta da Oompanhía Nacional de Alcalts, criada pelo
Decreto-lei n.s 5.684, de 2{) de julho
de 1943, para reembôlso ocstertor da
União.
Art. 3.0 A Oompanhra Na.cion'al de
.étceus fica autorizada a entrar em
acordo com o Serviço do Patrimônio
da União para utilização da referida
área, tend-o em vista os ,;..l.WS ínterêsses da economia e da segurança
nacionais.
Art , 4.° A desapropriação a que se
refere o presente decreto é declarada
de caráter urgente, para os fins do
artigo 15 do Decreto-lei n.> 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 5.° O presente decreto eiltrará
em vigor na, data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianeíro, em 1 de agôsto de
1958; 137.0 da Independência e 70.0

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas LOpes.

EXECUTIVO
DE

1 DS

Cria eo Ministério da Aeronáutica «Comissão de Estudos e Construçito
da nova Escola de Aeronáutica.

o President-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art.. 1: o De acôrdo com o artigo
25 do Decreto-lei n.v 9.888, de 16 da
setembro de 1946 (Lei de organização
do Ministério da Aeronáutica) é
criada no Ministério da Aeronáutica a' Comissão de Estudos e Conetr~ção da nova Escola de Aeronáutíca, destinada a planejar, dirigir Q
fiscalizar a construção das Insralaçôea
da nova Escola.
Art. 2.° A Comissão de Estudos e
construção da nova Escola de Aeronáutica, diretamente subordinada ao

Ministro da Aeronáutica, é presidida
por um Oficial General da ativa do
Quadro de Oficiais Aviadores e nomeada pelo Ministro.
Art. 3.° O Ministro da Aeronáutica baixará as instruções reguladoras
da referida Comissão e fixará a lotação de pessoal militar e civil, pertencentes aos quadros permanentes do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coa.
trário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 19M;
137.° da Independência e 70.° da República,
JUSCELIND KUBITSCHEK

Francisco de M elZo

DECRETO N.o 44.24()
AGÔSTO DE 1&58

DE 1 00

Altera o Regulamento das Operações

Imobiíuurae da Carteira Hipotecária e Imobiliória do Clube Naval,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art.

1.0 Fica alterado o Regulamenta das Operações Imobiliárias da
Carteira Hipotecária e Imobiliária do
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clube Naval, aprovada pelo Decreto

.n." 37.463, de 10 de junho _de 19:>5.
para o fim de dar nova redação à d1S
posiçãO do artigo 6.°. a saber:

tituíçãc Federal, art.
decreta:

87, inciso 1,

M

"Art . 6.0 ......•••••.•..•.•••••

.êh;;s~~' .C; . ~..~p'r'isti~~ . 'p~'a
aquisição de unidade residencial."
Art. 2.° Este decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário.
Rio de, Janeiro, 1 de agôsto de 1958;
137.0 da Independência e 70.° da ReH
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Antonio Alves Câmara

,DECRETO N.o

44.241

AGÔSro DE

-

DE

1958

4

DE

Transfere) sem aume-nto de despesa)
função de Tabela Numérica Especial de Bxtramuneróric-mensalistá
do Ministério dJx Guerra, e dá 00tras providências.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, de.crcta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupante João da Silva
Jácomo, uma função de Artífice, referência 19, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Fábrica do Andaraí, para ídênti-ca tabela do Depósito Central de MH
memento e Muníçãc (ex-Depósito
.Central de Material Bélico) ambas
.oc Ministério da Guerra.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
'vigorna data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio, em 4 de agôsto de 1958; 137.0
<da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique

iou.

DECRETO N.> 44,242 '1'0 DE '1958

DE

4

DE AGÔS-

.Reçulc a concessão de licença a militares do Exército

O Presidente da República, usando
-da utríbuíção que lhe confere a oons-

1 -

Das Licenças

em

Geral

Art. 1.0 O militar cuja estabílí,
dade no serviço ativo do Exército fôr
assegurada por lei, tem direitJ a licença para os seguintes fins:
a) tratamento da própria saúde;
b) tratamente da saúde de pessoa
de sua famíTia;
C)
aperfeiçoar conhecímentcs técnicos ou realizar estudos no país ou
no estrangeiro, por conta própria;
d) tratar de mterêsses particulares;
e) exercer função estranha ao serviço militar;
f) exercer atividade técmoa de sua
especíalização em organizações civis.
parágrafo único.
Pode
também
ser concedida aos Subtenentes e Sargentes do Exército que tenham menos
de 10 (dez) anos de serviço a modalidade de licença. constante das atineas a e b dêste Artigo, desde que
sua permanência no Exéreito esteja
amparada em dísposttívo legal.
Art. 2. ° São autoridades compe,
tentes para conceder licença:
a) Presidente da República:
_ aos militares de seu Gabinete
Militar;
- aos militares da secretaria Geral do Conselho de segurança Na-cional;
- aos militares em serviÇo no E.
M. F. A.;

- aos militares, no caso da letra e
do art. 1.0.
b) Mirustro da Guerra:
_ aos oficiais Generais;
- aos militares, quando o preae
exceder de seis (6) meses, nos casos
das letras a e b e parágrafo únícc

do art. 1.0.

- aos militares, nos casos das l~
tras c, d e t do art. 1.0.
c) onere do Estado-Maior do 'Bxército, Chefes de Departamento, comandantes de Exército, Dívísâo e de
Região Militar, Diretores Gerais Di;'
reter do Pessoal da Ativa, Diretor do
serviço Militar e presidentes da CO~
missão superior de Economia e Finanças e da Comissão- de Promoção
de Oficiais;
- aos militares seus subordinados,
nos casos das letras a, b e parágrafo
único, do art. 1.°, até o prazo de seis
(6) meses.

242

Aros DO PODER EXECUTIVO

à) Chefe do Gabinete do Ministro
da GUerra:

_

aos militares do Gabinete e aos

das Comissões Especiais a que se rerel"e a letra B d-o art. 5.° da Lei 1íÚmero 2.851, de 25 de a.g6st:l de 195:6,

salvo quando estas forem presididas
por Oficiais Generais, nos casos das
letras a, b e parágrafo único. do artiRo 1.0) até o prazo de seis (6) me-

ses.
e)'
Secretário do
Ministério da
Guerra:
_ aos militares pertencentes à Secretaria e às Organizaçõ-es constantes

do art. 13 da Lei n." 2.851, de 25 de
agôsto de 1956 e o-utras que lhe (orem

suuordmadas, nos casos das letras a,
o e parágrafo único..do art. 1.0, até

c prazo de seis (6) meses.
Art.

3. o

A autcrjdade competente

para conceder a licença poderá também mandar cassá la:
a) DOS casos das letras a, b e parágr efo único, do art.. 1. ° mediante
inspeção de saúde, desde que verifíque náó persistir a causa que a houver motivado,
- b) nos demais casos a que se referem as' letras c,
e e t ainda do artigo 1. 0, quando as necessidades do
serviço militar assim o exigirem
Art. 4. ° A 'licença dependente ce
Inspeção de saúd.e será concedida pelo
pr,azo indicado na respectiva ata.
Art 5. <' Ao míhbar classificado,
tr ansferrôo ou nomeado
para qual~uer comissão bem assim ao .promovt.do enquanto aguarda movimentação,
não será concedida licença antes de
que o mesmo assuma o exercício do
cargo respectivo, salvo para as _casos
de .....tratamento de saúde constantes
das letras a. b e .parágrafo único do
â

art. 1.0.

Art. 6.° Finda a licença. inclusive
à prorrogação, o militar deverá reas,
sumir imediatamente o exercício do
cargo.
'§ 1. 0 A infração dêste artigo ímpilcará em considerar-se, para todos
os efeitos. o infrator corno tendo se
ausentado do serviço sem permissão, a
contar da data fixada para sua apresentação pelo término da licença.
§ 2. ° Quando a licença, porém, terminar em virtude de cassação..o militar terá' o prazo de 48· horas para
apresentar-se, se residir no local Onde
;0' deva fazer. case contrário, a auto-

i-Idade que cassou a licença arbitrará
o prazo necessário.
N o caso de não se apresentar -no
prazo ftxadc será aplicado o disposto
110 § 1.° dêste artigo.
Art. 7,o O militar pode desistir da
licença concedida ou do resto da li.
cença em cujo gôzo se encontre FJ1tretanto, no caso da letra a do artigo
1.0, a autoridade que concedeu a licença só deverá aceitar a desistência
após ser o militar. em inspeção de
Saúde, julgado apto para o serviço
ativo.
Art. 8.° Ao ser concedida licença
exceto nos casos das letras a. b e pa
rãgl'aÍo único, do art. 1.. é estipulado um pr-azo, nunca superior a 30
dias dentro do qual 'o militar entrará
no ,gôZo da mesma, sob pena de esta.
ficar sem efeito Tratando-se de licença com perda de soldo ou vencimentos é declarada expressamente
no ato da concessão a data em que
ela deve ter início
Art. 9.° A licença pode ser pror.
rogada nos têrmos da legislação em
vigor, mediante solícír.acâc do mthtar obedecendo-se ao mesmo crttério da concessão da licença inicial.
Parágrafo único. O
prazo .para
apresentação do pedido de prorrogação deve permitir que o seu despeCTh:] se dê antes de findo o tempo esupulaôo para licença, a fim de não
interrompê-la se deferido.
Art. 10. O militar pode gozar as
licenças de que tratam as letras a, b,
e parágrafo único, do art. 1.0, onde
lhe convenha, ficando, entretanto.
obrigado a participar, por escrito Q .
seu endereço ao Comandante ou Che.,
te a que esteja subordinado.
Art. 11. A concessão, a desistên-.
ela o término ou a cassação da licença será comunicada imediatamente ao corpo. estabelecimento ou repartiçã·o a qUe estiver vinculado o militar, pela autoridade a que ê1e estiver OU vier a achar-se subordmado,
ao ser expedido o ato da concessão..
desistência término ou. cessação.
11 -

Das Licencae para Tratamento:
da Própria Saúde

Al'L 12. A licença para
tratamento da própria saúde é concedada:
a) a pedido do oficial;
t» ex ctticio,
Parágrafo único, Em qualquer caso
é indispensável a Inspeção de saúde,
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que deverá ser feita por uma Junta
Mintar de Saúde no local onde esta
funcionar. Nos casos de ímpossíbilíctade de locomoção, de prejuízo para
a saúde do doente ou de perigo para
a saúde pública deve a Inspeção de
saúde ser realizada na resídênora do
militar.
ArL. 13. As licenças para tratamento de saúde vserào concedidas nos
prazos arbitrados pelas Juntas Miütares de saúde, a partir da data da
parte de doente, baixa ao Hospital
Militar ou data da inspeção de saúde, quando não existir qualquer d-os
dois .atos anteriores.
Art, 14, E' vedado transformar
em licença especial as licenças obtidas para tratamento de saúde,
Art. 15. O militar Iicencíado para tratamento' de saúde não pode de.
díear-se, sem permíssã-, do Ministro
da Guerra, a qualquer trabalho ou
profissão, ainda que -dc mesmo nào
aufira vantagens, sob pena de ter cassada a licença .independentemente de
nova Inspeção de saúde e ser responsabilizado díscíplínarmemte.
Art. 16. Para concessão ou prorl'ogação da licença, o militar que se
encontrar no est.rangelro pod-e-apre-

sentar atestado médico, visado pela
autortdade consular
brasileira ficando reservada ao' Ministro da Guer ~
ra faculdade d-e exigir novo atestado fornecido por outro médico exceto nos casos de licenças concedidas
pelo Presidente da República que regulará sua concessão.
Art. 17, Findo o prazo da licença, e- nos casos de desistência ou pedido de prnrrogaçâo,
militar é submetido à nova ínspeçâo de saúde tam,
bem por uma .Iun: a Militar de Saúde de. cuja ata -. deverá constar se o
mUitar,esta apto para o serviço, se
necessita de prcrogacâo e por que pra.zo. ou se está incapacitado definitivamente.
Art. 18. O militar que esteja em
gôZo de licença para tratamento de
saúde em localidade diferente da sede
de sua Unidade, estabelecimento ou
repartição, deve, no caso de desejar
prorrogaçã-, da mesma fazer a devida
participação à autoridads
militar
mais próxima, que providenciará no
sentido de ser o mesmo novamente
inspecionado, na forma do parágrafo único do art. 12.

°
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111 _ Das licenças para tratamento
da saúde de pessoa da família

Art. 19. O militar pode obter ücença P:Jl" mot.vo de doença. em pessoa ce sua família que viva às suas
expensas e sob o mesmo teto,
S 1.0 São consideradas pessoas da
ramtlía, para os ef€itos dêste artigo
e desde que preencham os requísíros
nêle exigidos, as constantes do artigc 213 da Lei n.c 1.316, de 20 de _Janeíro de 1851,
,2.0 Provar-se-á a doença por
.nspeçâc de saúde, na rc:'ma prevista no parágrafo único do art. 12,
observando-se, também, no que fôrem auncavcis. as disposições cons-

*

tantos dos artigos 16, 17 e 18,
~ 3.°
Ao requerimento do míLtar devem ser juntadas:
Informações sôbre licencias
já cbtídas e sua natureza;
-c-Prova de que o nome da pessoa cu família que se ache doente consta dos assentamentos e
da caderneta de vencimentos;
- E a declaração da Junt8 MjIitar de Saúde de que é ímprescindível a permanência do rruntar junto à pessoa doente,
Art. 20. o. militar não pode permanecer em licença para tratamento
QE _pessoa
da família por praZo SUperror a dois (2) anos,
Art. 21. Ao . rrulltar que haja gozado aois (2) anos de licença consecutívos ou não, para trat.amenl:.;) de
pessoa da família, somente pode ser
concedida outra licença, pelo rnesmo
motivo. após oito (8) anos, contados
(o término da última em cujo gôZO
estêve .

IV

-

Das

demais

licenças

Art. 22. As licenças constantes
das letras c, d; e e j, do artigo :Lo
só devem ser concedidas quando não
contrariarem OS ínterêsses do serviço
militar _
A1·t~ 23~ Embora satisfaçam às demais exigências legais, não podem
ser Iícenc.ados, para os fins das letras c, â, e e t do artigo LO, os militares sujeitos a inquérito, bem aSsim os submetidos a processo 'no Iôrc
militar ou civil; ou no cumprimento
de pena de qualquer natureza ..
Art. 24. A licença para aperfefcoamento de conhecimentos téoníccs
óu para realização de estudos no pais
oU no estrangeiro, por _conta própria,
pode ser concedida meúlante parecer
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ue órgão técnico competente e a cri:"
térlo do Ministro da Guerra.
Art. 25. A licença para tratar de
interêsses particulares só é concedida
uma única vez e pelo prazo máximo
de dois (2) anos.
E' concedida ao oficial que tenha.
pelo menos dez (10) anos de- oficia-

lato, inclusive o tempo de aspirante,
e ao sübtenentg e ao sargento que

tenham dez (10) a1l0S de graduação,

exclusive o tempo de cabo, e que tenham preenchido todas as exigências
para promoção ao pôsto ou graduaçâo imediata.
Parágrafo único. Ao militar que,
amparado por leis antcrtores, já tenha gozado licença para tratar de
ínterêsses particulares, pode ser concedida outra, nos têrmos dêste artigo,
desde que haja ultrapassado o período de 5 (cinco) anos a contar do término da última licença.
Art. 26. A licença para exercer
função estranha ao serviço militar,
exceto o caso de exercício de cargo
eletivo, não pede ultrapassar o prazo
de dois (2) anos, e só é concedida;
- Ao oficial Que tenha mais
de dez (lO) anos de oficialato, inclusive o tempo de aspirante, e
haja satisfeíto tôdas as condições
exigidas para promoção ao pôs00 superior;
Ao suhbenente ou sargento
que tenham mais de dez (10)
anos de graduação. exclusive o
tempo de cabo. esteja classificado na "ótimo comportamento",
no mínimo, e preencha tôdas as
exigências para promoção à graduação imediata ou ao pôsto de
2.° Tenente. no caso de suotenente ou de 1.° Sargento pertencente <Lo quadro em que Dão
exista suotenente.
Parágrafo único. Entende-se por
funções estranhas ao serviÇo militar:
a) cargo eletivo de natureza
pública;
b) as exercidas em órgãos da
Administração Pública Federal.
Estadual, do Território e do Diatríto Federal, e em Autarquias
e Solcedadea de Economia Mista,
ainda que não sejam privativas
de Oficiais das Fôrças Armadas,
nem sejam consideradas de interêsse müíter .

Art. 27. A licença para o militar
exercer atividades técnica de sua es-

ExECUTIVO

pecialidade. em
Organização Civil
nao Pode ultrapassar de dois anos.
Esta licença" será concedida, sõmente urna única vez. mediante parecer
de órgão técnico competente. a ú míhtar que contar mais de lO rdez)
anos de serviço. como oficial. aubtenente ou sargento e já tenha satísleito as condições para a promoção
!::tO põsto ou graduação imediata.

v -

Disposições Gerais
A agregação do militar
em gôzo de licença prevista neste
Decreto far-se-á de acôrdo com a
Lei n.v 2.370, de 9 de dezembro de
1954, cujas prescrições das letras a, o,
c, d e. e, dQ seu urt., 8.°, são aplicáveis, também, às praças com estabíndada assegurada e às compreendidas no parágrafo úntoo do art. 1.'.
Art. 29. Os venoímentos do mtlítar licenciado nas condições previstas neste Decreto serão sacados de
acôrdo com a Lei TI.O 1.316, de 20 de
janero de 195-1.
Art. 30, O militar Iícencíado para
"tratar de interêsses particulares"
não' conta, para qualquer efeito
como tempo de serviço, o período
que passar agregado por tal motivo.
Art. 31. Revogam-se as dísposlçõee em contrário.
Art.

28.

Rio de Janeiro, 4 de agôsto de
1958.. 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

DEORETO N.o 44.243 Aprova o

DE

AGOSTO

ns 1958

noVo

orçams'nto

6 DE
para a

execução diJ,s ooras do põrto ãe São
Francisco do Sul, no Estado de SCfn-

ta Catarinla.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o arttgo 87. item I, da oonstttuícão. e
tendo em viste. o que constn do Ul"Ocesso protocolado no Departamento
de Administração do Ministért da
Viação e Obras Públicas sob o nÜmero 21.116-5-8, decreta;
Art. Lo Fica aprovado e novo orçamento, nn Importância de Cr$ ....
233.425.435-,00 (duzentos e-trtnta e três
milhões quatrocentos e vinte e cinco
mil quatrocentos e trinta e cínc., C1'U-
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setrosr. que com êste baixa rub.. . lcado
p210 Dir-etor-Geral do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras -Públicas, para a execução das obras do pôrto de São
Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, devendo as despesas. até
o limite do orçament-o, ser custeadas
pelo G<:lvêrno do referido Estado.
eoncesstonárlo do citado pôrto. conforme contrato celebrado com a
União, nos têrmos do Decreto núme1'0 6.912. de 1.0
de març-, di! 1941.
cooperando o Ministério da Viação e
Obras Públicas na execucão das coras
em aprêço. na base das "dotações que
rMem oonsígnadas nos orçamentos da
União para! o prosseguimento do pôrto de São Francisco do Sul.
Art. 2,° Nf) vigente exercício. as
despesas serão atendidas pela dotaeâo de Cr$ 2n,OOO.oCO.'ÜO (vinte mi-

111&3S de cruzeíros) , constante da Lei
n.v 3.327-A, doe 3 de dezembro de
1957, Anexo 4.22
(09.01) - V~rba
4.0.00 - Consígnaçâc 4.1.00 - Subconsignação 4.1.03-24-1.
Art. 3.° O orçamento ora aprovado
deverá substituir os ql12 o foram pelos Decretos ns. 1O.313, 16.046. 78.450
e 37.771.
resp-ectivamente, de 22 de
agõsto de 194.2. 10 d2 julho d'e 1944,
31 (l.", julho de 1950 e 18 da agôsto
de 195'5.
Art. 4.° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccnwa-:o.
RiO de Janeiro, 6 de agôsto-de 1958:
13'7.° da Independência e 70.0 da
República..

JUSCEJ.INO KUBITSCHEK.

Lúcio uei-«.

DECRETO

4·~ ~"A

N

AGÔSTO DE

Cecrc ,

:]"7,

inciso

(lOS),

represent sda

n;~

planta

que

com êste baixa, devidamente rubricac.a pelo Direto, da D ::.:~:ÕQ de Orçamento do Departamento de Admínístc'açâo do Mtn.stérío da Viação e
Obras Públicas. ne- 'Õo ••~~::\,].i!, a criação
de um Pôsto Florestal a ser insta.
lado 3 jusante do act 0:1::, Per tecoste,
no Municipio de Pentecoste, msteõo
do Ceará..
Art. 2.° ~tt decr.ro entr-ará em
vigor c parti!' r.a d-ita >if>' sua publicação, revogadas v, disposições em

tontrarío .
Ri') ce .rane.ro, 6 -íc agõsto de 1958;

37° da Indepe : dêncio (- 7(1( da República.

~

JUSCE!:.INO

J:<:m,'ISCHFK

Lúcio Met,a

DECRETO N.o 44.245

»s 6 DE

AGÔSTO- DE 1958

Cria funções gratificadas '110 Serviço
So-suú Rural.- alte a o Decrete número 43.638, de 3 de maio de 1958,
e dá outras immíâénciae,

O Presidente da Reuúblíca. usando
da aunbuíção que lhe ,rel.'fer·"; o artigo 87, n.v I, dã. Ccnstttuiçãc e tendo em vista o disoosto no ~ 1.0 do
art. 19 da Lei n." 1.7065, de 13 de
dezemoro de 19::2, oe-rct a:

Picam cr Iacas as funções

tegrat ào Q Qu<~dro de Pessoal do
Serviço Social RUral (8 e·. R. ), a que
se refere aLe. n. 2. C>í.3, de as de
i.etemcro de 1955:
SímbOlo F(".. 1

C'hefe ia Pcocurador-ía CPr.)

o Presidente da República, usando
da aa-íbuição que 1'-;2 cor tere o artigo

-erreno e re.mec- ...~;'i centeítorlas,
com 337. 200m2 (trezentos e trmta e
sete mil e duzentos metros quadra-

«ratificadas aoaíxo
diserímínadas,
com ,-'~ respectivos vímbotos, que in-

1958

Declara de
utilidade
pública para
efeito de desapropriação pelo De-partuarcetito
voconat
síe Obras
Contra as sé-ae. ,;".,?;! ae terreno a
jusante do açude Peniecoste,
no
Município de Pentecoste, Estarlo do

~>

da Ccnstttuíçâo,

e

têrmos do Decreto-lei n.v 3.365,
ele 21 de junho de 19U mor íficado
pela Lei n.? 2.786, de 21 de maio de
~ 956, uecreta:

110S

Art. 1.0 Fie::; decle.ro ca de utíücadc pública, para eteir- de desapropzíação pelo Departamento Nacional
de Obras cont1t::t as Bêces. a área de

Art. 1°

!'IF 6 DE

245

EXECUTIVO

Símbolo

FG~3

Divisão Admínistratlvc
Chefe da Seçà, de Movimentaçáo (S. Mo.)
- Chefe da Seçso ele Cadastro
(.Cf.. C.)

Aros no

216
-

Chefe

da

gecâc

PODER EXECUTIVO

Financeíra

Simuolo F(::'· 4

IS. F.)

-nere da geçãc oc. Assistência

1

cocíal (S A . •~.)
de
Chefe da Seçeo

Compras

-

{5. 'Op.)

r,;hefe da Seça,
Contrôle e
Distríbuíçâc (.3
D.)
Chefe da Seç.'',.u de Patrimônio
>

1 -

CS, pt.)

Secretário do Uir~r8r <L Divisão Admirustr-s.uva (D. A.)
Secretário do Jh"élor da Dfviesc Financeira (r F.)
seoretárío 10 Diretor da Divisão Financeira (D. F.)
Chefe do

Divisão F'ínancedra

1 1 1 :i -

-

~~eçá)

ele Registro

1 -

I

~hefe

e

1 -

Chefe da Seçâc d:: Estudos

1 -

Chefe da ~eç:'t·) de Pesquisas
ttJ. Pes.)
"nefe da S0!. ao de Material
Educativo ~S, M. E,)
Chefe da seção de Normas e

1 -

-

da Seçâc ri." Mecanização
Divisão Admlr.Istratíva (6.

M.r.)

Arrecadação (6, H. A.)
onere da Seçáo «e Contrôle e

.i;'iscalizaçs.." (d c. F.)
Chefe de seção da Divida Ativa
(S.D.A.)
Chefe da Seção de Receita
(;2-. R.)
'.... nefe da
Seção de Despesa
IS. D.)
Chefe da Seção de Escrituração
\S. Esc.)
onere da Seçac f!f 'I'crnada de
Contas (8 T C.;

crhefe da Seçâo ai, Expediente
Dívísâo Admtnictrattva (8.

(.8.

l1xp,)

1- -

eh-efe da seção de Mecali'Jgra...
fia da Dívísãc Administrativa
.s. Me.)

-

Chefe da Seçác d- Protocolo e
Arquívo dá. DL·v-Isâo Adtnínístra-

uva (S. P, A)
1

Chefe da Seçã, ce Documentaçâc do Serviç, r'l~ Documentatão e Divulgaçáo {S. Th...)

1 -

Chefe da Seção de Divulgação
J,) Serviço de Dccumeutacão e
Divulgação (3 D.)

(8.,

Símoolc

Eat. )

é'rcjetos .s, "\i.
~:'].ef.e
da Seçae

1 -

Serviço de E,st;; trstlca
Chefe da 'S€Çã/1 de .. Planejamen.o e Análise ,$. P . ~~.11. )
1 -Chefe da Seção de Apuração
(S. Ap)

Gilete do setoi de Transportes
(St ,

Tr )

1 -

(:1; Programas
i{speciais ,8. ? E.)
Chefe da secxc cl~ Acordos e
Convênios (8. A C.)
Chefe da Seção de Super visão e
Avaliação IS.S A )
Cnefe da ôeçào de Tre~~ amento
r Encamít.hamento (8. T. E.)

1D. 1.)

F'G~.'>

as. Divisão An.nínis.t.ratíve

?)

Chefe da 13eçã(j de Implantação

(A.

Onefe da Biblioteca (B.:
oc

Chefe da

,Alm~,,~"Undo

~

secretário de Chefe de Servlçe
t Pessoal ;
Ma~pl'i"J;
Comunicações; Arrecad.v.âo ; Orçamento ;
Contabilídar'e:
Estudos ePesqnisas: Pl-mejeenento: Orientação e Oocrdeuuc-o , Estatística
c doe Documemaçâo e Divulgaç&'o) •

Símbolo FG-6

1
2

Auxiliar do Cl;Aff da vrocuracorta (Pr
. -r.ere do .jetor ue "abu.açâo da
Divisão

Aimin'Btt'r,~~va

(st. T.)

:I. -

Chefe do Setor da Perfu-açãc da
Divisão Admmi-tratava 1St. p.)

1 -

Chefe da Portaria
Administrativa (P)

da

Divisão

ATOS DO PODER

símroío

êo 87,

PC;-7

onere da I'urn.a c e Bolr tím da
Divisão

Admcústratéva

(B.S.)

Planejamento do gervíço de Esta.tística
Cnefe da Turma

rr.

ce

P.)

1 -

Chefe da TUrma de Análise do
Serviço de Es a-Ist'ca ri . A.)

1 -

Chefe da Turma de Documentad.. o Municipal rh) Servíço de
Locumentaçâo e D' ..ulgnçâo (T.
U.

Art.

M.)

2° Picam

r'1u.'~ificaú.(ls

no

bimoolc C'C-4 os ce-gos Isole dos, de
urovímento Em cccríe.no. de Chefe

2.0

0.0

Serviço de ~ta~:, tica e de onere
:Yl'viço de Do(;.!:.'1en~açãA e Di-

vulgação e no Símbolo CC-7, os cargos
isola ...c s, de pr .rvímeut em comissão,
õe Secretário d ~ Pxi sídcnte e de Secretá.no do Oooselho Nacíona., todas
ronsta.rtes do ! ieoreto LO 43.638, de
3 de .naío de Hl58,
Art. 3.° Ficam ,/lado-=: os cargos
isola..1v:, de prcvímento em ccmíssâo,
do Assessor da Pre-í.têncta e de Assessor do Díretor-Gerat ':10 Departamento Técnico Ad.u.tus tratdvo Símnele OC, OS quais oav-e-áo 1.1 integrar ' Quadro de Pessoal aprovado
pelo Decrete n.c 43J);m, 0<; 3 de maio
de 19·18.
Art. 4. o A despesa OJm a execução dêste decrete em rerá o, conta
«a dotação orçamentária própria.

Art 5.° âate de, I·~tl ent-ará. em
vigor r.a data de sua oi.blícaçâo .
Ar' €O Rev.:.:garr"'F as disposiçõ-es t m contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de
1958; 137° da Independência e 70°
c.a Reoúblíca ,

DECREI'O

N,»

Fró·~.<

DE

I,

da

Constituição e nbs

Are. 1.0 Fica autoriardo o ~!dad'd.o
brasüeíro Herly Diniz de Oliveira a
pesquisar minério de ouro em terre-

nos devclutos no lugar denorninade
Samaúma, distrito de Vila Velha, município de Oíapoque, Território Fe-

deral ti? Amapá. numa área de tainta e tres hectares cinqüenta e mio
ares e [rês centíares (3'3,5803 na) oelimitada por um polígono írregulaa,
que tem um vértice a oitenta metros
03-0 m) . no rumo magnético de eessenta e dois graus quinze mmutos
nordeste (62° 15' NE), da confluêncta
do igarapé do Maurício com o 1'10
Oassiporé e as lados a partir dêsae

vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: seiscentos '? cttenta e cinco metros (685 m) , quinze
graus quarenta minutos no-oeste
(15~ 40' NE); quatrocentos e sessenta
e .cmco metr-os (465 m) , vinte .~ oito
graus trinta minutos nordeste (28'· 3"-G'

NE), mil trezentos e oitenta e-cinee
metros (1. 385 mj , quatro gr-aus e
ClDCO minutos nordeste (40 05' NE);
oit-enta e cinco m-etros (85 m) , oir€n~
ta e dois graus noroeste (82° ~-w1:
quinhentos e sessenta e oito metros
(508 m) , dez graus trinta e dois minutos sudoeste (100 32' SW); oitocentos e quarenta metros (840 m) . qU3.tro graus quinze minutos. sudoeste
(4° 15' SW); seiscentos e dez metros
(610 m) , vinte e sete graus vinte e
cinco minutos sudoeste (27° 25' SW);
quínhentos é trinta m-etros (530 m) .
seis graus sudoeste (6 SW); cem metros (100 m) , Leste (E).
Art. 2.° O título do3, autortzaç-ío de

pesquisa, que será uma via autêntica
e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrlçâo,
no livro próprio da Divisão de Fom -nto da Produção Mineral, do Mínlstéri() da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
340.00)

c c Cruz

44.246 _
1958

n.»

têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de 2ft
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros. (Cr$ .:

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo

ExECUTIVO

!3

DE

AGÔSTO D'E

A uioriza o cidadão brasiíeíro H erly
Dmiz de Olureira a pesquisar mmério de ouro, no município de 01.1poque, Território Federal do Ama-

pá.
o Presidente da República, usando

da atribuição qUe lUe confer-e o arti-

Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
137.° da Indepandêncía e 70,0 19. R-~
pública.
JUscELmo

KUBITSCHEK.

Paulo Frôes ma Cruz.
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DECRlETO N.o 44.24f1 -

DE 6 DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza o cidaddo brasileiro Arman'"
do naroiot« a pesquisar água roinertü no município de São José
rLo Rio Preto, Estado de São panlo.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o r. da C01l8tltuição e nos
têrenos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro lS40 (CódLgo de Minas), decreta.:
.

Art. 3,0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agõsto <te-

1958; 137,° da Independência e 7<l.00

da República.
JUSCELINO KUBrrscHEK

Paulo

r-oe«

da Cruz.

Q;~

Art. 1. o FIca autortsudo o cidadão

brasileiro Armando Bal'tho!O, a pes-

quísar água mineral, em terrenos de
propriedade de Sl.LPA,L - Sociedade
Imobüíárla Paulista, no lugar denom1Iia.do Jardim COnceição. distrito e
munícípto de são José do Rio Preto,
Estado de São Paulo. numa área de
quarenta e quatro ares e trinta centíares CO,4.430ha), delimitada por um

retângulo que tem um, vértice a duzentos e noventa e cinCo metros ..
(295 fi) no rumo magnético oitenta
e seis graus trinta minutos sudeste
U36. I) 30' SE). do marco quüométríco
numer-, duzentos e dois (Km 202) da
Estrada, de Ferro Araraquaense, na
treoho São JOSé do Rio Preto-Miras61
e os lados. divergentes dêsse vértice,
os segumres comprfmentos e rumos
magnéticos: oitenta e nove metrog e
cmqüenta
centímetros
(89,50 m) ,
trinta e três graus trinta mínutos sudeste (33. 0 3{)' SE), quarenta e nove
metros e cinqüenta centímetros ....
(49'50 m) , cinqüenta e seis graus
jrmta minutos nordeste (56. o 30'
NE) .
parágrafo üníco A execução .da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento lliproVado pelo Decreto n. ° 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, urna vez se vertfi.que a existência na jazida, coma
assoctaoo, de qualquer das sucstancia.s a qUe se refere o art. 2. o do
cUado ~gularnen~ ou de ou~as
substâncias díscrímísadaa pelo Con
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 0 O títUlo da autorízaçâo
de pesquisas, que sem uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros rc-s 300,00)
e será válido pelo' prazo de dois (2anos a partir da drota da transcrição no. Iívro próprio da DiViSão de
somente da Produção Mineral do
Ministério da A%Ti<ml,ura.

DECRETO N. o 44.248 AGÔSTO DE 1956

DE

6

DE

Concede a Mármores Tigre Limitada autorização para funcionar co-,
mo emprêsa de mineração.

O Presidente da República. usando
da atríbuíaçãn que lhe confere o artigo 87, n. o r. da C'oristitUição é nos
têranos do Decreto-Iel n. o 1.985, de
29 de janeiro 194(}" (Código de Minas), decreta:
~'\rtigo único: ::ã: concedida a Mâr,
m01'2s Tigre Limitada, constituída
por instrumento particular de 13 de
janeiro de 1958, arquivado sob o número 37.333 na Junta oomercíea do
E..st.ado do Paraná, COm sede em Tigre, distrito e municLpio de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, autort.
zação para funcionar COmo emprêsa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar eôbre o objeto da referida
autorização .
R~ de .raneíro, 6 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DiEOREI'O N. o 44.249 AGÔSTO DE 1958

DE

6

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Petrônio de Macedo Lacerda, a pesqu;isar gipsiia e associados np munzcípi o de Bodoco, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República usando
da atribuiação que lhe confere o ar"
uso 8'1, n. I) I, da õonsünüção e nos
tênmos do Decreto-lei n. o 1.985, -de
29 de janeiro 1940 (Có<!lgo de Mi-

nas) , decreta.:

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 1. o Fíca autorizado o' cidadão
brasileiro Petrônío Macedo Lacerda,
a pesquisar gípsíta e associados, em
terrenos de proprtedade de AlbertO
Bezerra do Nascimento, e OUtros rio
lugar denominado Lagôa Massapé,
distrito e município de Bodoco, Estado de Pernambuco, numa área de
grínta e dois hectares (32 ha), deU·
míteda por um retângulo que tem
um vértice a oitenta e três metros
(83 m) , 110 l'Il!l1o magnétíce de cinqüenta e seis graus quarenta mínutOS nordeste (56. 0 40' NE), do canto nordeste (NE) da casa de Argelfno Joaquim de Almeida, e os lados,
divergentes dêsse vértice, 08 seguíntes comprimentos e rumos magnéti-

cos:

quatrocentos metros

(400m) ,

Sul (S); oitocentos metros (8GOm)
oeste (W).
parágrafo único: A execução da.
presente autorização fica sujeita "às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique. a existência na jazida, COmo asSOCIado, de qualquer das substâncias
a que Se refere o 'art. 2. 0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
doe pesquisas.
Art. 2. 0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêete Decreto, pagará a taxa
de trezentos e vinte cruzeiros (cr$
32-0,00) e será váUdo pelo prazo dê
dois (2) anos a partir da data da.
rranscréção no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi·
nera.l do Ministério da Agricultura.
Art. 3, o Revogam-se as disposições
em contrário.
RIo de Janeiro, 6 de agôsto de
1958; 1370 da Independência e 700
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Peulc .srões da Cruz

DECRETO

N." 44.25'C) AGÔSTO DE 1958

DE 6

DE

Autoriza Mineração do Paru Limtuula
a pesquisar minérios de alumínio e
associados, no município de Almeirim, Estado elo Pará.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei TI.o 1.985, de 209
de janeiro de 194.() (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizada Mineração
do Paru Limitada a pesquisar minérios de alumínio e associados em terre11>38 de propriedade incerta no lugar denominado Serra do -Iutaí; distrito e município de Almírrm, Estado do Pará, numa área de quinhentos h€ct;:u'es (~OO ha) , delimitada por
um polígona, Irregular, que tem um
vértice a quatrocentos metros (4'DÓ
m) , no rumo magnético vinte e nove
graus quinze minutos nordeste (290
15' NE) do marco Pará I localizadez medo a oito mil e duzentos
tros (8.210 m) no rurno magnético
cinqüenta e cinco graus trinta e~ seis
minutos nordestg (55 0 36' NE) da
margem esquerda da foz do río Jutaí
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes eompc-imentos e rumos mag,
néticoe: mil metros (1.000 m) , quarenta e nove graus trinta mínutaa
noroeste (49 0 30' NW), 'dois mil quatrocentos e sessenta metros (2.400 m) ,
quatro graus quarenta minutos noroeste (4 0 4{)' NW); doís mil oitocentos metros (2. SOO m) , sessenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (670
3{)' SW); seiscentos e quarenta me,
tros €40m) trinta e três 6'TaUS sudeste (33 0 SE); mil trezentos e quarenta metros (1.340 .m) : setenta e
sete graus trinta minutos sudeste (770
30' SE); novecentos e sessenta metros
(9SOrn) , dezesseis "garus trinta minutos sudoeste (16(1 3D' SW); dezesseis graus trinta minutos sudoeste
(16 0 30' SW); mil e trezentos metros
(1.3r()0 m): cinqüenta graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (5()0 45' SE)'
oitocentos metros (800 m) , vinte .~
nove graus quinze minutos nordeste

e

(29 0 15' NE).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 3:(). 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como asso,
cíado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2. o do citado Re,
gulamentn ou de outras substâncias
discrtmínadas pelo oonserno Nacional
de Pesquisas.
Art. 2. 0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma vlaiautêntíca dêste decreto, pagará a taxa de

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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cinCo mil cruzeiros (cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura ...
Art. 3. o Revogam-se as díspnsiçôes

em contrário.
Rio de Janeiro, fi de agôsto de 19'58;
1370 da Independência e 700 da República.
JUSCELINO

KUBITScHEK

paulo Fróes da Cruz

DECRETO N.o 44.251
AOOSTO DE

DE

6

DE

1958

Sociedade
Extrativa de Minérios
Brasileiros
Ltâa.
autorização para funcionar
como emprêsa de mi'fV?,ração.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n. o l, da Constituição e nos têrmos. do' Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Artigo único. 11: concedi-da à "Soemíbra"
Sccíedade Extrativa de
Mínéríos Brasileiros Ltda.,· oonstitui-'
da Por instrumento público de 27 de
fevereiro de 1958, retificado pelo de
I? d e março de 1958, lavrado no cartono do 19. o Tabelião de Notas da
cidade de São Pa-ulo, arquivado sob
n.c 225.672, na Junta Comercial do
Estado de .gâo paulo. com sede na
Capital d() Estado, autorização para
funcionar como emprêea de mmera ,
çâo, ficando obrigada a cumpro: Iu-:
tegralmentj, as leis e regulamentos
em vigor ou que 'Venham- a vigorar
sôbre o objeto da referida autoriza-

ção.

Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
1370 da Independência e 700 da República.
KUBITSCHSK

paulo Fróes da CrUz

AGÔSTQ DE

DE

6

DE

1958

Autoriea: Mineração do Paru rsmsuxaa
a pesquisar minérios de aluminio e
associados) no município de A tmctrim) Estado do Pará.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têrIDOS do Decreto-lei TI. o 1.985, de 29
de . janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
J

Concede à "Scemiora" -

JUSCELINO

DECRETO N. o 44-.252 -

Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
do Paru Limitada a pesquisar míné,
rios de alumínio e associadas em terrencs de propriedade incerta no lugar denominado Serra do .Iut.aí. dis-

trito e município de Almeírím, E~L
tado do pará, numa área de quinhentos hectares (500ha). delimita-da por
um retãngulo, que tem um vértice a

retecenaos e vinte metros (720 m) , no
rum., magnético quatro graus dez miDUtos sudeste (4° 10' SE) do marco
Pará lII, localizado a dezessete mü
seiscentos e quarenta metros (17.646
no rumo magnético quarenta e
três graus trinta minutos nordeste
0
(43 30' NE), da margem esquerda
da foz do rio .Iutaí e Os lados divergentes dêsse vértice. oa- seguintes
comprimentos e rumos
magnéticos:
dois mil e quinhentos metros (2. 5(JO
m) , dez graus sudeste (10 0 SE); dois
mil metros (2.000 m) , oít.enta graus
sudoeste (800 SW).

in)

Parágrafo

único.

A

execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamentoa.prova:"
do pelo Decreto, TI.o 30. 23'Ü, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfíqur, a .exístêncía na jazida, como assodado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2. 0 do citado Regulamento OU de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquísas ,
Art. 2. 0 O titulo da autonzação

de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinCo mil cruzeiros (Crã 5.000,00) e
será válido por d-ois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultma.

ATOS' DO PODER

Art. 3. o' Revogam-se as disPosições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto d'3 1958;
137.0 da Independência e 70° da República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DEORl:!,"TO 1'1." 44.253
AGÔSTO

DE 6

DE

DE 1958

251

EXECUTIVO'

têntícavdêste decreto; pagará a taxa.
de trezentos cruzeiros cois 300,O(})
e será válido por do's (2) anos a
contar da data da transcríçâo no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Mírnstéríc
da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1'958;
137,u da Independência e 70.° da República',
JUSCELINO KUBITSCT-'(EK

-A1aoriza o cidadão brasüeíro Eugênio
JI;lazon a pesquisar água mineral" no
mumicipía de Me,gi-Mirim, Estado
ele São Paulo.

O Presidente da República, usando
·da atribuição que lhe confere art. 87,

°

'n."

I, da' Constituição e nos aérmos

do Decreto-Ieí n." 1.985, de 29 de janeiro de 194() (Código de Minas), deereta:

Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eugênio Mazon a pesqui-

sar água mineral em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Bairro da Santa Cruz, distrito e município de Mogl-Mirlm, Estado de
São Paulo, numa área d ç dois hectares e vinte e cinco are" (2,25 ha) ,
'delimitada por um quadrado de cento e cinqüenta metros 050 mj de
lado, que tem um vértice a cento e
trinta e oito metros (138 m) , no
rumo magnético de vinte e se's graus
quarenta e cinco minutos nordeste
"(26° 45' NE), do canto sudeste (SE)
da sede da propriedade de requerente e os lados divergentes dêsse vertíce, os seguintes rumos magnéticos:
cinqüenta e quatro graus trinta mlnutcs noroeste (54" 3()' NW): trinta
'e cinco graus trinta minutos no-rdeste

(35" 30' NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
est'pulações do Regulamente aprovad) pelo Decreto n.s 30,230, de 1
de dezembro de 195-1, uma vez se V'€'rífique a existência, na jaz'da. como
-associado, de qualquer das substáneías a que Se refere o art. 2," do
'citado Regulamento ou de outras
'substâncias discriminadas pelo Con'selho Nacional de Pesquisas,
. Art. 2. o O título da. autcc'ízaçãc
'de pesquisa, que será uma via eu-

Paulo Frões

dI.> Cruz

DECR-ETO N. o 44. 2M
DE AGÔSTO DE 1953

DE

l5

Autoriza o cidadão brasileiro Octavt.
do~ Santos Castro a pesquisar már-

more,

âclcmito:

e

associados no

municipio de RIo Branco do Sul,
Estado do Paraná,

o

presidente da República, usando

da atríbuiçã-, que lhe confere o artigO 87, n. o I, da Constituiçâo e
nos têrmns do Decreto-lei li. o 1.985,
de 29 de janeiro de' 194-0 (Código de

Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cídadãe
brasileiro Octavi., dos Santos Castra
a pesquisar mármore, dol omita e associados, em terrenas de sua proprtedade no lugar denominado Tigre,
dIstrito e municípl-, de Rio Branco
do Sul, E~tado do Paraná, numa área
de omquenta hectares (50 ha ) ,delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil duzentos e sessenta
metros (1.260 m.}. no rumo magnético vinte graus sudeste (2Q" S,E). da
Capela de São Miguel e as .ladns, divergentes dêsse vertíce, as seguintes
('--{)mprimentoB e rum.is magnéticos:
mil metros (1. 000 m.) , sessenta graus
nordeste (60 0 NE); quinhentos metros (&00 m.) , trinta sreus sudeste'
(30' SE).
Art, 2. 0

O títul,') da autorlzaçân
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa
de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00)
e será válido Por dois (2) anos a
partir da data da t-ranscrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minera! do Ministéri.o da
Agricultura.
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Art. 3.° Revogam-se as rtísrcstções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de agôst., de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes

aa

DEClRETO N. o 44.255 -

Cruz

6

PE

DE AGÔSTO DE 1~58

Renova o Decreto n. o 38.978,
de 4 de abril de 1956
O Presidente" da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artign 87, n. o I, da . Constituiçã.o e
110S têrmns do Decreto-Ieí TI.o 1..985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de

de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
.artigo úníco. E' concedida à Ferrnsul Ltda . constituída por instrumento públtcn arquivado sob número
37.56D, e atteracã., SOb n. o 38.072.
na Junta Comercial do Estaclo do
Paraná, com sede na cidade de Curitiba, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor OU que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorizaçÃ.o.
Rio de Janeiro, em 6 de agôst o de,
137. ° da Independência e 70, o
da República,
1958;

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fr6es da Cruz

Minas) , decreta:
Art. 1. o Fica. renovada pelo praz-i
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b do art.. 1.° do
Decreto-lei n. o 9.6D5, de 19 de agôsto
de 1946, a autorü',açáo conferida 'ao
cidadão brasileiro Dimas Barbosa,

trinta ~ oil;.o
setenta e oito
de abril de
mil novecentos e cínquenta e seis
(W56), para pesquisar diamantes e

pelo Decreto número

mil

novecentos

fi

(38.978), de quatro (4)

associados no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.
art . 2. o A presente renovação que
será uma via autêntica dê... . te Dêereto, pagará a taxa de trezentos e
vinte' cruzeiros (Cr$ 320,00) e será

transcrita no livro próprio da Di...
visão de Fomento da Produção Mi-

neral do Mínístért., da Agrtoultura .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em. contrário,
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de
19-53; 137.° da Independência e 70,°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz
DECRETO N, o 44.25-6 -

DECiRE-~O

N.? 44.257 -

DE ó

DE AGÔSTO DE 1S58

Concede à Mineração São Domingos;
Limitada autorização para funcionar como emqirésa de mineração,

O Presidente da Repúb-lica, usando-

da atribuiçáo, que lhe confere o artígn

87,

n.oI,

da

Constituição e

nos têrmns do Decreto-lei n. o 1. 985"
de 2i9 de Janeiro oe 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à ::Mi~
neraçã., Sãú Domingos LImitada •.
constituída por instrumento particular de 4 de juin., de 1958, COm sede'
nesta Capital, autcrízaçãn para íuncionarco:rno emprêsa de mlneraçâc,
ficando nbrrgada a cumprir Integral-

mente as leis e regulamentos em,
vigor OU que venham a vigorar SÔDl'C
o objetú da referida autorização.
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de:
1958;

da

137. o da Independência e 70. o

República,

JUSCELINO KUBITSCHEK

paulo Fr6es da Crua

DE G

DEORETO N.? 44.258 -

DE AGÓSXO DE 1958

Concede a, Fetrosul Ltda. tuüorizactio
para funcionar como emprêsa ~ de
mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuIção que lhe confere o artigO 87. n. ° 'r. da Constituição e
nos têrmns do Decreto-lei n. o

1.985.

DE 6

DE AGÔSTO DE lS58

Autoriza a Emp'l'éM paranaense âeAgu.'1s Minsrais Ltda. a pesquisar'
água mineral no município de Jacarêzinho, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere, o ar-.
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tigO 87, n. o I, da Co?Stituição e
nos têrmos do Decreto-lei n." .1.985.
de 2"9 de janeiro de' 1940 (CÓdlgo de
.Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Emprêsa paranaense o.e Aguas Minerais
Limitada a pesquisar água mineral
em terrenos de propriedade da Mitra
Diocesa::1a d~ Jacarêzinho no. ~móv.el
denominado Fazenda São Jose, dIStríto e município de .jacarêzinho, Estado do paraná.. numa área de vinte
l1ectares e noventa ares (20,90 ha) ,
delimitada por um retângulr, que tem
nm vértice a duzentos e oitenta e
seis metros e ouenta centímetros
(286,8~), 110 rumo maf?TIético. de
oit~ntu. ~e cInCo graus e trmta mmutos noroeste (85 0 30' NW), do marco
quilométriCo cento e noventa e -três
(Km 193) da Rêde Viação ParanáSanta Catarina. ramal JaguariaívaMarques dos Reis e as lados divergentes cesse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéttcosi.
mil e quarenta e cinCo metros
(1,045 en) , sessenta graus sudeste
(600

SE);

duzentos metros

(ZiOOm)

trinta graus nordeste (30 0 NE).
Art. 2. 0 O titulo da autortaaçãn
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3(lO,OO)
e será válido por dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as rüspostçôea
em contrário,
RIo de Janeiro, em 6 ce agOsto de
1958; 137. 0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

paulo eróee da Cruz

DECRETO N,O 44.259
AGÔSTO DE 1958

DE G

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Demosthenee Barbo de Siqueira a
pesquisar calcário no mamicuno de
Planaltina, Estado de Goiás,

O Presidente da República, .usandc
da atribuição que lhe confere o art. 87,
TI,O I, da Constituição e nQS têrmos
do Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de ja~

neiro de 1940 (Códig.o de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado. o cidadão
brasileiro Manoel Demosthenes Barba
de Siqueira a pesqu'sar calcário, em
terrenos de prcprledade da Sociedade de Fertilízantes Calcários Limitada no lugar Fazenda Sobradinho,
distrito e município de
Planaltma,
Estado de Goiás, numa área de cem
hectares 000 ha) , delimitada pOr um
quadrado de mil metros n.oú{) m)
de lado, que tem um vértice a quatrocsntos metros (400 m) no rumo
verdade.rr, trinta e quatro graus trinta minutos sudeste (34 0 3{}' SE) da
confluência. do córrego Mata do Bar1'0 no ribeirão Contagem. e os Iadcs
divergentes dêsse Vértice, os rumos
verdadeiros de norte (N) e oeste (W),

respectivamente.
Parágrafo único._ A execuçâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,s 30.230, de 1 d-e
dezembro de 1951, uma vez Se verifique a existência na jazida, como assaciado, de qualquer das substâncias
a que Se refer-e o art. 2,0 do citado
Regulament-, ou. de

outras substân-

cias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art . 2.0 O concessionário .se compromete a respeitar, em qualquer época, sem direito a indenização, a determinação de órgãos do poder público em referência à utdlízacâo : de
tôda ou de parte da área a tingida
na respectiva autorização, ccmprovado o maior ínterêsse público. a cntério do Departamento Nacional da
Produção Mine~a1.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de mil
cruzeiros <Cr$ 1.0<l0,OO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data
de transcrição no
livro próprio da Dlv.sâo de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura,
Art. 4,0 Revogam-se as dlspoatções
em contrário.
Rio d-e Janeiro, 6 de agôsto de 1958;

137.0 da Independência e 70.0 da Re-

pública,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo rróes da Cruz
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DECRETO N." 44.260 -AGÔSTO DE 1958

DE

6

DE'

Au.toriza Q cidadão brasileiro
JOsé
Bruce de Mendonça Clarlc a "pes-

quisar areias ilmenüicoe e associa-

dos no município de xrczoaes. Estado do Maranhão.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o' art. 87,
n,v I, da. Constituíçâo e nos têrJ21CS
do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29 de janeiro doe 1940 (Código de Minas), de-

da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Pl'Odução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art!. 3." Revcgam-ss, as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCEl...I NO KUBITSCHEK

Paulc Fróee

da

Cruz

creta:

.AJ:t. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Bruce de Mendonça
Clark a pesquisar areias ilmenítícas
e assooiadcs, em terrenos de sua p1'2-

priedade e de "Estabelecimentos .IaInes Frederfck Clark S. A. t, no lugar
denominado Corôa das Ovelhas
Ilha do Caju, distrito e município
de Araicses. Estado do Maranhão.
numa área de quinhentos hectares
(5{}O ha) , del'mítada per um polígono

irregular que tem um vértice a seiscentos metros (600 m) no rumo n-agnético de sessenta e cíncn graus quinze minutos sudeste (65" 15' SE) do
canto nordeste (NE) da sede da Fazenda do lugar "Mangue Sêcc" e os
tados, a partir dêsse vértice, os se4
guintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 mj ,
três graus noroeste (3." NW); quinhentos metros (500 rm . dóis graus
noroeste (2." NW); oitocentos e quarenta metros (840 m) , leste (E); duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
cinco graus clnoüenta minutos noroeste (5." 50' NW); mil oitocentos
e cinqüenta metros 0.850 m) , cinqüenta e quatro graus trinta minutos
noroeste (54" 3{)' NW); novecentos
metros (9{)0 nn oeste (W); r-ês mil
setecentos e cinqüenta metros (3 750
m) , nOVe graus quarenta e cinco mtnutes sudeste (9" 45' SE);- mil e sessenta metros (1.060m), leste (E):
novecentos metros (900 rm . Quatro
. graus quinze minutos noroeste (4."
15' NW); trezentos e oitenta metros
(380 mr, dez graus trint~ minutos
ucroests (1'0" 30' NW); quinhentos e
oitenta metros O'i80 In}. dez graus
noroeste (la" NW).
Art. 2." o títul-, da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntca
dêste Decretcç pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros

(Cr$ 5.000.{)(}), e

válido per dois

(2)

sei-á

anos a contar

DEORETO N.o 44.261

DE

S

DE

AGÓSTO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro
José
Patrus de Souza a pesquisar ciaaita e associados, no município de
Gcuoéa, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, us-ndo
da atribuição qUe Ih? confere c artigo 87, n.» I, da Constituição ~ nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi'lQ.S),
decreta:
Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Patrus de Souza a
pesquisar cíanlta . e associados em
terrenos de propriedade de S.eh~3t.ião
Plácido Fernandes, no imóvel d 'nominado Retiro do Heitor distr;tn d~
Barão de Guaicuí. município de Gouvêa Estado de Minas Gentis -iume
área de trezentos e trinta e um hectarcs e setenta ares (33170 ha) ·d'2limitada por Um retângulo que tem
um vértice a duzentos e oitenta metros (280 m) . no
rumo magnético
dez gmus nord-este 00" NE) da confluência dos córregos Bicho e Espinho e os lados. divergentes dêss , vértice, os seguintes comprimentos ~ rumos magnéticos: mil
quínhentcs e
cinqüenta metros (1.5-50 m) . sessenta
e quatro graus trinta minutos i101'deste ($40 30' NiE); dois mil cento e
quarenta metros (2.14-0 m) , vln.e e
cinco graus. trinta minutos noroeste
(25':> 30' NW);
Art. 2." O título da autoríaicno de
pesquisa, que será uma via aut3ntic,a
dêste Decreto, pagará a taxa d-e tr-s
mil trezentos e vinte cruzeiros (Cr$
3.320A10) B sSTá válido por dois . (~)
anos a contar da data ds transcrrcao
do livrQ próprio da Divisão de FOmente da. producâo Min-eral
do
Ministério da Agricultura.

DO PODER E..."'{ECUTIVO
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Art. S.o RJevogam-se as dlspostçóes

eIU contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958.
13'1." da Independência e 70." da Re-

pública..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes à'l Cruz.

DECRETO N." 44.262 AGÔ~TO D'E 195'8

DE 6 DE

Renova o Decreto n.o 39.046, de 18
de abril de 1956.

O Presidente da República usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituiçã-o e :Us
têrmoa do Decreto-lei n.? 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi.Q€tS)
ríecreta:
.

Art. 1." Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmoa .da letra b do art. 1." do Decreto-Ied n." 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida 30 cidadã-o brasileiro Henríqug Maria dos
Santos, pelo Decreto trinta e nove
mil e quarenta e seis (39,f146) te
dezoito (18) de abril de mil novecentos e. quarenta. e. sei? (1946) para
pesquisar água nuneraj no nunícípio de Sertâozinho, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° O títul., da ,autorizaçã.n- de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíroa (Cr$ 3'OQ.QO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da A,:;ricultura.
Art. 3." Revogam-s., as disnosicêes
em contrário.
- ~
Rio de Janeiro, 6 de' agôsto de 1958;
137." da Independência e 70." da R2-

púbUca.

nas); decreta:
Art. 1.". Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joa-quim Nogueira a pesquisar
minério de manganês, em
terrenos de propriedade de Dom.ngns
Saraiva Diniz, no lugar denominado
Fazenda Córrego Sêco. distrito e mUnicípí., de Mateus Leme. Estado de
Minas Gerais, numa área de sessenta e cinco ares e cinqüenta e um
centiáres (0.6'5.51 haj delimitada por
~ . polignno irregular que tem um
vértice a quarenta metros e noventa
cinco centímetros (40,95 fi) no rumo'
magnético dezessete minutos sudeste
(0 0 17' SE) da confluência do córrego
seco no ribeirão Mateus Lome e oa
lados a partir riêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos maenéticos: cento e cinco metros e "Cinw
qüenta e quatro centímetros '" ...
(105.54 m) , seis
graus seis minutos
sudoeste (6° 6' SW); sessenta e três
metroS e cinqüenta centímetros ....
(63,50m), oitenta e nove graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (89.° 58,
SW); quarenta e quatro metros e
dezesseis centímetros (4416m) d-oze
graus trinta e oito minutos noroeste
(12. 0 38' NW); quarenta e seis metros- (46 m) , trinta e cinco graus trinta e dois minutos nordeste (35° 32'
NE); vinte e quatro metros e trintá
centimetrns <24.30 mj , quarentagrau,s

cinqüenta e seis minutos nordeste,
Art. 2·". O título da autor.zaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30,0.00) e será
válido por dois (2) aUoS a contar da
data da transcrtcâo no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Mínistér!o da Agricultura.
Art- 3.0. Revogam-se as disposições
Em

contrário.

Rio de .rs.ne.ro, 6 de agôstc de 19M~:
137.0 da Independência e 7{}." da ReJUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Frées da. Cruz.

DE

têrmos do Decreto-lei n.c 1..985, de
29 d-e Janeiro de -1940 (Código de Mt-

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEk.

DECRETO N·o 44.263 AGÔSTO DE 1958

.255

Paulo .rrões da Cruz

6

DE

Autoriza. o cidadão brasileiro Joaquim
Noçueira a pesquisar minério de
manganês no municipio de Mateus
Leme, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
d.a atribuição que lhe confere o artigo 87. n.s I. da Constituição e noS

DECRETO N.? 44.264 AGÔSTO· DE 1958

DE

6

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Nogueira a pesqUisar hematita no
município de Mateus Leme, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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87,

li. o

I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

na-s), decreta:
Àrt. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro

Joaquim

Nogueira

a

pes.

qtzlsar hematita em terrenos de propriedade de Francisco José da LUz no

imóvel denominado Fazenda S. Francíccc distrito de .Juatuba. município
de 'Matem, Leme, Estado de Mmas
Gerais, numa área de dezenove hectares dezesseis ares e oitenta centeares (19, 1.680 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice r..J final da poligonal que,

partindo do canto sudeste (SE>', da
casa de Antônio Saraiva Diniz tem
OG seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: setenta e quatro metros

e dezoita centímetros (74 18 m) , qua-

torze graus dezoito minutos sudoes,
te (14° 18' SW); sessenta e um mee trinta e cinco centímetros (61,35
mj . vinte e um graus cinqüenta . e
cinco mírrutos sudcecta «21 0 55' SW);
cento e sessenta. e cinco metros e
quarenta e oito centímetros (l65,4sm),
cinCo graus
cinco mínutog sudeste (50 05' SE); e. os lados do pOlígono a partir do vértipe considerado
tem os seguintes comprimentos e ru,
mos magnéticos: quarenta e cinco
metros (45 m) , vinte.e sete graus
sudoeste (270 SW); . quarenta e oito
metros e quarenta centímetros ....
(48,40 enj , dezesseis graus trinta e um
minutos sudoeste (16° 31' SW) r oitenta e quatro metros (84 m) . vinte graus
cinqüenta e um minuto-s
sudoeste
(20° 51' SW); cento e trinta e seis
metros e dez centímetros (136 10 mj ,
vinte e seis graus vinte e quatro minutos sudoeste (26 0 24' SW); setenta
metros (70 m) , dezessete graus doze
~il.·os

~~~~~: ~~:s~et~~: ~~~e~:? ;ce~~~=

metros (65.90 nn vinte e um graus
quatrõ minutos SUdoeste (210 04' SW);
cinqüenta e d,o-is metros ·(5·2 m) , vinte e sete graus quatro minutos sudoeste (270 04' SW); trfnta e dois
metros (32 m) , vinte e dois graus
quatro minutos sudoeste (220 :)4' SW) .
trinta e. dois metros (32 m) , quatr~
graus trmta e quatro minutos sudoeste (4° 34' SW); trinta metros (30
metros), trinta e quatro graus trtnta
e quatro minutos
sudoeste
(340
SW) ;
vinte
e seis
metr?s (2'6 m) , quarenta e seis graus
trinta e quaU'o minutos sudoeste (460

34' SW); cento e oitenta e sete metros e quarenta centímetros (18740m) ,
cinqüenta e dois graus doze minutos
sudeste (520 12' SE); trezentos e .eínqüecrta e três metros e oitenta e um
centimetrcc (353.8Jm), sessenta e
três graus trinta e três minutos nordeste (63° 33' NE); duzentos e eimqüerrta e nove metros (259 m) , seis
graus cinqüenta ,e cínc-, minutos noroeste (6° 55' NW); noventa e dois
metros e dez centímetros (92,10m).
te-ínta e três graus cinqüenta minutos noroeste (3'3" 50' NW); ceerto e
sessenta e nove metros e dez centímetros (169,lO nn treze graus e cinqüenta mínutcs noroeste (13" 50'
NW); cento e dezenove metros ,."
(119 fi), setenta e dois graus quinze
mtciutcs noroeste (720 15' NW).
Art. 2. ° O título da autorfzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros «ns 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultu-

ra.

Art. 3. 0 Revogam-se as dísposlçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
1370 da Independência e 700 da Re-

pública,

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Paulo Fróes da cruz

DECRIETO N. ° 44.265 -

DE' 6 DE

AGÔSTO DE 1958

Autoríec o oIcuuUio brasileiro
A ntônio Augusta raccío a pesquisar quartzo e assOCiados. na
mumicipic de Monte Sião, Estada
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:

Art. 1.". Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Augusto Faccio a
pesquisar quartzo e associados em
terrenos doê propriedade de Júlio Ferreira e Gregório Martins e SUa mulher no lugar denominado Bairro doS

Ferreírínhas, distrito e munícípí., de
Monte Sião, Estado de Minas Gerais.

ATOS DO PODER EXECUTIYO

numa áa-ea de dezenove hectares e
noventa e três ares (19,93 ha) delimitada por
um polígono Irregular
que tem um vértice. a dois mil Eet~
.centos e se~senta e cinco metros i2.7fi5
m) , no rumo magnêtíco de 9.uarenta e
cinco graus e trinta e um mínutos nordeste (45° 31' NE) de marco dívlsórío
entre os territórios dos Estados de São
Paulo e de Minas, situado a quatro
quilômetros (km 4) da margem es.querda do rio das Antas e oS Iadce
a partir desse vértice, os seguintes
complim::utos e rumos magnéticos:
quatrcoentos e qua-renta e cinco metroS (445m) , quarenta e oito gráus
nordeste (48° NE); trezentos c trmta e dois metros (332m). três graus
e vinte
minut-os nordeste (3.° 2()'
NE); quarenta e cinCo metros (45m)
quarenta e cinco gráüs noroeste
<45,° NW); quinhentos e sete metros (507m), sessenta e sete gráus
sudoeste (67." SW); cento .e trinta
e cinco metros (l3'5m) , treze graus
-e vinte e cinco
minutos
sudeste
(13.° 25' SE); trezentos e cínquenta
metros
(3·5(Jm), dezenove graus -e

quarenta minutos sudoeste 09°
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mos da letra b do art. 1. o do Decreto-lei n," 9.6:(15, de 19 ue agõsto
de 1946. a autorização conferida ao
ctdadã., brasileiro Pedro Paulo Seabra pelo Decreto n." trinta e oito mil
novecentos e setenta e nove Gi8. 97~) ,
de quatro (4) de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (195{), para
pesquisar diamantes e associados no
rnuníeínt-, di? Diamantina, E,<:;tad Q de
Minas Gerai."
Art . 2.° A presente renovação, que
será uma via autêntácatdêste decreto,
nazará a taxa de trezentos e trinta
cruzeiros <Cr$ 33'G,OO) e será transcrita no livro próprio da Divisão de FDmenta da Produção Mineral, do M~
nístérto da Agricultura,
Art. 3.'-' Revogam-58 as díspzslções
em contrário
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1953;
li17.0 da Independênrú-, e 70." da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróee da Cruz,

'lO'

.sE) .

Art , 2.o O título da autorização de
pe-squisa será uma via autentica deste Decreto, pagará a taxa dê tn;zentcs cruzeil'os (Cr$ 3üO,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
·do Ministério da Agr'Icutura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
Em contrário.
Rio de Janeiro.. 6 de agôsto de 1858;

137," da. Independência e 7Q.o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

PClUlo Fróes da Cruz.

DECRETO N.o 44.266

DE 6 DE

A.GÔSTO DE 1958

Renona o Decreto nY 38.979, de 4 ite
abril de 1956.

o Presidente da R-epública, usando
.da atrlbulcã-, que lhe confere o arttao R'I, n.c I. da constituição e nos
têrmos 00 Deereto-Iei n.? 1.985, de
29 de íanelro de 194'0 (Códig·o de MiYl::l.'ü, decretar

Art. 1.0 Fica renovadj, pelo prazo
'anproí-rogáeel de um O) ano, um têr-

DECRETO

N.o

44.26'1

AGÔSTO DE

DE

6

DE

1953

Autoriza o cidadão brasileiro Septimus James Frederick Clark: a pesquisar areias ilmeniticae e associados, no Município de Araioses, estaao do Maranhão.

o Presidente da República, üsando da. atribuição que lhe confere o 13.1'tígo 87, D,O I, da Ccnstituíçâc e nos
têrmos do Decreto-Lei n.c 1.985, ele
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Septímus James Frederick
Clark a pesquisar areias llmenltlcaa
c associados em terrenos de sua propriedade e de "Estabelecimentos .rames Frederick Olark S.A.", no lugar denominado Canto da Tapera
- Ilha do Caju, distrito e município
de Araioses, Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , limitada por um polígono
irregular, que tem um vértice no
Pôrto da Tapera e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) , Sul (8); mil e trinta
metros (l,030 m ) , Oeste (W): nua-
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ATOS DO

PODER

tro mil e seiscentos metros (4,600 m) ,
Norte (N); seiscentos e oitenta metros (680 m) , oitenta e sete graus sudeste (870 SE); três mil duzentos
e trinta metros (3.230 m), três graus
trinta e
cinco
minutos
sudeste
(3° 35' SE).

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco

mil

cruzeiros

(Cr$

5.000,00),

e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minera! do Ministério da
Agricultura.

EXECUTIVO

tros (8.333,33 rm, sessenta. e dois~:Taus noroeste (62 0 .NW)
Art. 2.° O stturo da autorização
de pesquisa, que será uma via autênt~ca dêate decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (01'$ 5.000,00! e
: erá transcrito no Jívt o próprio da
Divisão de Fomento da '<roduçâo Mir-eral. do Mímatérto ci:l Agrtcultura .
Art. 3. °lRevogam-se as disposições em contra. 10.
Rto de .Janeiro, 6 c'e agósto de
j958, 1370 da Indepcr oér.cta
Repúbdca..
JUSCELíNO

Art, 3.° Revogam-se as dtsposiçôes
em contrárto.
RIo de Janeiro, 6 de agôsto de
1958; 137.Q da Independência e 7Q.o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DEORETO N. o 44.268
AGÔSTC DI: 1958

DE

G DE

o Presidente da ~ier,Ú\)!ira usando
Da asnbuíção que cne confere o artigo B7, n.v I, da Conat ~tuiri1(' e nos
têrmos do Deoreto.lei n. ° 1.985·, de

29 de janeiro d'; 19 ·,G {Código de Mi-

-

Art. 1.0 Fice autor.zudo o cidadão brasileiro Prancísco Portela de
Samp.do a ues-juísa, are.as ítmenítdcas e associados em terrenos devclutas c de diverso; no )unlT der.ominade R:.-> Negro, Dlstrttc c Município de
Prlmeh-a Cruz. Est «i., de Maranhão,
numa área de qu.nhertos r-ectares
(500 !'~a), delimitado. pc- um paralelogramo, que tem um vértice a 1.800
metros, no rumo verdadeiro de seis
gTaus trinta crínuoos sudoeste ....
(6 0 30 SW), da tdfurcaeác de Rio xe-

gro B OS lados divergentes dês.se vér-

tece, 0R seguintes comprtrcentor- e rumosverdadeir:';f : setecentos metros
Sul \8) ,oito mil treaeuros ? trinta
\1 1-rê~ metros e tritl~" e três centíme-

70.0 da;

KFE.TSCEE;I{

Frcp..~

c«

Ctuz

DECRETO N.?· 44.269
AGÔSTO D~ 1958

DE

6 DE

Autoriza o' cidadão brasileiro Francisco Lçnacto Marltns Neto a pesquisar minério de terro no município de A nionma Estado ao Paraná.

o

Autorizá o cidadão brasileiro Francisc.J Portela de Sa,mp~·io a pesqui~
:w.r areias ílmenítrcas e asscciaâos,
no ·'i!unicípio de Frnveíra Cf1U.Z,Estaco do Maranhão

uasj , cecreta:

Pau-lo

f'

Presidente d<i Icepúblíce, usando

da atrtbr.içâo que lhe confere o art.
87, n. <,' I, da Oonsbituiçào e nos têrmos do Decreto-lei C.' 1.985, de 29:
de Janeiro de 1~40 (Código d-e Mi-

nas) , decreta:
ArL 1:" Fica autorizado o cidadã"!
brasileiro Francisco Ignaoío Martins

Neto a pesquisar rmneno de ferro.
em terrenos de propriedade da Sociedade Industrial e Agrícola Paranaense Ltda no imóvel denominado
Fazenda Antonina, distrito e município de Antonina Blstado do Paraná,
numa área de vinte oito hectares
<28 ha) , delimít'rda por um retângulo que tem um vértice no f].nR;i de
poligonal que partindo do marco quiIométríoo número Sf"Í-€ mais cento e

quarenta metros (Krn 6,140) da rodovia Ourltiba-Antornna, têm os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m) ,
norte (N); duzentos c cinqüenta metros (250 m) , oeste (W); e, os lados
do retânvulo, a partir do vértice considerado.. têm 03 secutntes comprimentose rumos -near-étrcos: oitocentos metros (80Gm), norte (NJ; e-:
trezentos e cinqüenta metros (350 mj-,
oeste

(W).

ATOS DO PODER EXECUT!VO

Art. 2. o . O titulo da autorieaçêo
de pesquisa, que será uma .via eutêntdca dêste Decreto, pagara a taxa
d"e trezentos cruzelrcc cc-s 300,00) e
será válido pelo P1'3,ZO de dois (2)
anos a partir da date da tránserlçâo
no livre próprio da Divisão de Fomente ria Prcducã-, Mineral do Ministério da Agrícultura
Art. 3." Revog'.'lm-ft" as disposições
em oontrárto .
Rio de .Janeíro, 6 de agôsto de 1958,
Indepei"1dênda e 70.9 da
Repúblic3.
137.9 da

JUSCELI.NO

KUBITSCHEK.

Pa1tlo Fróes da Cruz.

DECRETO N,o 44.2'7()
AGÔSTO DE

DE

6

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Alves Motta a pesquisar caulim e
associados no município de ltapecerioa da serra, Estado sie São
Paulo.

o

Presidente da República, uaarido
da atribuição qUe lhe confere o -:w.t~
go 87, n.v L da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 2Q
de janeiro de 194Q (Código de Mi'lll:{)
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
bmsil-eiro Geraldo Alves Motta a pesqulsnr caulím e associados em terrenos de propriedade de Magdalena
Prencisca Domíngues e outros no
bairro de Santa' Rita, distrito de Embuguraçú, município de Jtapecertca da
serra, Estado d-e São Paulo, numa
área de vinte e nove hectares e trinta
-e oito ares (29,38 ha) . de delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértícs a cento e onze metros
(111 m), no rumo magnético de dezenove gl....1US sudoeste (19° SW) "19, extremidade noroeste (NVi) do bcelro
qUe dá vazão ao ribeirão d8 Pote na
Estrada senta Ríta-Embuguaçu e os
lados a partir nêsse Vértice, os -S'":lg"Ü:2tes comprimentos e rumos mag-néticos: cente cinqüenta e oIto metros
(158 m) , vinte e oito graus sudoeste
(28, S\iV) tr-ezentos quatorze metros
(3"4 m) , oitenta e dois graus '1.UdOest ç (8-2° S\V); cento noventa e cinco
metros (195 mi , setenta e cin'::o
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graus noroeste <75° NW); duzentos
e doze metros e cinqüenta centímetros (212,50 m) , quarenta e três graus
nordeste (43° NE); cent., quarenta e
oito metros (148 m) , vinte e sete
graus. e trintn minutos noroeste
(270 30' NW); trezentos e dez metros
(3,10 m) , sessenta e quatro zraus e
trinta minutos sudoeste (64° 30~ SW);
cento e vinte e oito metros (128 m)
vinte e dois graus e trinta minuto;
sudeste (22° 30' SE); cento e vinte
e um metros (121 m) . setenta e quetro graus sudeste (74° SE)' duzentos oitenta e quatro metros \281 mj ,
vinte e oito graus e trinta minutos
sudeste (280 3{l' SE); duzentos e
trinta e dois metros (232 m) , s-etenta e três graus sudoeste (73° SW I ;
trezentos quarenta. e nov-e metros
(349 m) , qua-renta' e o1to graus e trinta minutos sudeste (48-° 30' SE); trezentos oitenta e oito metros (38 m) .
dezessete graus nordeste (17° NE);
quatrocentos e trinta metros (430 m) ,
sessenta e olto graus qunrentg e cinco minutos sudeste (68° 45' SE)dU~
senta e dois centiares (21,3662 11a).
zentos sess-enta e três metros (263 m) ,
trinta e sete graus nordeste (37° NE) :
trezentos sessenta e seis metros (366
m) , quarenta e três graus noroeste
(43 0 NW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fict!. suíeíta às
estipulações do Regulamento aptove-"
do pelo Decreto n.s 3().230, de 10 de
dezembro d-e 1951, uma vez vertüoue
a existência na jazida, com., esseciado. de qualquer das substâncias e
qU,e se refere o art. 2.° do citado Regulamento Ou de outras SUbstâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquíses .
Art. 2.° O titulo de autorização de
pesquisa, que será umn via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da trtmscríção no livro próprio da Divisão d: Fomento
da produção Mineral do Mtnistérto
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-a- as disposições
Em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de agósto de 1958;
137,° da Independência e 70.° da Re ...

pública.

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Paulo Fr6es da Cruz.

260

A'IOs DO Ponsn EXECUTIVO

DECRETO N.? 44.2-71

~

DE

6

DE

AGÔSTO D'E 1958

Autoriza

a

Companhia

Pitangui a ·pesquis.lr

Siderúrgica

minérios d3

ferro, -momçamée e associados no m-lI_
nicípio de Fitangut, Estaào de Mi-

nas Gerais.

o

presidente da República, usando

da e..tribuição qUe lh~ confere o artigo 87, n.e I, da Constitu'çâr, e nas
térmos do Decreto-lei n." 1.985, de. 29
de janeiro de 194{1 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizada a Oompa-

nhla Siderúrgica Pltangui ca pesquísar minérios de ferro, manganês e
associados, em terrenos de proa.tcdnde de Vicente Marcehno da SiJ velrn
no lugar denominado Fuzenda Bueno.
distrito e Município de Pítangut, Esrodo de Minas Gerais, numa área de
Quatro hectares setenta e sete ares e
oínuüenta e oito centiares (4,7'758
ha): delimitada por um polígono irre-

gular Que tem um vértíc-, a duz -ntos
e, cinqüenta e nove metros (2M m)
no rumo ma.znétíco d-e sessenta e. seis
graus
quarenta minut-os
Iludoeste
(660 40' SW), do marco quílométrf-o
quatrocentos e quarenta e três (KJ:U

443) da Estrada de Ferro Rêde Mlneíra de Viação, no ramal Azurita"
Barra do Funchal e as lados, a partir dêss" Vértice, os ssgutntes comprtmentos e rumos magnéticos: doze

metros
e
cinqüenta
centímetros
Ü2.50 m) , setenta e nove graus noroeste (79 0 NW): sessenta e quatro metros (64 m) , quarenta e cinco graus
cinqüenta e oito
minutos sudcesba
(4':>0 58' SW); duzentos e oitenta. e
cinco metros B vinte c cinco centímetros (285 25m), doze graus sudo...
este (12 0 SW); duzentos e trint-a metros e vinte centímetros (230.~.20 m) ,
cinco graus sudoeste (5° SW): cinqüenta e cinco metros e trinta ~e-nti
metros (5;: ,30 m) . sessenta e cinco
graus nordeste (650 N!E); trezentos e
noventa e três metros e cinco centímetros (3'93, 05 m) . cinco graus ncr..
deste (5° NE); cento e sessenta fi três
metros e quarenta centtmetrcs ... _
(163,40 mi. doIs graus nordeste (2 0
NE).

parágrafo únloo , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulament-, aorovado pelo Decreto n.« 30_230, d'e 1.0 de
dezembro de 195-1, uma vez se rertfí-

que a existência, na jazida, corno a:,.'saciado, de qualquer das substáncías a
qu,e se refere o art. 2.° do citado H'egulamento ou de outras substê.acíaa
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. ° O titulo da autoriaaçã., de
pesquisa, que sará uma via autêntica
oêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) c será
válido pelo prazo de dois (2) .mos a
partir oa data da trunscriçâo 1"10 livro próprio da .Divisão d~ Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.

Art. 3.0 Revoaam-s , as dlspcsiçôes
,em contrário.·
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1955;
137." da Independência e 70,0 da R?púclico..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Pa'ulo Frões

a'X

CI1U;;

DEORETO N.Q 44.272
DE AG6STO DE 1953

DE 6

Renova o Decreto n. o 39.238. de 23
de maio de 18'5-3.

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

tigo 87, n. o I, da Constttutçâ-, e DGS
têrmos do Decreto-lei n.e -1.985 de
29. de janeiro de 194'0' (Códig ó dê'
Minas) , decreta:
Art. 1. ° Fica renovada pelo prazo
il;,nproLT-ogável de um (1) ano, nos
termos da letra b do art. 1. ° cio
Decreto-lei n. ° 9.605, de 19 de
agõst o de 194'3, a autorização concedida ao cidadão brasileuv, Francisco

Bernard-, Corbeta pelo Decr2t ü número trinta e nove mil, duzentos e
trinta e oito), de vinte e três (23) de
maio de mil novecentes e cinqucrrta
e seis (1956), para pesquisar carvão
mineral no lugar denominado Mãe
Luzia, distrito e munícípi-, de Crictúma, Estado de Santa Catarina.
Art. 2. o A presente
renovação,

que será uma via autêntica dêste
decreto, pagará a' taxa de quatro mil,
quatrocentos e vinte cruzeiros
.
(Or$4.420,üO) e será transcrita DO
livro próprio da Divisão de Fomento
da produção Mineral, do Míntstór io
da Agricultura.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

art , 3, c Revogam-ar, as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de
1958; 137';o da Independência e 70.°
da RepúblIca.

DECRETO N.? 44.274· AGÔSTo DE 1953
Autoriza
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DE 6 DE

o cidadão b"'usilet'To JOSé

Iâorinlio Thomasi ar lavrar minério

ele terro no município de ltabira,
Estado de Minas Gerais.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DEORETO N. o 44.273

DE

AGÔSTQ

DE 1953

DE 6

4utoriza o cidcuUio brasileiro walter
Brockes a pesquisar grafita no município de peixe, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da - atribuição que lhe confer-e o artigo 37, n. ° I, da Oonstítuiçãn e nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ce
Minas'), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro walter Brockes, a pesquisar
grafita, em terrenos devolutos. no lugar denominado Dois Irmã-os, distrito
e município de Peixe, Estado de
Goiá.s, numa área de trezentos hectares (3{Jü ha) , delírrutada P'JX -um
retângul., que tem um vértice a oítocentos e sessenta e cinco metros
(365m.), no rumo verdadeiro quarenta -e seta graus nordeste (46° NE)
da extremidade noroeste rNW) da
escola prtmária Dois Irmãos e as
lados, divergentes dêsse vértice, 0~
seguintes comprhnentos e rumos
verdadeiros: dois mil metros (2.000
m) , oeste (W);
mil e quinhentos
metros 1.5000 m) , norte (N).
Art, 2,° O t··ítulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa.
de três mil cruzeu'es (Cr$ 3.0Q0-,0-0)
e será válido por dois (2) anos a contar da' data da transcrlçã-, 110 livro
próprio da Divisão de Foment,."':l da
Produção Mineral, do Ministúi·o da
Agricultura.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHI:K

paulo Frões da Cruz

O Presidente da República, usando
dai atríbuícão que lhe confere o artigo 87, n. o I, da co~stituiçã.o e nOS
têrmos do necreto-l-el n.? 1.985, de
29 de jan-eiro de 194() (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasüelro José Marinho 'I'homasá a
lavrar minério de ferro no imóvel
Pazenda do Rio do Peixe, distrito e
munícípío de Itabira, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e um
hectares trinta e seis ares e sessenta e dois centíares (21.3662 ha)
delimitada por um polígono Irregular oue tem um vértice na cxtremídaue" sudoeste (SW) da ponte dai rodovia B-elo Horizonte-Itabdra, sôbre
o rio do Peixe e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos € noventa e dois metros e quarenta centímetros (292,40m), cinqüenta graus quinze minutos sudoeste (50°
15' SW)· cento e dezesseis metros e
oitenta centímetros (116,8'Dm-, oitenta e um graus quinze minutos noroeste (81° 15' N\i'V); duzentos e sete
metros (207m), cinqüenta e sete gr.a1U5
ouinze minutos sudoeste (57° 15' SW);
duzentos e trinta e oito metros e
sessenta centímetros (233,SOm), setenta e oito graus quarenta e dois
minutos noroeste (78° 42' NW); cento e sessenta e dois metros e quarenta centímetros (162.4Qm), trinta e
doís graus quinze minutos nordeste
(32° 15' NE); quatrocentos e sessenta
e seis metros '(46'5m), quarenta e nove
graus quarenta! e oito minutos nordeste (49° 48' NE); quatrocentos metros (40Dm), sessenta e sete graus
dezessete minutos sudeste (67° 17'
SE); sessenta e nove metros e quarenta c-entímetros (69,40m), quinze
eraus quarenta e cinco minutos no:o,este (15° 45' NW). Esta autorização é outorgada mediante as c9n~l
çõ·es constantes ~o parágrafo umco
do art. 25 do CÓdIgO de Minas -e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas nest-e decreto ..
Parágrafo único. A execução da presente ~utorizaçã<) fica! sujeita às es..
tipulaçôes do Regulamento aprova..
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do pelo Decr-eto n.c 3(}.230, di! 1 ~e
dezembro de 1951, uma. V'B,? se verr-

fique a

existência na jazida, c0}TI0

associado, de qualquer das subatâncías a qU'8 se refere o al.l't. 2.° do citado R-egulamento ou de outras substâncias discriminadas p-elo Conselho
Nacional de Pesquisas.

Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, TIaI forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do dis-posto no art. 63 do CÓdig-o de Minas.
Art. 3.° Se o caneessionártr, da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada' caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 33 do Código de Minas.

Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, Dal forma
dos arts. 39 e 4{) do Código de Minas.

Art. 5.° O concessionário da autor-ização' será fiscalizado p.elo Departamento Nacional da PrOdUÇM Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Códígo .
Art: 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, qu-e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos' cruzeiros. (C1'$ 60D,O{))
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Paulo Frées da Cruz

DEORETO N.o 44.275
AGÔSTO DE 1958

DE

6

DE

Autoriza Mineracão do Parú Limitada a pesquis-m' minérios de alumínio e associadOs, no município de
Aímeirím, Estado do' Pará.

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

tigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 194() (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada Mineração
do parú Limitada a pesquisar mínérios de alumínio e associados em terrenos de propriedade incerta no lugar
denominado Serra do .ruteí, distrito
e município de Almeirím, Estado do
Pará; numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértd'ce a quatrocentos e quarenta metros
(44()m) , no rumo magnético sul (8)
do marco Pará II, jocalízedo a doze
mil trezentos e vinte metros (12.320rrl.),
no rumo magnético cinqüenta e clnCO graus cinqüenta minutos nordeste
da margem esquerda da 'foz do rio ju.,
tal e Os lados a partir dêsse vértice,
cs seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e setecentos metros
(1.700m), oito graus trinta minutos
noroeste (S030'NW); mil oitocentos
e quarenta! metros n .84()m) , quarenta e um graus quarenta e cinco minutos nordeste (41°45'NE); mil e quatrocentos metros (1.40Qm), sessenta
e seis graus sudeste (6,5° SE); seíscentos metros (60()m), trinta e seis
graus quarenta minutos sudoeste
(36° 4{l' SW); mil cento e quarenta
metros O,140m), cinqüenta e cinco
graus quinze minutos sudeste (55° 15'
SE); quinhentos e sessenta metros
(560m), trinta e cinco graus sudoeste
(35 0 SW); mil quinhentos e quarenta metros O, 540m) , oitenta e três
graus trinta minutos noroeste (83 0 30'
NW); mil quinhentos e quarenta metros (1. 540m), cinqüenta graus sudoeste (00 SW)
Parágrafo. único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulaímento aprovado
pelo Decreto, n.? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se veríffque a existência na jazida, como aseociado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias dtscrfmínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.

Art. 2.° O título de autorrsaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a· taxa de cinco
mil cruzeiros «irs 5.0"00,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
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da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam,-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1958;
137.D d~ Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo j-rõcs da Cruz.

DECRETO N. o 44,276
DE AGÔSTO DE 1958
Renova o Decreto n
abril de 19~·S,

° 39,054,

DE 7

DECRETO N,o 44.277

~

DE 7 DE

AGÔSTO DE 19,58
AutoriZa o cidadão brasileiro Adieu
Seul Tibães a lavrar diamante, ouro e associadas, no municipio de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O' Pr-esident-e da República usando

d.ru atribuição que lhe confe~e o artigo 87, n. ° I, da Constdtuíçâe, e nos

têrmos do jjecreto-lei n.v 1.985,de
29 de janeiro de 1940 (Código de Min9.5) , decreta:

Art. 1.° Fie? autorizado o cidadão
bi-astleíro Adíeu 8E'-ll1 'I'íbães a lavra!"
ele 13 de

o Presidente da República, usando
ria atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
térmua do Decreto-lei n.v 1.985, de'
29 de janeiro de 1940 {Código de
Minas'), decreta:
Art. 1.° Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrm.,s da letra "b", do art. 1." do
Decreto-lei n. ° 9,605, de 19 de
agôsto de 1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro 'Simplícln
Vieira Oellos, pelo Decreto número
trinta e nove mil e cinqüenta e quatro (39,0.54), de' dezoito (18) de abril
'de mil novecentos e cmquenta e seis
(1956), para pesquisar diamantes e
associados no município de Arenápnlls, Estado de Mato Grosso.
Art. 2,° A presente' renovação
que será uma VlU autêntica dêste
Decreto, pagará a taxa de quatro mil
novecentos e oitenta cruzeiros ....
(Org 4. ~OO,CO) e será transcrito 11.{)
livro próprio da Divis8.0 de Fom-ento

da Produção
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EXECl:!TI'IO

Mineral do Ministério

da Agricultura.

Al't.' 3. ° Revogam-se as diSpOSiç6~s
em contrário,
Rio' de Janeiro, em 7 de agô3to de
1958; 137, ° da Indep-endência e 70,;)
da República,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo rroee da Cruz

diamante, ouro e associados, em ter1'en05 da União, no leito e margens do
Rio Jequitinhonha, distritos de Inhaí
Senador Mourão, munícfpío de Diamantína, Estado de Minas Gerais.
numa ár-ea de cento e quinze hectares e dez ares (115,10 ha) , correspondente a duas faixas com a largura
média de trinta metros (30 m) , COntando-se quinze metros (15 m) do
eixo médio do leito do rio, para calda

é

margem; uma das faixas com o comprimento de três mil e trezentos 'metros (3.300 m) , contada da confluência do córrego Oapão Grosso no tio
Jecuitmhonha, para jusante: a outra,
com dois mil e setecentos metros
(2.7{)O m) , contada da mesma confluência, acima citada, para rnontante. Esta autorlzaçâo é outorgada
mediante as ccndícões constantes do
pa'rágrafo único do- art. 2B do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das segutnteg e de outras constantes do mesmo Código não

expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.° O concesslonárir, da autorização fica obrigado a recolher' aos
cofres públicos, na forma da Lei, 03
tributes que rorem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em CUmprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas,
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das

obrigações que lhe Incumbem, a autorfzacão de lavra será declarada ca'dua
aula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código di: Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fim de lavra, nai forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.

ou
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Art. 5.0 O concessíonárío da autorízação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorlaação de lavra verá

por título êste decreto, que será transcrito

11'Ü

livro próprio da

D~V1S2.0

do

Fomento da produção Mineral, do Ministério da Agricultura, 9pÓS o paga-

mento ela taxa de dois mil, trezentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 2.320,(}ü)
Art. 7.° Revogam-se as di-sposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DEORETO N.o 44.278

DE

7

DE

AGÔSTO OE 1958

Autoriza mineração Parú Limitada
a pesquisar minérios de alumínio
e associadas, no municipic de Almeirím, Estado do Pará.
o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da õonstitulção e nos
térmos do jjecreto-Iel n.? 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Pica autorizada Mínetncão
do Parú Limitada a pesquisar minérios de alumínio e associaoos em terrenos de propriedade incerta no lugar denominado Serra do _Tl1t.::tí, rlistrito e município de Almeirim, Estado do Pará, numa área -de quínhen,
tos hectares (500 ha) . detímítaca por
um ~..e tângulo, que tem um vértãce a
novecentos e vinte m-etros (920m), no
rumo magnético de quarenta e três
graus nordeste (430 NE) do marco
pará IV, localizado a dezoito mil oitocentos e noventa metros (18S90m)
no rumo magnético trinta e um graus
nordeste (31° NE) da margem esquerda da f6s do rio .jutai e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguiutes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros
C2.50()m), dez graus sudf'ste (100 SE);
dole mil' metros (2. O()'Üm) , oitenta,
graus sudoeste (800 SW).

Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique aJ existência na jazida, como ?-Ssociado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art . 2, o do citado
Regulamento 'Ou de outras substancial.'; discriminadas pelo conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização .de
pesquisa' que será- uma via autêntica
dêste jjecreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. O{)O,OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no. livro próprio
da Divisão do Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio doe .janeiro, 7 de agôsto de 1958;
137.° da- Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO

N." 44.279 AGÔSTO DE 1958

DE 7 Dl<;

Declara sem efeito o decreto número
39.555, de 12 de julho de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig) 87 n.c I, da Constituição e nos
têrmos' do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. Fica sem efeito o decreto trinta e nove mil qutnhentos e cinqüenta e cmo, (39.555:, de
dôze (12) de julho de mil novecentos
e cinqüenta e seis, (956), que autorizou Antônio Ermírio de Morais a
lavrar argila numa área de cento e
quarenta e um hectares 041ha) em
terrenos de sua propriedade, no distrito de Biritiba-Mírím, mumclpío .9-~
Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto ele 1958~
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO 'KUBITSCHEK

Paulo Fróes da CnJ.Z
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DECRJETO N.o 44. 280

~ DE

7

LI;

AG6STO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro I!imas
gstexes da costa a íamrar arçíía no
nnuücípío de Resplendor, Estado de
Minas Gerais,

o presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.o I, da constituição e nos
rêrmos do Decreto-lei n.v 1.985, d. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz rdo 0 cidadão brasileiro Dímas Esteves oh CúSta a lavrar argila no lugar denominado Bairro São Vicente, distrito e município de Resplendor, Estado ue Minas Gerais, numa área de dez nectares (lO ha) , dehmttad , por um paralelogramo que tem um vértice a
duzentcs e trinta e cinco metros
(2"35 m) no rumo verdadeiro quinze
graus dez minutos sudo-este Cl5° 10'
SW) da tôrre da Capela SãIJ ví-ente e os ladcs, divergentes dêsse "értáce os seguintes comprimentos c
rumos verdadeiros: trez -ntcs J cinqüenta metros (350 m j , sessenta e
dois graus quarenta minutos sudceste (62 6 40' SW); trezentos e dez metrcs (310m)

quatro graus cinqüenta

minutos sudeste (4° 50' SE). Esta au-

torizaçã-o é outorgada mediante as
condições constantes do parár rafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das segumt-s e de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.° O concessíonárto da autorização rica obrigado a recolher aos
cofres públicos na forma da lei, os
tributos que rérem devidos à União
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. f,8 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se
concessíonárto da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a aUtorízação de lavra será decl ,.. rada caduca ou nula, na forma dcs .u-tigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Códig(j de
Minas.

Art. 5.° O concessionário> da ..utorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará does favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autoa-ízaçâo de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do) Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa- de seiscentos cruzeircs rcrs 600,(0).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôstc de 1958;"
137.° da Independêncí a c 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

paulo Fróes

t:a Cruz.

DECR'ETO N.o 44.281

DE-

7

DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro JOsé-;
M lrinhQ T<Jmasi a pesquisar minério de terra. no municipio de ltabira, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere c artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de'
;}\l[inas), decret-a:
Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Marinho 'I'omasi a
pesquisar minério de ferro em terrenos de propriedade de Buclides Gonçalves Barcelos e outros no lugar denominado Rio do Peixe, distrito e
munlcfpio de Itabíra, Fvtado de Minas Gerais, numa área de cento e
oitenta e quatro hectar-es vinte e Sete ares e cinqüenta e nove centlares
(184,2759 ha) , delimitada por um poIígon-, Irregular, que tem um vértice
a cento e vinte e dto metros d~ tmr ,
no rumo magnético de trinta e 'um
graus nordeste (31.° NF), da ponte
sôbre o Rio do Peixe; na rodovia BeIo-Horizonte-Itabíra e os h-dos a partir dêssa vértice, os seguintes com-.
prímentos e rumos magnéticos: duzentos aoitenta metros (2[lOm), trinta e um graus nordeste (31° NE); se-tecentos e vinte metros e quarenta
centímetros (720,4(}m) , quarenta e
oito graus noroeste, (48° NW); du-.
aentos e cinqüenta e quatro metrcs:
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~(254m),

oitenta e dois graus cínqüen-

ta e oito mínutcs noroeste (82 0 58
NW); cento e Quatorzes :netl'o.s e no'venta centímetros o 14,OOm) • cínqüenta e sete graus cinqüenta e seis minutos noroeste (57 0 56' NW); oen' } e
vinte e quatro metros \: trinta e oito
centímetros (1.24,38m), setenta o. três
gr-aus sudoeste (73° SW); cento e no-

venta e sete metros (197m), trinta e

três

graus

dôze

minutos

sudoeste

(33 0 12' SW); trinta e três metros

e setenta e nove centímetros (33,79m),
.quarenta e deis gr-aus dôze minutos
sudoeste (420 12' SW); vinte e três
.metrcs e setenta centímetros (23,70
-metrosj , oitenta e cinco graus trinta
e oito mlnutcs sudoeste (8-5 0 38' SW);

cias discriminadas pelo Conselho N.).'
cíonal de pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêsta decreto pagará a taxa de
mil cítccentos e 'cinqüenta cruzetrcs
(Cr$ 1. 850,00) e será válido pr dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão d',;:
Fomento da Prcduçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposições em contrário.
Rio de .Ianeiro, 7 de agsôto de 19-58,
137.· da Independência e 70.0 da Re-pública.

cento e trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (139,50m), cinqüenta e cinco graus dôze minutos
noroeste (550 12' NW); trinta e dois
'metros trfnta - e dois centímetros
(32,32m) ,Oeste (W); vinte e três metrcs e seis centímetros (23,06m), dô-ae graus trinta minutos noroeste
(l2° 30' :r-TW) ; cinqüenta e seis metros
"trinta centímetros (55,30m), trinta e
-qua.tro graus noroeste (340 NvV)' oín.qüenta e quatro metros' e qu~renta
centímetros (54.40m), oitenta e d01S
graus sudoeste (.F.2° SW); cento e

cinqüenta metros e dez centímetrcs
050,10m), cinqüenta e cito graus sudoeste (58° S'W) ; cento e oitenta me"tros <l8Dm), oitenta graus sudoeste
(80° SW); mil e oitenta e dois metrcs O.<l82m). vinte e seis graus vinte e Um minutos sudoeste (25c 21'
'SW); quinhentos e setenta e sete
metrôs
e
cinqüenta
centímetros
(577,50m), trinta graus trinta minutcs
sudeste (30° 3D' SE); i.ul quinhentos e oi~enta. e nove metros e i5c.ssenta centdmetr.js 'O.?89,BOm), cinqüenta e três graus trinta minutos ~or
'deste (560 30' NE); trezentos. c vinte metros (320m), sessenta e sete
graus dezessete minutos sudeste
(I;)7~ 17' SE); noventa metros rsnmr ,
vinte e nov:e graus nordeste (290 NE) ;
cento e trmta e dois , t. etros e aUR~enta centímetros 032,40m), sessenta e um graus sudeste (61° SE)
Parágrafo único. A execução da
.presente autorízaçâo fica sujeita à-s
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.23Q, de· -1 de
dezembro de 19"51 uma vez se verift.que a existência 'na jazida, come as.socíado, de qualquer das substâncíae
. a que se refere o art. 2.° do citado
.Regulamento OU de outras substân-

JUSCELINO KUBITSCHE;;:

Paulo Fróes da CruZ.

DEORiETO N.o 44.282
AGÔSTO DE 19b8

DE

7

DE

Concede a Alumínio Minas Gemis
S. A, autorização para continuar a
funcionar ccano emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Artigo único. Ê concedida a Alumínio Minas Gerais S. A. nova denominação dada a Eletro Química
Brasileira S. A., autorizada a funcionar pelo Decreto n.? 5 941, de 10 de
julho de 194'0, pela assembléia extraordinária de 28 de fevereiro de 1958
arquivada sob n.c 87.949 na Junta Co~
mercial do Estado de jo.1inas Gerais,
com sede na cidade de Ouro Prêfo,
autcrlzação para continuar a funcionar corno emprêsn de laineração, ficando obrigada a cumonr integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
.Rio de Janeiro, 7 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da

República .
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paula Fróes da Cruz.
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DElCRETO N." 44.283 AGÔSTO DE 1958

DE

7

DE

Autoriza Mineração do parú Limitada
pesquisar minérios de alumínio e
associados, no município de Almeirim. Estado do Pará.

a

Art. 3.° Revogam-se, as dispcslções
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Bepública.
JUSCELllNO KUBITSCHEK

Paulo

O Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M:nas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
do Parú Limitada a pesquisar minérios de alumínio e associados em terrenos de propriedade incerta no rugar

denominado Serra do Jutaí, dísteíco

e município de Akneirtm, Estado do

pará, numa área de quinhentos hectares (500 ha) . delimitada por um
retângulo que tem um vértice a mil
oitceentos e sessenta metros ...
(1.860 fi), no rumo magnético fiessenta e &eÍS graus nordeste (66° NEl
do marco Pará III - localizado a dezessete mil seíscento se quarenta rr..·3tros (17.640 m) no rumo magnético
quarenta e três graus trinta minutos
nordeste da margem esquerda da foz
do rio Jutaí - e os lados divergentes
dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e
quinhentos metros (2.500 m) , oitenta
graus nordeste (80 NE); deis mil metros (2,000 m) , dez graus sudeste ...
0

00° SE).

Parágrafo único. A execuçã., da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo DecTeto n.v 30,230. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existêncie. na jazida cO:TIO associado, de qualquer das substâr.ctas
a que se refere o art.. 2,Q do citado Regulamemt., ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional

de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquiso" que Gerá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de .....
Ors 5.000,{)O (cinco mil cruzeiros),
e será válido por dois (2) anos a coetal' da data da transcrição no livro
próprio da Dívísão de Fomento da
Produção Mineral 'do Ministério da
Agricultura.

vroee

DECRETO N.o 44,284
AGÔSTO DE 1958
Autoriza: o cidadão
Francisco L a e n
quartzo e pedras
cípio de Ataléa.
Gerais.

da Cruz

DE

7

DE

brasileiro Jacques
d e r a pesquisar
coradas. 'no muniEstado de Minas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei m.O 1.985, de 29
de -janelro de 1940 (Código de Iv'ü'
nas) ." decreta:
Art. 1." Fica autorizado (I cidadão
brasileiro Jccques Francísc., Laender
a pesquisar quartzo e pedras coradas
em terrenos devolutas, distrito e mnnícípío de Ataléa, Estado de Minas
Gerais, numa área de noventa hectares (90 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
(455 m) , no rumo magnétrc., de (parenta e quatro graus trinta minutos
nordeste (44° 30' NE). da conüuênela dos córregos dos Macacos e Come
Calado e 05 lados divergentes dêsse
vértice. 06 ceguírites comprrmecitos e
rumos magnétlcce: seiscentas metros
(600 m) oitenta e sela-graus sudoeste (86° SW); mil e quinhentos metros) (1.500 m) . quatro graus sudeste (4" SE).
Parágrafo único, A execução da
presente autorrzaçãc fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 195,1, uma vez se verifique a existência na jazida, ccmo associado, de qualquer das substâncias
ll. que se refere o art. 2." do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
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Ast , 2.° O título da autorização de
pesquíea que será uma via autêntica
dêste decretc.vpagará a taxa de :10Il€C'ê[100S cruzeiros (Cr$ 900,00) e será
válido por 2 anos a contar da data da

transcrição no livro próprio da Divi-

são de Fomento da Produção Mineral
do Míníetério da Agrículture..
Art. 3.° Revogam-se as díepcsicôes
em contrário.
Rio, de Janeiro, 7 de agõsto de 1958;
J37.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELJ,N{) KUBITSCHEK

Paulo Fr-iee da Cruz

DECRETO

N.O -44,285
AGÔSTO DE 1958

DE

7

DE

.Aut.oriza o cidadão brasileiro Milton
Resende a pesquisar feldspato e associados no, município de Piau, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o art. 87,
n.v I, da Constdtuíçã- e nos têrmos
do Decreto-lei n." 1. 985, de 29 de
janeiro de 194'D (Código de Minas),
decreta: .

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Milton Resende a pesquisar
feldspato e associados, em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Alegre Campina, distrito e 'município de Plau. Estado de
Minas Gerais, numa área de quatro
hectares e dezessete ares (4,17 ha) ,
delimitada por um quadrilátero que
tem um vértice a quatrocentos e trinta metros (430 m) , no rumo magnético de quarenta e seis graus cinqüenta minutos sudeste (46~ 50' SE)
da confluência dos córregos Alegre
Campina e São Tomé e Os lados, a
partir dêssa vértice, os seguintes eomprímentcs e rumos magnéticos: dusentes e vinte e dois metros (222 m) ,
oitenta e oito graus noroeste (88 0
NW); duzentos e sete metros (2{l7 m) ,
dois graus trinta minutos sudeste
(2° 30' SE); cento e noventa e três
metros (193 m) , setenta '2' oito graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(78° 45' NE); cento e oitenta e dois
metros (182 m) , sete graus nordeste
(7° NE).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro-

\:ado pelo Decreto n." 30.230, de 1:
ue dezembro de 1951, uma vez '3e ve-

rifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art.. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que secá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeircs (Cr$ 3iJO,OO) e será
válido pel) prazo de dois (2) anos'
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
ela Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dispcsições'
em contrário.
Rio de .Ianelro, 7 de agôsto de 1958;
137.° da Indeuendêncía e 70.° da República.
~
JUSCELINO KUBITSCHEE:

Paulo Froes

da Cruz

DECRE'I'O N.o 44.286
DE AGÔSTO DE

DE

7

1958

Renova o Decreto n.o 39.044, de

18~

de abril de 1956

o presidente dá República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e ncs.
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art', 1.0 Fica renovado pelo prazo,
improrrogável .de um ,(1) ano, nos
têrmcs da letra h do art.. 1." do ne.
ereto-lei n.v 9.605, de 19 de agôsto de:
1946, a autorização conferida à Mineração Industrial e Mercantil Ltda .
pelo decreto número trinta e nove rml;
e quarenta e quatro (39.044), de dezoito (18) de abril de mil novecentos
e quarenta e seis (1946), para pesquisar fluos-íta, galena e associados. nodístrrtc e município de Bom Jesus da
Lapa, EStiado da Bahia.
Art. 2.° A presente renovação que'
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará' a taxa de três mil e quarenta
cruzeiros (Cr$ 3.04'Ü,OO) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura ,

ATOS DO PODER

Art. 3,° n.ev'Ogam-se as disposições
emccntrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1958;
137:0 da Ind-ependênciae 70.') da Repú,
blica,
JUSCEI.INO KUBITSCHEK,

paulo Fl'óes da Cruz.

DECRETO N.o 44.287
DE AGÔSTO DE 1958

DE 7

RenOVa o Decreto n.O 39.053,
de 18 de abril de 1936

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.o 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei -D.O 1.985, de 29
-de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas)
decreta:
Art. 1,0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável'de um (1) ano nos tê-rmos da letra b, do art , L') do Decr·eto-lei n.v S'.6D5, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização contenda ao cidadão brasileiro Stmplícío Vieil'la Oel-

1.:;S, pelo Decreto número trinta e nove
mil e cinqüenta e três (39, !)53) , de
dezoito (18) de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956) pura
pesquisar diamantes e associados, no
município de Anápolis, Estado doe Mato
Grosso.
Art. 2.0 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste De'.:::,:eto.
p:Ô'c.gará a taxa de três mil cento e oi;
tenta cruzeiros (Cr$ 3.180,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção. Mineral do
Ministério da Agrícultura..
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em ccntrárto .
R~'o de Janeiro, 7 de agôsto de 1953;
137.° da Independência e 70.0 da Repú;
blíca ,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.? 44.288 - DE 7
DE AGÔSTO DE 1958
Autoriza Petrônio de Macedo Lucen!.a
a pesquisar giPsita e associados, na
município de Boâocà, Estaà;) de per-

namoucc,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, n.c I. da ccnsntutcão e IlOS
têrmos do Decreto-Ieí n.c l.H83, d-e 29
de jane-iro de 1940 (Código de Mínasi ,
decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Petrônín de Macedo Lacerda
a pesquisar gipsita e associados em
terrenos de propriedade de Bertunne
Pereira da Oliveira no imóvel ..íenominado Sítio da Lagoa de Dentro,
distrito e município de Bodocó. Estado de Pernambuco, numa área ele
sessenta. e três hectares (63 ha) , delimitada por um retângulo; que t-em
um vértice a cento e três metros
(103m) , 110 rumo magnético quarenta
e sete graus cinqüenta minutos noroeste (47° 50-' N'W), do canto noroeste (NW) da casa de Antônio Gregório e os lados divergentes cessa ver;
tice, as seguintes comprimentos e rUmos magnéticos: setecentos metros
(70DlTI) Sul (S); e, novecentos me..
troa (900m) oeste (W),
Pa-rágrafo único. A execução da.
pr-esente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pela Decreto n,c 30.230, de l. G de dezembro de 1951, urna vez se vertnque a existência na jazida, como associados, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo C-onselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seís.,
centos e trinta cruzeiros (01'.$ 630-,ü(l)
e será válido pon.dois (2) anos a Cúlltal' da da ta da transcrição no üvro
próprio da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério- da
Agrfcultuna.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em ecntrárto,
Rio de Jan-eiro, 7 de agôstc de 1958;
137.0 da Independência e 70,0 da Repú;
blica,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

paulo Fróes àa Cruz.

A'1'OS
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DECRETO N.O 44.289
DE AGÔSTO DE

DE

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N,» 44.290 AGÔSTO DE 1958

7

1958

Autoriza o cidadão brasil"2iro sebastião
Alves de Brito a pesquisar areias il-

meníticas e associados, no msuucipiC} de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atríbulçâo que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.&35, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)

J

decreta:
Art. 1.0 Fica autorlzedo o cidadão
brasileiro Sebastiâr, Alves de Brito a
pesquisar areias ilmeníticas e associa-o
dos em terrenos devolutos e de diver.,
sos no lugar denominado oanto NOVO,
distrito e município de Primeira Cruz,
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 ha}. delimitada pqr um paralelogramo, que tem
um vértice a quatro mil duzentos e
sessenta metros (4.2ôOm), no rumo
verdadeiro de setenta e cinco graus
quarenta e cinco minutos sudeste (75°
4-5' SE), do canto noroeste (NW) da
casa do lugar Canto Novo e OS JI3.~
dos divergentes dêsse vértice, OS s'e~
eutnres comprimentos e rUmOS verdadeiros: seiscentos metros (60,Dm), Sul
(S); oito mil trezentos e trinta e três
metros e - trinta e três centímetros
(B.333,33m), setenta e quatro graus
trinta rrnnutos sudest-e (74° 30' SE).
Art.. 2.° O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via utêntíoa dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a con,
tal" da data da' transcrtçãn no livro
próprio da Divisão de Fomento da
PrOdução Mineral do Ministério da
Agricultura,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1953;
137.° da Independência e 70.0 da Repú,
blíca,

JUSCELINO

KUBITsCHEK.

Paulo Fr6es da Cruz,

DE

7

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Maurí-·
cio Gonçalves Leite a pesquisar
minério de cobre e asSociados nOS
municípios de Auro.rt:l, Barro e Milagres, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o artdgo 8'7, TI.O I, da Constituição e noe
têrmos do Decreto-lei TI.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,° Fica autorizado o cídadâo
brasíleirx Maurício Gonçalves Leite
a pesquisar minérro de CObre e associados, em terrenos de propriedade
de José Fernandes da Silva e outros
nos imóveis denominados Fazenda.
Ooxá e Diamantes, dlsta-ítos e municípios de Aurora, Barro e Milagres;
Estado do Ceará. numa área de qUinhentca hectares (500 ha) , delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice a mil duzentos e quarenta meta-os (1.240 m) , no rumo verdadeiro
de quarenta e quatro graus sudoeste
(44° S\V) do canto sudoeste (SW;
da casa de Antônio Alves e Os lados"
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e quinhentos metros (2.500 m)
setenta e nove graus sudeste (79 0
SE); doís mil metros (2.000 m) > nove
graus cmquenta e cinco minutos sud-Oeste (9° 55' SW); dois mil e ouinhentos metros (2.500 m) , setenta e
nove graus quinze minutos noroeste
('790 15-' NW); dois mil metros
' ..
(2 :000 m) , dez graus, ci-nqüenta e0
cinco minutos nordeste (10 55' NE).
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5-.000,O{l) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data de transcrição no
livro própr.c da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contr árío ,
Ria de Janeiro, em 7 de agôsto de
lG58: 13'1,° da Independência e 70° dô:.
República.
JUSCELINO

KUEITSCHEK,

p{6ulo .e'roes da cruz.
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DECRETO N.o 44.291 AGÔSTO DE 1958

DE 7 DE

Renova o Decreto n.O 39.241, de 23
de maio de 1956

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que .Ihe contere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
Z9 de janeiro de 1940 (código de Minas), decreta:

Art. 1.0 FIca renovada, pelo prazo
improrrogável de um O) ano, nos têrmas da letra b do art. 1.0 do Decretolei TI.O 9.6G5. de 19 de ,agôsto de 1946,
a nutorlzaçâo concedida ao cidadão
brasileiro Francisco Bernardo Corbeta,
pelo Decreto número trinta e nove
mil duzentos e quarenta e um (39,241),
de vinte e três (23) de maio de mil
novecentos e cinqüenta e seis (956),
para pesquisar carvão mineral no lugar denominado Mãe Luzia, distrito
e município de õrtcíúma, Estado, de
Santa Catarína.,
Art. 2.. A presente renovação, quê
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de três mil, oltO{:enWs
e quinze cruzeiros (cr$ 3.815,00) e
será transcrita no Jívro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em '1 de agôsto de
1958; 137.° da Independência 8 70.° (~a
República.
JUSCELINO

27L
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e associados em terrenos de SUa propriedade e de, "Estabelecimentos .rames Prederlck Olark S.A." no lugar
denoanínado Canto do Areial - Ilha.
do Caju, distrito e município -de Arajoses, Est. do Maranhão, numa área
de quinhentos hectares (500 ha) , delt-.
mttada por um quadrilátero, que tem
um vértice a cem metros (100 m) , no
rumo magnético de três graus, trtnta
e cinco minutos sudeste (30 35' SE),
do Pôrto da Tapera e os lados a partir dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rW110S magnéticos: mil trezentos e setenta metros (1.3'70m)~.
Leste (E); três mil seiscentos e sessenta metros (3.660 m) , oito eraus
trinta minutos norceste (80 30' Nw);'
mil cento e quarenta e cínc-, metros.
(1.145 m) , oitenta e sete graus norceste (87° N\V), três mil duzentos,
e trinta metros (3.23-0 m) , três graus
trinta e cinco minutos sudeste
(30 35' SE) .

art. 2.° O título da autorizaçãode pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OO'{},OO)
e será válido por dois (2) anos a con
tar da data da transcrição no livro.
próçn-Io da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri<l) de Janeiro, em 7 de agôsto" de1958; 137.° da Indenendência e 70.0 da
República.
-

KUBITSCHEK.

JUSCE!.INO

KUBI'rSCHEK.

Paulo F1'óes da C1"1l.Z.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.o 44.292

DE 7 re

AGÔSTO DE 1958

Autorize o csacnao brasileira Septimus
Jamee Frederick Olark a pe.squisar
areias ilmeniticae e aeeocuiaos, no
município de Aruicees, Est~do do
Maranháo.

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe~ c~nf€~e o artig'0 8'7, n.c I, da Constdtuícão e nCG
têrmos do Decreto-lei n.c -1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas i. decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Septlmus .Iames Frederíck
Olark a pesquisar areias ílmenítlcas

DECRETO N. o 44.293

DE

7 DE

AGÔSTO DE 1953

Autoriza o cidad-ão brasileiro José·
Marinho Thomasi a lama?" minerio
de [erro no muniC'ipio de ttnoíro,
Estado de Minas Gemis.

. O Presidente da República, usando
ela atr.buíçâo que lhe confere o ar-

tlgo 87,

TI.O

I, da Constitulçâo e nos

têl'mos do Decreto-lei D.O 1.935, de
Z9 de janeiro de 1940 (Côdlgn de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro J·ost Marinho 'phomasí a.
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lavrar minério de fello no imóvel
Fazenda Rio do p erxe, dístrrto e murncípío de Itabil'a, Estado de Minas
Gerais DUma área de um. hectare Dite

ares

é

quarenta e quatro oentiares

0,0814 ha ) , delímítada por um polí-

gono irregular que rem um vértice
'-a onze metros e cinqü-enta centímetros (11,50 li) no rumo verdadeiro
quarenta € cinco graus quar-enta e
.clnco minutos sudeste (450 45' SE)
da confluência do córrego da Serra
no 1':'0 do Peixe e QS Iad os ri uarti,.

dêsse vértice, os seguintes co'mpl'lmen_
tos e rumos verdadeiros: nove metros
e noventa centímetros (D,g()m), trinta
e dois graus quinze m.nutos nordeste
(32.° 15' NE); quarenta e oito metros
e setenta centímetros (4B,70m) vinte
e dois graus quarenta e cinco minutos
nordeste (220 45' NE); se-ssenta e oito
metros e trinta e três centímetros
(63, 33m), vinte e quatro graus cinqüenta e sete minutos nordeste 240
57' NE); vinte metros (20m), trinta
e seis graus quarenta e oínco minutos
noroeste (360 45' NW); três metros e
noventa e oito centímetros (3,98m),

quarenta e sete graus quinze minutos
nordeste (470 15' NE); cento e dezesseis metros e dez centímetros (lU;,
10m), sessenta e c'nco- graus quinze
minutos noroeste (55!) 15' NW); quarenta e quatro metros e vinte e cinco
centímetros (44,25m), oitenta e seis
graus cinqüenta e sete minutos SUoeste (86° 57' SE); cento e trinta e
dois metros e vinte centímetros 032,
20m). vinte e, um graus quarenta e
cinco minutos sudeste (21° 45-' SE);
qU:llZe metros e noventa centímetros
(l5,90m), setenta 0 oito graus nove
minutos sudeste (78° 09' SE). Esta
autortzaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 23 do Código doe Minas
e dos arts. 32, 3'3, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes elo mesmo Código, não expresB2n1.e21te mencionadas neste decr-ete
Parágrafo única. A execução da
presente autorização f.ca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verífique a ex!st&nci.a 'na jazida. como asscciado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2,° do citado
jcegulamento ou de outras substândas discriminadas pelo COnselho Nactcnal de pesquisas.
Art. 2.°. O concesstonárío da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei Os

EXECUTIVO

tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícipío em cumprimento do disposto no â.Tt. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a eutei-ização de lavra será declarada
caduca oc nula, na forma. dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Are. 4.° As propriedades vízínhae
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 4'0 do Código de Minas,
Art: &.0 O eoncessionárlo da autoriza'Ção será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produçã-o Mineral e gozará dos favores discriminados no UI't. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorfza.çâo ce lavra. terá
por título êste
decreto, que será
transcrito no livro próprio _da Dívísâc
ôe ,.Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeircs cors 600,00).
Art . 7.° Revogam-se as dispcsiçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, em 7 de agôsto de
1958; 137° da Independência e 70.° da
República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Paulo FTóes da CTUZ.

DECRETO N.o 44.294

DE

7

DF.

AGÔSTO DE 1958

Autoriza a Companhia Suierúrçica
Nacional a pesquisar minérios de
[erro, manganês e associado-s no município de Ouro Prêtç, Estado de
Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atr.buiçâo que lhe conrere o artigo 87, n.c T, da constituição e nCI3
têrmes do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mina-s) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar
minérios de ferro, manganês e associados em terrenos de sua proprle-
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dade no lugar denomin~do Retiro das
Alm~ distrito de MIgUel Burníer,
munieÍpiO de Ouro Prêto, Estado de
Minas Gerais, numa área de duzentos
vinte e três hectares, trinta e OIto
ares e vinte centdares (223,3820 ha)
delimitada por um polígono irregular
que rem um vértice na confluência
dos córregos veado e Munjôlo e os
lados a partir dêsse vértice, as. seguint'es eomprímentos e rumos verdadeiros: trezentos sessenta e nove metros (369m). trinta e um graus e quarenta e oito minutos noroeste (310 48'
NW); dois mil cento e vinte e um
metros e
cinqüenta
centímetros
2.121,50 mr, quarenta e seis grau~
trinta e seis minutos sudoeste (46, 36

~~i ;(~i\2:;~ s~t~~~~nt~ ~ie~OiSgl~~~

vinte e dois minutos sudeste (7,)') 22'
SE); oitocentos e cinqüenta e três
metros (353m), sessenta e três graus
e trinta e dois minutos sudeste (630
32' SE); mil seiscentos e quarenta e
cinco metros e cinqüenta centímetros
(1.64:5 50m) , seis graus vinte e oito
minutos nordeste (60 28' NE); quatro.
centos e clnqtierrta e oito metros
(458m), oitenta e, um graus e emqüenta minutos
noroeste (81° 50'
NW).

DECRETO N.o 44.295 AGÔSTO DE 1958

Art. 2.° O titulo de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, não fica sujeita ao pugament., da taxa prevista pelo art. 17
do Código de Minas e será transcrito
no livro próprio 'da Divisão de Fomento da Produçã-o Mineral do Ministério da Agriccltura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrárío ,

Rio de .Janelro, em 7 de agôsto de

19:8; 1370 da Independência e 7(}0 da

República.

JYSOELIND

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

7

DE

Concede reconhecimento a escola de
ensino industrial
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonsbltuíçâo e
nos têrmos do art. 59 da Lei Orgânica do Ensino Industrial, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Escola Técnica do Arsenal
de M,arinha do Rio de Janeiro, situada
na Ilha das Cobras.
Art. 2.° O reconhecimento concedido é limitado ao cursà de Desenho
Técnico, nas ~ modalidades de Desenho
de Construção Naval e de Desenho
de Máquinas e de Eletrotéoníoa.
Art. 3,0 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de .Ianeiro, em 7 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70,° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncíasva
que se refere o art. 2.° do citaor()' Regulamento ou de outras substâncias
disorlmínadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.

DE

N9

44.296 19.58

DE

7

DE

AGÔSTO DE

Altera o Decreto no 37.8'56, de 5 de
setembro de 1955, para o fim que
especifica.

O Presidente da, República, usando
da atribuição Que lhe confere (). al'tígo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Decreto
n.o 37.'856, de 5 de setembro de 1955,
que deu nova redação ao Derreto
n.e 129.M8, Ide 'lO de maio de 195:1,
que regulamentou a aplícaçâo da
Lei nv 1.267, de 9 de dezembro de
1950 para o fim de 'dar nova 1'edaç~o ao art. 59, passando, ° texto
atual dos arts. 59 e 69 , a constituir
'Os nrts. iB.O e -7.°, respectivamente. a
rober:
"'Art. '5.° Não estã..) amparados
pela (Lei n.v ·1.~67, de 9 de dezembro de 1950:
a) 06 militares' que, nos inquérttcs instaurados logo '.rpGs a revolução, foram apontados como
pertencentes a células comunistas
ou comprometidos com o movimento subversivo, ainda que ínte-
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gnantes das unidades que combateram a rebelião;
b) os militares reformados 'Dele
Govêrno por não terem, nas "corporeçôes rebeladas, oferecido ao
mcvímento resistência compatível
com a dignidade militar, Ou por
estarem comprometidos cem a rewolução: e
c) os militares que, ostensiva,
ou clandestinamente, pertencerem
forem filiados, ouvexercerem ati~
vidades vinculadas a partidos ou
csscciacões de caráter comunista.
Art. 6.°
.
Art. 'l.o
,
, .
:Art. 2.° t:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação re'sugadas as disposições em' cont;átio,
Rio dea Janeiro, em 7- de agôsto de
1958; 137.° da 'Independência e '10,0
da !República.
Antônio Alves Câmara.

Henrique Lott,

8

DE

Aprova o Quadro Ide Pessoal do Conselho Regioru:a (te Contabilidacte da
Bahia, e dá outras providências.

O presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
'tendo em vista o que preceitua o
art. 16 da Lei n.? 2.745, de 12 de
março de 19-56, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado, na forma
do anexo, o Quadro de Pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
da B8.,hia CC.R.C.-Ba.).
parágrafo único. Os valores dos
padrões alfabéticos de vencimentos e
d<ls símbolos das funções gratifipadas são os fixados nos arts. 1,° e
3.° da Lei n.c 2.745. de 12 de marco
de 1956.
Art ... 2.° Aplicam-se ao pessoal do

1956.

Francisco Mello,

DE

7

DE

Cria e inclui a categoria de 3.0 Comissário no 1.0 Grupo (Câmara) do
art. 320 do Regulamento para as
Capitanias dos Portos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aTM
tigo 87, inciso I, dai Oonstítuíçâo, decreta:
Art. 1.0 E' criada a categoria de 3.°
comissário, que fica incluída no 1.0
Grupo <Câmara) do art. 32{), do Regulamento para as capitanias dos portos, aprovado pelo DeDreto n.c 5.798,
de 11 de junho de 1940,
Art. 2.° O pres-ente decreto entrará
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em C'OI1-

trenó.
,

DE

Conselho Regional de Ccntabilldade
da Bahia Os arts. 11, 15 e 28 da
Lei n.e 2.745, de 12 de março de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.? 44.297 AGÔSTO DE 1958

DEORErO N.? 44.298 AGÔSTO DE 1958

•

Rio de Janeiro, em 7 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
R-epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Antônio Alves Câmara.

Art. 3.° As admissões de extranumerários contratados e tereretros
obedecerão às normas estabelecidas
na Lei n,» 2.284, de 9 de agôsto de
1954, e Decreto n.c 38.106, de 19 de
outubro de 1955, que a regulamentou.
Parágrafo único. De conformidade
Com o disposto no art. 2,° da Lei
n.o 2.284, de 1954, a partir de sua
vígêncía, não poderá haver admíasão de extranumerário-mensalista.
Art. 4.° O provimento de cargos
integrantes do Quad'ro de que trata o presente decreto deverá ser
precedido de autorização do Presidente da República, mediante proposta encaminhada pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Oomércío, ainda que se trate de provimento por
concurso,
Parágrafo único. A autortzaçâo de
que trata êste artigo será necessãr~a, inclusive, para
a admissão de
qualquer categoria de pessoal.
Art. 5.° Todos Os atos de provsmento e vacância de cargos do
C.R.C. da Bahia serão publicados
no Diário Oficial da União.
Art. 6,° A aphcaçâo do art. 7.° da
Lei n.? 2 .188, de 3 de março de
1954, aos servidores do C.R.C. da
Bahia, reger-se-á pelo disposto no
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Decreto n.e 41.195, de 26 de março
de 1957.
Art. 7.° Fica sem ereíto qualquer
l'eajustamento de salário concedido.

a partir de 1.0 de [anesro de 1956,
..os servidores do C. R. C. da Bahia,
sem obediência aos preceitos das
Leis ns. 488, de 16 de novembro de
1948, e 1. 765, doe 18 de dezembro de
1952.

.

Art. 8.° As despesas com a exeeuçâo dêste Decreto correrão pelas
dotações próprias de orçamento do
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Conselho Regional de Contabilidade
da Bahia.
Art. 9.° Êste necreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em ,contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de
1958; 137.° da- Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando N6brefP2.

"õl
CONSElLHO R>EGIONAL DE CONT ABliLLDADE DA BAHIA
QUADRO DE PESSOAL

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

i"i

Iii
Número

Número

carreira ou Cargo

de

Salário

de

Classe
Ou

Carreira Ou Cargo

Cargos

Oargos

padrão

-_.;-------~----------

I -

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

.

1

Funçoes gratificadas:

DiTetor de secretaria
II -

Ca1'gos íeolaâos,

etetioo:
1

I
I Diretor de secretaria

I
i

.

4.000,00

1

Escriturário

de

I
II
. . . . . . . . . . .I FG-7
provimento

II

!
I
I
I
I

G

c

o

I

I

ATOS
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DE

8

DO PODER

DE

Aprova o Quadro de Pessoal
do COnselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo e dá
outras providências
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 item L da Constituição, e tendo
em vista o que preceitua o art. 16
da Lei n.v 2.745, de 12 d·e março de
1956, decreta:
Art. 1.0. Fica aprovado, Da forma
do anexo, 6 Quadro de Pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
do Espirito Sa.nt o (C. R. C. E. S.)
parágrafo único, Os valores dos padrões alfamétdcca de vencimentos e
dos símbolos das funções gratificadas são os fixados nos arts. 1.0 e 3.°
da Lei n." 2.745, de 12 de março

de 1956.

Art. 2.° Aplicam-se ao pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
do Espírito Santo os arts. 11, 15 € 28
da Lei n.c 2.74'5, de 12 de março de
1956.
Al~t. 3.°. As admissões d-e extranumerárros contratados e tarefeiros obedecerão as normas estabelecidas na
Lei n.? 2.284, de 9 de agôsto de 1954
e Decreto n.« 38.l{)6, de 19 de outubro de 1955, que a regulamentou,
Parágrafo único, De conformidade
com o disposto no art. 2.° da Lei n.?
2.284, de 1954. a partir de SUa vigência. nOO poderá haver admissão de
extranumerário.mensalista.
Art. 4.". O provimento de carg'oS
integrantes do Quadr0 de que trata o
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EXECUTlVO

presente Decreto deverá ser precedido
de autorização do Presidente da República, mediante proposta encaminhada
pelo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio. ainda que Se trate de
provimento por concurso.
Parágrafo único. A autorização de
que trata êste artigo será necessária
inclusive, para a admíssâr, de qualquer categoria de pessoal.
Art. 5.° Todos os atos de provimento e vacância de cargos do C.
R. C. do Espirito Santo serão puolícados no Diário onerei da União.
Art. 6.° A aplicação do art. 7.° da.
Lei n.v 2.188. de 3 de março de 1954
aos servidores do C. R, C. do Espírito Santo, reger-se-á pelo disposto
no Decreto n." 41.195 de 26 de março
d.e 1957.
Art. 7.° Fica sem efeito qualquer
reajustament., de salário concedido a
partir de 1.0 de janeiro de 195'6, aos
servidores do C. R. C. do Espirito
Santo. sem obediência aos preceitos
das Leis ns. 488, de 15 de novembro
de 1948. e '1.765, de 18 de dezembro
de 1952.
Arb . 8.°. As despesas com a execu-

ção dêste Decreto correrão pelas dotações próprias do orçamento do Conselh-, Regional de Contabilidade do
Espírítc Santo.
Art. 9.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rj~') de Janeiro, em 8 de agôsto de
1958~
137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega

~
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CONSELHO RErnoNAL DE CONTA BILIDADE

DO

ESPíRITO

SANTO

QUADRO DE PESSOAL
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SITUAÇÃO ANTERIOR
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I
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I
I
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I
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J

I
I
I
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I
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I
I
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DECRETO N.o 44.30.:)
DE AGÔSTO DE

8

-r- DE

1~58

Autoriza estrangeiros a adquirirem o
domínio pleno do terreno que men~
cicna, situaào no Distrito Federal

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artígo 87, n: o I, da Constituiçã'Q e
tendo em vista o díspust-, no artIgO
205, do Decreto-lei n , o 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único.

Ficam Manoel

Joa~

quim da Silva e Maria Isabel Ferrei-

ra da Silva, ambos de nacionalidade
portuguêsa, autorizados a adquirir o
dominio pleno do terreno nàcional
interior ante está situado o prédio
n. o 911, da Rua da Regeneração, em
jnhaúma, no Distrito Federal, Conforme proceSso protocolado no Ministério da Fazenda Sob o número
337.106, de 1957.

Rio de Janeiro, em 8 de agõst o de
1958; 137. 0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N.' 44.3G1

DE 8

Ministédo da
cesso protocolado no
Fazenda sob 0 n .o 226.102-57.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de
1958; 137. o da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N.o -44.302

neirn,

o

Presidente da República, usando
que lhe confere o artígn 87, n. o I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto~lei n. o 9. 76Q, da 5 de
setembro de 1946, decreta:
da

atribuiç~

Artigo único. Ficam Malio CaruSo e Oonsolata Perrotta Caruso,
ambos de nacionalidade italiana, autorizadoS a adquirir o domínio útil
marinha,
do terreno acrescido de
lote n. o 2.044, sltuad., na esquina
da Rua MaJ.·~chal Deodoro com Martinez Lopes, em Niterói, no Estado
do Rio de Janeiro, conforme pro-

8

DE

estrangeiro a adquirir o
domínio útil do terreno de marinha
que menciona. no Distrito Federal.

AutoriZa

O Presidente da R-epública. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I. da Constituição. e

tendo em vista o dis-Posto no artigo
205 do Decreto-lei n." 9.760. de 5 de
setembro de 194ti decreta:
Artigo único. Fica Jesus Antelo vtlarífío, de nacionalidade
espanhola,
autorizado a adquirir o domín'o útil
do terreno de marinha situado na
Rua Pedro AIYes. n.? 253. 110 Distrito
Federal. conforme processo protgcolado no Mínístérto da Fazenda. Sob
o n.c 7'O.48ti, de 1958.
Rio de Janeiro. em 8 de agôsto de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DE AGÔSTO DE 1958

A.utoriza estrangeiros a adquirirem o
d-omínio útil do terreno de acrescido de 1r/)(Lrinha que men~ona, em
Niterói, no Estado do Rio de io-

DE

AGÔSTO DE 1958

Lucas Lopes,
DECRETO

N.O

44.303 -

DE

8

DE

AGÔSTQ DE 1958

Autoriza. estrangeiro a adquirir o
domínio pleno do terreno qUe menciona.. ,situado no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atrrbutçâo que lhe confere o artigo 87. n.c I. da Constituição. e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-Ieí n." 9.760, de 5 de setembro de 19~. decreta:
Artigo único. FIca

Francisco

dos

Santcs, de nacionalidade por-tuguêsa,
autcrzado a edquírtr o domínio pleno do terreno nacional interior. lote
n. o 16, da quadra 1, beneficiado oom
o prédio n. o 223 da Rua Capitão Bra,
gança, na Vila. Turismo. no Distrito
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número 352.960. .de 1957.

n. o 4&3 de 4 de junho de 1938 constituindo título desta autorização uma
via autêntica do presente decreto.

Rio de Janeiro, em 8 de agósto de
1958; 137.° da Independência e '10.o
da República.

Rio de Janeiro, em B de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.

Federal. conforme' processo prctocolado no Ministério da Fazenda. sob )

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

Lucas Lopes.

DECRE'To N.? 44.304- AGÔSTo DE

DE

8

DECRETO N. o 44. 3{)6
AGÔSTO DE 1958

DE

1958

Aprova o aumento de capital do Banco Holandês Unido S. A .• destinado

às suas operações no Brasil.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere a Cons-

tdtuiçâo, e de acôr do com o Decreto

n.c 14.728, de 16 de março de 1921,
decreta;
.
Art. L° Fica aprovado o aumente
de capital do Banco Holandês Unido
S. A., com sede em Amsterdam Holanda, de Org 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) para Cr$

(setenta e cinco milhões
de crueeírcsr, destinado às _ opara-75 . ({}O . 000,00

çôes no Brasil, conforme deliberação
de SUa Du-etorta, de 5 de fevereiro de
1953.
Art. 2.° li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revc-'
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em a' de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 7'Ü,O
da Repúbllee.
JUSCELINO

DE 8 DE

Aucorts« estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento. a traçã o ideal do dominü, útil do terreno de marinha e d'e acrescidos que
menciona; no Distr~to Federal.

o Presidente da República, usando
da atr.buícâo que lhe confere o artigo 8'7, número I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no (-'t:t'tigO
205 do Decreto -Ieí D. 9.760. de 5 de
U

setembro de 1946, decreta:
Artigo único.

Fica Hans

Norde

Sorensen, de nacionalidade dinamarquêsa,

autorizado a adquírfr. em
transferência de aforamento a fração
ideal de 0.0053 (cinqüenta e três décimas müéstmcs: do domínio útil do
terren., de maJ.'inh a e de ecrescírtos
situado na Rua da Glór-ia, n.? 3 e

Avenida Augusto Severo. n.v 92. no
Distrito Federal. conforme processo
protocolado DO Ministério da Fazenda, sob o número 149.545. de 1958.
Rio de Janeiro. em 8 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 7'0.c
da República.

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 44.305 ~
AGÔSTO DE 1958

DE

8

Lucas Lopes.

DE

Autoriza a Lapidação Alka Ltsia,
comprar peârae preciosas,

a

o Presidente da República, usa-ndo
da atrfbuíoân que lhe confere c artigo 87. número I. da Constituícão. e
tendo em vista o Decreto-lei número
n.? 466. de 4 de junho de 1938. decreta:

Arugo. ,único.

Fica

autorizada a

firma Lapidação Alka Ltda., estabelecida nesta caonai. a comprar pedras
preC1Q-':'as nos têrmos do Decreto-lei

DECRETO N.' 44.307 -

"3

8

DE AGÔSTQ DE 1958

Declara de utilidade pública a "União
dos Viajantes e Corretores Comerciais", com sede em São paulo. Estado de São Paula.

o Presidente da República. atendendo ao que requereu a "União dos

Viajantes e corretores Comerciais",
sediada na Capital do Estado de gâc
Paulo, a qual satisfaz às exigências
do art , 1.0 da Lei 91, de 28 de agôsto
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de 19-35, e usando dao atríbuicãc uue
lhe confere o aa-t, 2. dessa Lei, decreta:
Artigo único. E' de9larada de utilidade pública, nos te~'~os da referida lei, a tjntão .dos VIaJant3"'3 e CO:-retores oomerClalS, com sede em São
paulo, Estad·:> de São Paulo.
Rio de Janeiro. em 8 de agôsto de
1958, 137.° da Independência e 7Q.o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

DECRETO N.o 44.308

DE

8 DE AGÔSTO DE 1958

Declara de utilidade pública a associação "Obra do Berço", c:.om sede
em SGoPauIO, Bsttuio de Sao Paulo.

A'nda não foi publicado no. Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N." 44.310
AGÔSTO DE 1958

DE

9

DE

Aprova o Regulamento para os Cursos de Aperfeiçoamento CC.A.F.)
do Mínistéric da Fazenda, criados
pelo' Decreto-lei n. o 7.311, de 8 de
fevereiro de 1945.

O Pr-esidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigO 87, inciso I da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulament-i para os Cursos de Aperfeiçoamenta (C.A.F.) do Ministério da
Fazenda, criados pelo Decreto-lei n.c
7.311, de 8 de fevereiro de 1945, que
com êste baixa,' assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda.
Art. 2.° 1!',ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de agôstc de
1958; 137. o da, Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

N,» 44.309 AGÔS-rO DE 1958

DECRETO

Declara de utilidade pública o "Dispensário Samtá Ttierezinh.a do Me_
nino Jesus da Paróquia da Gávea",
com sede no Distrito Federal.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu o Dispensário Santa 'I'heresmha do Menino Jesus da Paróquia da Gávea, com sede
nesta Capital, o qual secsraa as eXIgênciaa do art, 1.0 da Lei n.e 91, de
30 de agôsto d-e 1935, e usando da.

atribuição que lhe confere o art. 2.°
dessa lei, decreta:
Artigo único. É declarada de uttlrdade pública, nos térmoa da referida
lei, o "Dispensário Santa 'I'heresínha do Menino Jesus 'da Paróquia da
Gávea".

com sede no

Distrito

Fe-

deral.
Rio de .Ianetro, em 8 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.

Lucas Lopes.

DE 8 DE

Regulamento para as Cursos de Ape:-jeiçoamento (C.A.F·) do Ministério da Fazenda, criados pelo Decreto-lei n.~ 7.311, de 8 de fevereiro de

1945.
CAPíTULO I
DA FINALIDADE D:]S CURSOS

Art. 1.0 Os Cursos de Aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda {C.
A. F.), Instituídos pelo Decreto-lei n.c
7.311, de 8 de fevereiro de 1945, terão
as seguintes finalidades:
a) formar pessoal habilitado para
ingresso nas carreíraae séries runcíonaís especificas do Ministério da Fãzenda; e
b) promover o aperfeiçoamento e
a .espeoialização das servidores lotados naquele Ministério.
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DOs

Art..

CURSOS

2.'í Os Cursos de Aperfeiçoa-

menta oompreenderâc seções perman-entes, cursos avulsos e cursos extraordtcáríos.
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Art. 3.° Seção Permanente é o
agrupamento raeíonal de cursos _destlnados a proporcionar preparaçao e
aperfeicrvamento sistemáticos em determinado setor dos Serviços Fazendários.

Art. 4. o São consideraúos avulsos
cursos tomados isoladamente de
uma seção ou os que não tenham
sido incluídos em qualquer seção.
Art. 5.0 - Cursos extraordinários são
08 que, embora não façam parte integrante do plano ordinário de treinamento, se tornam necessários à 80lução de casos especiais.
Art. 6.0 Os cursos previstos neste
Decreto serão Iecíonados no Distrito
Federal, podendo, meddantte proposta
do Coordenador dos Cursos e a Juizo
do Diretor-Geral da Fazenda Naci{)nal, estender-se aos Estados e Territórios, a cargo das autoridades razendárías locais e sob. a supervisão
dos Cursos de Aperfeiçcamento do
Ministério da Fazenda.
§ 1.0 A proposta do coordenador
dos Cursos indicará, tendo em conta
a hierarquia administrativa, a autortdade lccal de Fazenda que terá o
encargo 'de determinar a execução dos
trabalhos respectivos.
§ 2.° Poderão, ainda, os Cursos de
que trata êste Decreto ser ministra<l-os por correspondência.
§ 3·° São considerados cursos regulares eIS componentes das seções
permanentes: os demais serão extraordinári-os.
Art. 7.0 AJ:, disciplinas e o plano
de treinamento correspondentes aos
curses regulares, serão fixados, anualmente, em portaria expedida pelo
Oocrdenadcr dos Cursos de Aperteiçoameoto do Ministério da Fazenda,
previamente aprovada pelo DiretorGeral da Fazenda Nacional.
Art. 8.° Os cursos extraordinários
somente runoícnarão por períodos autorizados pelo Diretor-Geral da Faaenda Nacional mediante proposta do
Coordenador dos Cursos de Aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda.
parágrafo único. As matérias, plano didático, ccndíçõea de matrículas
e outras formalldads relativas ao
funcionamento dos cursos extraordínárícs, constarão de portaria baixada pelo Coordenador dos Cursos de
Aperfeiçoamento do Ministério da
Fazemda e aprovada, previamente,
pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional.
(;8

OAPíTULO IH
DAS SEÇÕES ~ PERMANENTEs

Art. 9.0 São seções Permenentea
dos' Cursos de Aperfeiçoamento:
a) l.a Seção - Cursos de F~:rmaçã.o.
b) 2.a Seção Cursos de ESp.eciaIízaçâo ,
C) 3.a Seção - Cursos de Extensão.
AJ."t. "--10. A l.a Seção atenderá ao
preparo de pessoal na área da administração geral de Fazenda, ministrando os necessários conhecimentos
aos candídatots ao ingresso ccmo servidores do Ministério da Fazenda.
Art. 11. A 2.a Seçã-a se Incumbirá
do aperfeiçoamento e especialização
dos servidores destinados a determinados órgãos da administraçã-o do
Ministério da Fazenda, tendo em vista a peculiaridade de cada serviço.
§ 1,0 Os Cursos de Especialização
compreenderão:
a) cursos báSicos.
b) CUrsos especiais.
c) Cursos especiais de treinamento
intensivo.
§ 2.0 Os cursos básicos destinarse-âo ao ensino de disciplinas gerais
sôbra orgarézaçâo e administração
fazendárias e estrutura do serviço
público brasileiro.
§ 3.° Os cursos especiais terão por
finalidade a preparação sistemática
dos servidores, nos respectivos setores
de atividade funcional.
§ 4.° Os curses especiais de treinamonto intensivo terão por onjettvo
o treinamento prévio do servidor rccém-nomeado ou admitido, em relação aos serviços especificas da repartiçã-o ocde tôr lotado ou deva ter
exercício.
Art . 12. A 3.a seção terá por finalidad-e ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos do servidor, em assuntos
relacionados com a sua carreira, função ou atividade.
OAPíTULO IV
DOS CURSOS AVULSOS E EXTRAORDINÁRIOS

Art. 13. Os cursos avulsos, bem
como os cursos extraordinários, integrados de matérias não incluídas em
unidades de Seção, serão criados por
portaria do Diretor-Geral da Fazenda Nacíorzal. mediante. proposta do
Coordenador dos Cursos.
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Art. 14. Os cursos extraordinários
compreenderão .os que vierem a ser
criados cem finalidades especiais, entre outros:
a) Os planejados e organizados para efeito d-e adaptação ou readaptaçâo de s-ervidores do Ministério da
Fazenda.
b) Os que se fizerem necessários
paTa ministrar ínsruçôes de emer-

gêncía..

CAPíTULO V
DO REGIM:E DCS CURSOS

Art. 15. As inscrições verificar-se-âo
em épocas e sob condições fixadas
no edital de abertura.
Art. 16. Os candidatos aos cursos
de jaormaçâo serão selecionados mediante prova.
parágrafo único. Os requisitos para
admissão aos demais curses serão fixados, oportunamente. de acónt., com
a natureza e a finalidade de cada Um.
pelo Coordenador dos cursos.
Art. 17. Somente poderão matricular-se nos cursos das 2a e 3'3. Secões os servidores do Mínístérlo da
Fazenda.
Parágrafo úníco . Por scücítação dos
respectíves Governos. poderá o Coordenador dos Cursos admitir como
alunos. servidores dos Estados, TerritórioS e Municípios.
art. 18. A época. as normas de reaIizaçâo e o critério de julgamenetc
das provas de seleção, bem como das
destinadas a avaliar o aproveitamento do ensíno. serão fixadas pelo Coordenador doS Cursos.
Art. 19. A juizo do coordenador
dos Cursos de Arperfeiçoamento do
Ministério da Fazenda a prova extgida para admissão em qualquer dos
cursos poderá, ser substituída. excepc'onalmente. por outra forma de com,provação da posse. pelo candidato.
do nível de conhecimento a ela correspondente.
Art. zü. processar-se-a sempre a
matrícula dos alunos depuís de homologada a classificação oriunda do
[processo de habilitação determinado
pelo Coordenador dos cursos de
Aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda, observado o número de vagas
fixado para cada curso.
CAPíTULO VI
DOS PROFESSÔ~ES

Art. 21. Os cursos serão m'mstrados por professôres designados na
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forma da legislação em. vigo':· pelo
Diretor oerai da Fazenda Nacional.
mediante proposta do Coordenador
dos Cursos de Aperfeiçoamento do
Ministério da Fazenda, escolhidos
dentre pessoas de reconhecida capa.
cidade, servidores públicos ou não.
Art. 22. Os cursos terão prores,
sôres coordenadores, protessôres e
prcfessôres auxiliares, podendo ainda
ser designados. na forma do artigo
21 proressôres ccnrcrencístas de renome,
Art 23. Havendo várias turmas da
mesma disciplina, o Coordenador doa
Cursos designará um professor coordenador. cujas atribuições esoec'ars
serão a organização do programa .e
das provas do curso. depois de ouvidos os demais professôres, bem
como a Coordenação do ensino de
tôdas as turmas da disciplina em
aprêço. durante o ano.
AJ:t. 24. Os professôree são respensáveis pelo ensino do curso ou
tópico de curso, cuja regência lhes
tenha s'do confíada.
Art. 25. Aüs prcfessõres auxiliares
cabem o exercício normal da coadjuvação e a substdtuiçã., eventual dos
professôrea.
Art. 26, Além das que forem previstas em instruções especiais, são
obngacões comuns a todos os profe-ssôres:
a) observância estrita dos horários
de trabalho;
b) responsabilídade pele ordem interna nas salas de aula;
c) completa execução dos cursos
que regerem;
d) elaboracâo dos
programas do
curso a seu ~ cargo. de acôrdo com
normas e Instruçóes do Coordenador
dos curses:
e)
elaboração. dentro dos precessos e' modelos aprovados pelo Coordenador dos Cursos de Aperfe'çoamente do Ministerío da Fazenda e
sob a orientação do professor COClrdenador da matéria destinada às
provas;
f) julgamento das provas;
g) emitir parecer em
pedido de
revisão de provas;
h) elaboração de
súmulas. salvo
expressa determtnação em contrário
do Coordenador doS Cursos:
i) auxiliar a
administração dos
cursos observando e fazendo observai
o presente Rc-sulamento e instruções
de serviço.
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CAPíTULO VII
DOS

ALUNOS

CAPiTULO VIII
DO REGIME

DIDÁTICO

Art. 27. A matrícula inicial do serArt. 33. As aulas teóricas terão a
vidor do Ministér~o da Fazenda será,
duração máxíena de 50 minutos, e
as aulas práticas na forma do que
de preferência. em curso que corresponda à natureza dns serviços da
estabelecer em portaria o Coordenasua repartição, podendo, entretanto.
dor dos Cursos, até o máximo de
se dar em outro qualquer curso. deuma hora e trinta minutos.
pendendo de aprovação do COordeArt. 34. Coincidindo o horário das
nador.
aulas com o do expediente da reParágrafo
umco . A
preferência
partição onde tiver exercício o aluacima não Se aplica aos servidores
no servidor, ficará êste dispensado
que tenham sido aprovados em conde suas atribuições IlDrmaís pelo
cursos ou provas de habilitação para
tempo necessário ao atendimento
carre.ras ou séries funcionais do
pleno das obrigações escolares.
Ministério da Fazenda, realizados P::lParágrafo único. Ocorrendo a hilo Departamento Administrativo do
pótese prevista neste art.igo. comuServiço Público. Que poderão. inicialnicará o Coordenador dos cursos acs
mente, matricular-se em quaisquer
chefes das repartições OU serviços
dos CUrsos,
independentemente de
em que os alunos tiverem exec cício
autorlzaçár,'.
as faltas às aulas oU aos trabalhos
Art. 28. Uma vez o aluno matrtescolares, para efeito de desconto em
culado, somente poderá desligar-se
vencimentos ou salárícs.
das obrigações contraídas, mediante
Ae-t 3'5. O aprovertamentn escolar
petição doa interessado, devidamente
dos alunos será apurado por meio
fundamentada em que requererá
de argüições, testes, exercícios de
aplicação e provas períódícaa.
trancamento ou cancelamento de matricula. ao Coordenador dOS cursos.
Parágrafo único. para- aferição dos
Parágrafo únicn. O trancamento
resultados obtidos na forma do prede matrícula assegurará o direito ao
sente artigo serão atribui das notas
CUl'W em qualquer ano em que êle
graduadas de zero a cem.
seja ministrado.
Art. 36. Em cada período letivo 'e
Art. 29.
Será automàtícamenete
para cada disciplina! haverá duas
el.enínad., dos cursos o aluno que:
provas penódicas. realizando-se ~' pna)
não se submeter ao
regime
meíra cem 50% das aulas mímstraprescrito pelo presente Regulamento
das e a segunda dentro dos 15 dias
ou instruções especiais;
seguintes ao términn dos respectivos
b) não se sujeitar ao regime disc.elos letivos,
ciplinar estabelecido: e
Art. 37, Em tôdas e quaisquer atic) faltar a mais de 1/3 das aulas
vidades didáticas dos cursos, somente.
do cursn em que estiver matriculado.
será considerado habilitado o aluno
Parágrafo ún.co . O aluno que tiver
que obtiver média final igualou susua matricula cancelada nos têrmcs
perior a 60.
dêste artigo perderá todo direito ao
§ 1.0, A nota final de aprovação ~e
curso no ano do cancelamento" só
cada curso será dada pela média
podendo renová-la em qualquer dos
aritmética das notas obtidas nos di..:
períodos letívos subseqüentes mediversos trabalhos que nêle forem esante despacho favorável do Conrdetruturados, inclusive das notas das
nador dos Cursos em petição do inprovas previstas no artigo 36.
teressado devidamente fundamentada,
§ 2.'''. O OOOl'denador doS Cursos,
a juízo 'da mesma autoridadeem casos excepcionais. poderá fixar
Art. 30. Não haverá. SOb nenhum
a média de habilitação em valor supretexto, abono de faltas,
per.or ao previsto neste artigo.
Art. 31. A critério do Coordenador
Art. 38. Ao aluno aprovado em
dos Cursos, poderão ser a-dmitidos
qualquer, dos cursos será conferido
alunos ouvintes,
certbfícado no qual se mencionará o
Parágrafo único. Nenhum direito
grau final de habilitação.
é assegurado ao aluno ouvinte.
CAPíTULO IX
Art. 32. Mediante instruções especiais poderá 'O Coordenador dos CurDA ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS
50s de Aperfeíçaaunentn do MinistéArt. 39. A direção, aôminístração
rio da Fazenda estabelecer outras
obrigações para os alunos.
,e orientação técnica dos cursos de
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a) planejar a o 0',
Aperfeiçoamento do- Min;stério da
cretarte a qual rg aruzaçao da SeFazenda caberá a-o i'especüvo OooratribuiçÕes COnsta ;era cometida as
denad-or. auxiliado pelo Secretário
Serviço baiXadas:J. es de Ordens de
dos mesmoS, por funcionários neles
dos cursos;
pelo Coordenador
lotadOS oU por extranumerários admib) distribuir
.
soal
em
.os tr'abalhos
ao pestidos. na forma da lei.
exercíeíe, na Secretaria'
Art. 40. Ao Coordenador compete:
c) assinar o e
dl
'
pedidos de mater~ lente relativo a
a) entender-se com as autoridades
superiores sôbre todos os assuntos
d) crfentar
'lhos, determina;d~xecuçao dos trabade interêsse dos Cursos de Aperfeitodos que se fizere;;'S normas e méçoamento do Ministério da Fazenda
e dependentes de decisão daquelas;
e) examinar
u
~:onselháveis;
b) promover os entendimentos que
o caso,
par"'cer~<.<
eemt,tlrd'
quando
_
..,~,
suos
OU in! fôr
se, fizerem naoessárros junto aos chemecoes e submetê..1
'"
,01'fes de Repartições e Serviços do Mido Coordenador dos
a, apreciação
nistério da Fazenda, com relação à
feícoamento do Ministl;lT~os de Apcr.,
da;
eno da Fazenmatrícula dos servidores ou a qua'squer outros assuntos de mterêsse doS
cursos de Aperfeiçoamento do Minisf) ve~ar pela disciplina
nos recintos de trabalho'
e ordem
tério da Fazenda;
c) superintender os serviços admig) apresentar a
G '
CUl'SOS, quando I o
oord~n~dor dos
nistratiV{)s e técnicos pedagógicos;
d) f:scalizar a fiel execução do relatórlo dos tra;b~1~()f2r SO~~Cltado, regime escolar e di;dático, especialmente
andamento ou Planeja'droes~ ízadoe. em
quanto à obServância dos boa..á rtos
programas e às atividades dos pro-'
so:-r~e 4~. O Coordenador dos Our.' d
pertetcoament., do Mtnâsté
fessôr-es e alunos;
Fazenda " será .sub stituldo.
•.
110
e) propor ao Diretor Geral da Fasuas afaltas
naszenda Nacional a org,'anizaçã'Ü dos
dias, pelo se~e~~i~d:~~n~~,::~ so
cUl'SOS na forma prevista neste Regulamento;
t) fazer -as indicações necessárias
CM'lTULO X
ao Diretor Geral da Fazenda NacioDAS DISPOSIÇÕES GERAIS
nal dos professôres que devam ser
designadoS ;
Art. 43. Os Curso
g) convocar o Co1"po docente e a
Capítulo II dêst ,s a que alude o
êle submeter o estudo das questões
l'ão
ministrados e ~egul<:me'nt9 sereferentes ao ensino, podendo ainda
podendo, entretanfgl meios ~'etosl
designar comissões de professôres
s~a conventéncia, s~r :~ot~~ltlVada
para o mesmo fim;
sino Indireto por meio d
o enh) expedir instruções que se f.ipondência . '
e corresserem necessárias ao eficiente funcionamento dos cursos;
Parázraf
dos
C>:> o úmICO. O Coordenador
i) assinar certificados juntamente
Minist:~os dde FAPerfeiçoamento do
com o Diretor Geral da Fazenda
instruções es~ecia~e~~:a b~~xa~~rs~~
Nacional;
j) proceder _ao cancelamento de
por correspondência medi t
vda aprovacão d •Du' t ,an e prématrículas. quando fôr o CM:o;
l) apresentar ao Diretor-Geral da
Fazenda Nãciona?
e 01 Geral da
Fazenda Nacional o' relatório anual
Art.
44
A
s
ser
íd
térl d p'
o
VI ores do Minisdos trabalhos executados;
m) aplicar aS penalidades regulaçõe~ s:m~~~n~a..l otados ~m !epal'ti.
mentares;
deral OU de Nif~l~ói do Dlstnto ~e·
n) conceder férias -regulamentares ;
rem de'sl
r'l ~
,
e que se tíve,
o~aU{J para a Capital Feo) exercer as demais atribuições
der at, a fim de cursarem
C
que lhe competem nos têrmos da le~e Aperfeiçoamento, o Di~:tor ~~~
gis1ação e..'11 vigor e dêste Regula~,,:l d~ Fazenda ,~~cional, sempre que
mento.
-ao. _ouver preJulZo para a sua reArt. 41. Ao Secretário dos Cursos
partl~ap, poderá determinar o seu
de Aperfeiçoamento cabe dirigir e
exercicu, em repartição d T
fiscalizar, sob a supervisão do CocrNacional
",.
o
esnuro
b.'
~,enquan~o durarem as suas
denador dos Cursos, - a execução dos
0d .ngaçoes escolares c' sem prejuta
serviços administrativos, devendo paas mesmas.
o
ra êsse fim:

d'

A
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Parágrafo único. Ocorrendo a ntpôtese prevista neste artigo. o exer-

DEORETO N.Q 44.312 - DE 12 DE
AGÔSTO DE 1958

repartição cujos serviços 82 filiem,
dü'etamente, à especialidade do curso
em que os servidores estiverem matriculados.

Atribui à Companhia Urbaniztuiora da
Nova Capital do Brasil a vnsuuocao
de uma réae de teiecomimtcaçôcs de
interêsse do futuro Distrito Federal.

cício dar-se-á, obrIgatoriamente, em

Art. 45. As Repartições e Serviços
do Ministério da Fazenda, quando solicitados, cooperarão com a administração dos Oursns de Aperfeiçoamenta, fornecendo as elementos de
que dispuserem e que possam conCoU81" para a eficlênoía do ensino.
Art. 46.
A administração dos
Cursos de Aperfeiçoamento fará publícar um boletim periódico, contendo matéria de Interêsse dos professores e alunos e visando ~ difusão dos

cursos.

Art. 47. Sempre que se tornar
necessário, o Coordenador dos Ourgos designará servidores corno auxtIíarea dos professores e da Secretaria, na fiscalização das proves,
Parágrafo único. Desde que exercidas tora do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiverem sujeitos os servidores, essas
funções Pod-erão S€1' remuneradas, de
acôrd., com tabela que, para êsse
fim, o Coordenador dos Cursos submeterá à aprovação d0 Diretor Geral
da Fazenda Nacional.
Art. 48. São considerados relevantes os serviços prestados pelos
professores desígnad.çs na forma do
artigo 21, desde que sem remuneração.
Art. 49. . Os casos omiSSos no presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Fazenda, por proposta do Conrdenadnr doS Cursos de
Aperfeiçoamento, apreciada, prêvlamente, pelo Diretor Geral da Pazenda Nacional.

DECRETO N.O 44.311
11 DE AGÓSTO DE 1958

DE

Outorga concessão à Rádio Di/usara
Cambará S. A. para instalar uma
estação radiodifusora.

Nnda não fot publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87 n.v I, da Coeistítu.çâo, e nos
têrmos da autorização conferida pelo
item
do artigo 2,°, da ui número
2.874, de 19 de setemoro de 1956, decreta:
Art. 1.0 Ficam atrrbnídos a COmpenhla Urbanízadcra da Nova. Capital
do Brasil os estudos, coeisbrução e
instalação de uma rêde de telecomunicaçôes entre Brasília e as eluades
de Belo Horizonte, Rio de .ranetr-, e
são P.aulo.
Art. 2.° A6 obrigações da Companhia Urbanízadora da. Nova" Capital
do Braeíl. relacionadas com a execuçâo dos serviços que ora lhe são
atribuídos. serão especificadas em
convênio cue assinará com o Mínístérlo da Viação e Obras Públicas, observadcs as cláusulas bástcas que com
êste baixa, subscritas peio respectí...o
I
Ministro de Estado.
Art. 3," ~te decreto entrara' em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. aos 12 de agôsto de
1958; 137.0 da Independência e 70.° da
República.
â-

JUSCEIlINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

OLAUSULAS A QUE SE REFERE O
DEORETO N' 44.312, DESTA
DATA.
Cláusula t.e - O Ministério da Viação € Obras Públicas delega à Com-

panhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil, assistida pelo Departamento
dos Correios e Telégrafos os estudos,
construção e Instalação de uma rêde
de .telecomunicações entre Brasília e
as cidades de Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e São Paulo, como a seguir
se especifica:
a) estudo, projeto, construção e
instalação de um sistema de microondas para ligação de Brasília e Belo
Horizonte;
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b) estudo, projeto,
construção e
instalação de um sistema de microondas para ligação de Belo Horizonte
ao Rio de Janeiro;
_c) estudo,
projeto, construção e
insw.lação de um sistema de microondas para interligação do trecho
Brasília-Belo Horizonte a Campina.
Estado de São Paulo.
Cláu6ula 2.& - Ao Departamento
dos Correios e 'pelégrafos caberá:
a)
a-provar prêvíamente, os estudos e projetos referidos na cláusula
l.~,- bem como as alterações de ordem
técnica que venham a ocorrer;
b) representar-se, obrigatoriamente junto à Companhia Urbamzadora
d~ Nova Capital do Brasil, em tudo
que se referir à execução do convênio.
Cláusula' 3.a - Ressalvadas M peculiaridades do regime estabelecida
pela Lei nv 2.874, de 19 de setembro
de 1956, serão adotados nos serviços
delegados os mesmos métodos e prooeSS06 técnicos e admirílstratívos em
vigor no Departamento dos Correios

e 'pelégrafos ,

Cláusula 4.!l. - O Ministério da Via~
cão e Obras Públicas, através do Departamento dos Correios e Telégrafos, dará assistência técnica à Companhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasil e acompanhará permanentemente os estudos, construção e
instalação dos serviços delegados.
'Cláusula 5.a - .As instalações dos
sistemas previstos na - cláusula l.a,
uma vez concluídas e em perfeito
funcionamento, serão incorporadas ao
patrimônio do Departamento dos
Correios e Telégrafos, mediante regular têrmo de recebimento.
Cláusula 6.a - O pagamento das
despesas decorrentes da execução dos
serviços delegados será feito com os
recursos do Plano Postal-Telegráfico,
bem como de créditos orçamentários
específicos ou adicionais, durante o
prazo e nas condições estabelecidas
no convênio.
Cláusula 7.a - O convênio entrará
em vigor na data de seu registro pelo
Tribunal de Contas, não se responsabilizando a União Federal por nenhuma indenização, se o 'I'ríbunal denegar' registro.
Rio de Janeiro, em 12 de agôsto de
1958. -

Lúcio M eira,

DECRETO N.o 44.313 -

DE 12 DE

AGÔSro DE 1958

Tran#ere função de Tabela Numérica
Especial de gtetrimumemrío-mensalista de repartiçãc do Minis-Véria da
Aercauiuiica, que menciona.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artig,o 87, item I, da Censtdtuíção, decreta:
Art . 1.0 P'ca transferida uma função vaga de Mestre Mecânico, referêncía 22, da Tabela Numérica gspectal de Extranumerário-mensalista da
Base Aérea de São Paulo para a do
Parque de Aeronáutica de Sã.o Paulo.
Art. 2.° A transferência a que se
refere o artigo anterior se destina a
atender à reversão de Nestor Varela
Santiago.
Art. 3.° nste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.revogadas as d'spoaiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 .de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 79.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO N." 44.314 -

DE 12 DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza o Tesouro Nacional a afiançar, em contraprestação} o Banco
do Brasil S. A. pelo aval que a re,
ferida organização de crédito dará
à Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da A1MZónia para aquisição de máquina3 destinadas à construção da uoaoa«
Belém-Brasilia.

o President-e da República, usando
das atribuições que lhe são conferi-

das pelos Arts. 87, inciso I, da COILStítuíçâo, e 15 da Lei n.c 1.805 de
6 de janei-ro de 1953, decretat "
Art. 1. ° Fica o Tesouro Nacional
autorizado a prestar fiança ao, Banco do Brasil S. A., em contraprestação ao aval que õsse estabelecímen,
to de crédito prestará em favor da
Superintendência do Plano de Valo.,
rfzação Econômica da Amazônia, em
titulas no valor de USS 2,.339.974.60
(dois milhões, trezentos e trinta e
neve mil, novecentos e setenta e
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quatro dólares e sessenta centavosr ,
correspondentes a .80% do. preço -de
aquisiçã-o de máqumas, ~ Juros respectivos para a construção da Rodovia BeIéun-BrasíUa, de acôrdc C3m o
certificado de prioridade ccmbíal número 369, de 11-7-58, expedido pela
superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 2.. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; re,
vogadas as disposições em contrário.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôato de
1958; 137.° da Independência e 70-."
da República.

Rio doe Janeiro, 12 de agôsto de
195-8; 137° da Independência e 70° da

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de .....
2. OrOO. 000,00, para auxiliar a
Prefeitura
Municipal de A,ná2Jolis,
no Estado de Goiás.

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO N.O 44.315 AGÔSTO DE

DE

18

DE

1958

Cnitorça concessão à Rádio Guarani
S. A. para instalar uma estação
radiOdifusora de ondas curtas .
O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o art. 87
n.s I, da Constituição, atend.endo a~
que requereu a Rádio Guarani S-. A.,
e tendo em vista o disposto no artigo 5.°, TI.O XII, da mesma OOTISti tuíçâo, decreta:

Art. 1.0 'Fica outorgada ccnoessâo
à Rádio Guarani S. 'A., nos têrmcs
do art. 11 do Decreto n.e 24.655, de
11 de julho de 1934, para esbaoelecer,
a titulo precário, - na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gera-s
sem direito de exclusividade, -uma'
estação radiodifusora de ondas curtas,
destinada a executar o serviço de
radicdífusão.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam rubricadas pelo Ministro de Estado dcs
Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ser considerada nula a concessão. "

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucio Meira.

DECRETO N.? 44.3Hi _
AGÔSTO DE

DE

18

DE

1958

c-s

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei núme,
ro 3~(}96, de 3J de janeiro tle 1957,
e tendo ouvido o Tribunal de COntas, nos têrmos dQ art... 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 1. ° Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de cr$ 2.00:).O(){},OQ (dois milhões de cruzeiros), para auxiliar a
Prefeitura Municipal de Anâpolís no
Estado de Goiás, nas comemorações
do olnqüentenârto de fundaçãoda~
quela cidade.
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica.

cão.

Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de agôsto de
1958; 1370 -da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Clóvis Salgado

DEORETO N.o 44.317
AGÔSTO DE

DE

18

1958

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito
especial d-e
Cr$ 1.500.0aO,oo (um milhão e quinhentoe mil cruzeiros). vara auxL
liar a Preteitura Municipal de Ccraçnuitatuoz, -no Estado de São
paulo.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei núme,
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1'0 3.000, de 30 de j.an eir o (~,: _,957;
tendo ouvido o -rrnaunat de Oonnos têr1U'JS de art. 9~ .do Reg~
lan;.e~to Geral de contabl1ld'l.dG Publica, decreta:
Art. 1. o Fic,a, aberto. ao ~~i~ístério
da Educação e cultura, o cr édito f~
pedal de 01'$ 1.50q.OO~,O{): .curo m~
Ihão e quinhentos mil CI UZ€:l?S), p.a1 a
auxiliar a Prefeitura ;:aulllclPal ~e
Caragl1atatnba, no ~",tado de 8,,;0
Paulc-. nas comemoraçoes ~o centenario ã'e fundação rtaquela cidade.
Art. 2. o O present~ decreto en!rarã. em vigor na data de sua pubüca,

ias

REGIMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO
CAPíTULO I

Da Finalidade

P...rt. 1. o O Serviço Nacional de
Teatro (S.N. Te.), criad.::> pelo Decrcto-Ieí TI. O 92 de 2'._12-37 é orgãc
int-egrante do Ministério da EducaÇ8.-o e Cultura, diretamente subordinado ao Ministr-o de Estado e se destina a promover o desenvolvimento
e o aperfeiçoamento da arte t-eatral

corno instrumento de cultura e edu...

ção.

cação do povo no Brasil.

Axt. 3. 0 Revogam-se as disposições
em COD trárlo,
Rio de Janeiro, em 1~ de 3.,gô~t~ de
195-8: 1370 da Independenc1a e jO da

Art. 2. ào S.N. 'Ie. compete:
- incentivar as atí vadades tea.,
trais e correlatas, cooperando com
as companhias de qualquer gênero cômico através
de assfstêncía técnica
e cultural, para a realízacác de espetáculos, especialmente d-e teatros braeíleiros de comédia.
Ir - orientar e auxiliar a organt.
zação de grupos de amadores de qualquer gênero cênico. uo, estabelecimentos de ensino, nos centros de trabalho, nO'5 clUbes' e assocíacões e. bem
assim, promover a. crganízaçâo «e
conjuntos experimentais, g.I."LlP-')S fantcches para crianças e attvidaôea . extra.escolarea promovidas por particularee e entidades oficíaís:
lI! ~ estimular o intercâmbio entre os principais centros teao-nís do
Brasil e dêstes com os do estrangeiro;
IV - Incentivar o teatro para cn,
anças e adolescentes nas escolas e outros locais adequados:
V - estimular a prcducs.c de obras
de t-eatro em geral, promovendo. inclusive, concursos de peças:
VI - promover a puolícacâo de peças brasileiras e eetrangen'as de reconhecido valor artfstíco bem como
de obras premiadas nos concursos
anuais d-e peças;
VII - orgaerlzar f: manter atualizado o registro davproduçãc teatral
brasileira e estrangeira;
VIII - promover a seleção de vocações .para o teatro, fac! itando-Ihes
educação profissional no pais e no
estrangeiro;
IX - organizar e manter um mu.,
seu de teatro e urna bihhcteca especializada;

República.
JuScELrno KUBITSCHE1{

Lucas Lopes
Clóvis salgado

DECRETO N.o 44.33,8 _

DE

21

DE AGôSTODE 19n8

AjJrovn o RegimJ!nto do ~e~'vi?f) Nacional de Teatro, do iv.I inístério tia

Educação e

Cul~1tra..

O Pr2Sident~ da Re.1Júbh~;'l usand.o
da atribuição que lhe confere _0 artd,

go 81, Inciso r, da constltmçao, deereta:
Art. L o Fica aprova.do o Regimente do servtco Nacional de Teatro, do r~·11nistério da Ej'UCg.'ção 6
Cultura. que com êst.e baixa assinado pelo respectivo M:mstrC' ele Estado.
A.l't. 2.0 l'tste decreto entrará em
vig'or na data de sua publicação.
Art. 3. o r~vÜ\~·am-.s:8 as disposi-

cões em

co.ntrár~->.

R!(} de .Ianeiro, em 21 d" agÔ2'O de
1958 1370 da !ndep(~nd.§ne'a 'e iOo da

R~pú.bUca.

v

JUSCELlliü KUBI'ISCHEK

Clovis Salgado

Q
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promover ou estimular
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dades e escolas;
XI - incentivar o õesenvolvimento do teatro ambulante em todo o
território nacional;
XII - manter cursos J€ formacâo

de diretores, atores, cenó.rrafos. coreógrafcs e profissíonais cc especializações correlatas.
CAPíTULO

II

Da Orçamizaçóa
Art .

0.;; Te.atro -

Cursos

Secretaria
II -

Seção Técnica (S.T.)
setor de Planejamento, Orienta-

çâo e Oontrôle (B.T.!)

Setor de Difusão Cultural (S.T.2)
III -

Seção Administrativa (8 .. A)

Almoxarifado

Portarâa
IV V -

Biblioteca (B).
Museu (M).

Art, 4. 0

O S.N.Te. terá um jjire-

tor, nomeado, em comissão, pelo Pres.dente da República.

Parágrafo único. O Diretor do S.N.
'I'e . terá um Secretário por êle desíg-

nado dentre servidores públicos

rc-

dera's .

Art. 5.° O C.Te. terá um COOrdenador, de reconhecida capacidade
técnica, designado pelo Diretor do
S. N .T,e, ~l.entre SerVIQOre5 públicos
federais.
Art; 6.° As Seções terão Chefes, Os
Setores E: Bibhoteca e a Portaria, Encarregados, designados pelo Diretor do
serviço, d-entre servidores públicos
federais.
Art.. 7.° Os órgãos que integram o
S. N .Te. func'onarão harmônícamente artdculadcs. em regime de mútua
colaboração, sob a orientação do Direter do Serviço.

rn

Da competência dos órgãos

Art. 8.° compete ao conservatório
de Teatro (C.T.).

I - formar ou aperfeiçoar, mediante ensino s'..stema-tizado, intérpretes teatrais. bem cerne o pessoal e3pecíalízad-, em cenografia, em cenctécnica, direção e especializações cor.,
relatas;
II - estudar, do ponto de vista d.-,
dátíco, as problemas educacionais relativos ao teatro;
IH -

3. o OS. N. Tê compreende:

I conservatório
(C. Te.).

CAPÍTULO

<"\. (-.n~

çã..o de cursos de teatro n'13 umversr.

propor as medíctas que julgar

convenientes ao ceoeuvc.lvímento e
aprimoramento do ens.no teatral;
IV - promover semmáríos e ccnrerêno.as sôbre teatro;
V -. promover o int-ercâmbio com
Inctituíçôes congêuercs do país e do
estrangeu-o;
VI - selecionar entre os alunos dos
seus cursos os que devem integra!'
0,5
conjuntos experimentais que o
S. N .Te. organizar.
Art. 9.° Compete à Seção T:.ll:J1l:<t
prestar assistência ao teatro. c0nt1'ibutndo para a promoção dê espetátá?ulcs através de grupos expertment.'J..~S ou de outros que 'lenha ú S.N.Te.
a oriar.
Art. 10. Ao setor de planejamento,
Ortantaçâo e Ccntrôle compete:
I - Dal' assistência técnica. às or..
garuzaçôee taatra.s, qualquer que seja
GUa modalidade ou gónero cênico;
II _ P'iscalíze.r (.1.) teatros mantidos
pelo S.N.Te.;

III - Fiscahzar a execucão dos compremisses assumidos peles q112 tiverem recebido cocperaçào fmancelra da
Ulliãü ou CUlTa qualquer ícrma ele auxího:
IV - Planejar
propor ao Diretor
medidas sóbre a crganízaçâo dos C')).1_
é

juntos e grupos a que se :'eferel11 os
itens II e IV do art. 2.0 dêste Reg>
monto:
plano 1-.:;: auxilio
V - Elaborar
Iínanccíro às atividades teatc-ars;

°

VI -

Organizai- e manter atualizado

o cadastro de todos OS arbístas e técmccs t-eatrais, companhias, saias de
espêt.aculos, grupos de amadores e
associações de classe teatrâts exístcn•
tes no país;
VII - Realizar o levantamento do.
produção teatral brasileira 8 estrangeira, mantendo atualizado o seu re ..
gistro ,
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p.arágl"afo únlco . Na elaboração do
plane a que se refere o item anterior

dêste artigo. Ievar-se.ão em conta, especialmente. as atividades ccnsubstandadas no item II 60 art.. 2.0 dêste
Regimento.
Art. 11. Ao Setor di::' Difusão -Gulw
tural compete:
I - preparar as bases dos concursos
de peças de t-eatro;
II ~ Promover e estimular pesquiscs e experiências relativas a teatro;
UI _ Difundir conhecimentos i-elativos à arte cênica em. geral;
IV ~ Proporrprovldências relativas
prcduçâo de obras de teatro de todo
à

o gêner-o;
V -'- Estudar os problernas ceducaeíonais relativos ao teatro;
VI - Selecionar o repertório de literatura dramática nacional e estran.
geu-a ÇUe deverá ser objeto cios espetáculos promovidos pelo Teatro Nacional de Comédia.
VII - Coligir, or-denar, conservar,
permutar divulgar textos, gravações.
filmes, .Iotografías. obras de t€atro,
materiais de Interêsse histórico e do.eles estatistrcos necessários co estudo
e ortentaçâo da. arte cênica,
VIII - selecionar 8.S publicações
especializadas a Se1'8m divulgadas
pelo S.N,Te.;

IX _ editar uma publicaçâ-, cem
material de divulg-ação informativo e
crítéco que contr-ibua para melhor
difusão de conhecímentca relativos a
teatro;
X - providenciar a expedição das
obras edítar'as:
XI - edital' peças e estudos de
significação artística e técnica, relativos a teatro.
Art. 12. A Biblioteca ccmpete:
,
I adquirir, regtstrar, classif.car,
c atalog ar, conservar, e permutar peças e obras em geral sôbra assuntos
de teatro;
Il - fazer o ínventáriu da produção brasileira e portuguesa em
matéria de teatro;
UI - manter íntercâmb;o cem bibliotecas e organizações afins.
Art. 13. Ao Museu compete:
I - Coligir, confeccionar 0 classificar todo o materfal que interesse ao
teatro;
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II
promover exposições sôbre
teatro.
Art. 14. A Seção Administrativa
compet-e :
I _ prestar cs servlços de administração geral que se fizerem necessários àexecuçã..-J dos trabalhos do
S. N. Te., em
harmonia
com os
órgãos do Deoart.amento de Administração, cujas .normas e métodos
de trabalho deverá observar:
II - elaborar a proposta orçamentária do S, N .Te. COm os dados uue
lhe f-orem romcc'ôos pelas demais
Seções:
III
provtdencíar 'quanto eo
abastecimento do material necessário
80 S.N .Te.;
IV - examinar, quanto à legahda-

de, os processos relativos 0, comprovaçã-o dos auxílios concedtdos ;
V ~ receber, classificar, registrar,
distribuir e dar saída aos papéis que
transitarem pelo S.N,Te
;} 1. o A portaria compete:
I - orientar as partes qUf tiverem
interésse a tratar .no Serviço:
!I - zelar pelo asseio e pela conservação ordinária das dependências
ocupadas pelo Serviço;
In - manter 8, -vigilâ~1Cia das dependências ocupadas pelo serviço:
IV - 'fazer a entrega do exp-ediente do S. N. Te.
§ 2. o AI) Almoxarifado compete",
I -'- receber e distribuh' o material
adquirido, de acôrdocom as normas
estabelecidas pelo Departamento de
Admtnístraçâc:
II escriturar

em Iichas aprouriadas as quantidades de material
distribuído e organizar o mapa de
movimento mensal do material entrad-, e saído, com. a díscrlmtnação
do custo, procedência, destino e saldi) existente;
III - manter em estoque suficiente quantidade .de materral de uso
maia Treqüente, apresentando ao Diretor. em épocas determinadas, a demonsbraçâo do material existente:
IV _ providenciar sôbrc o consê.to
e a conservação do material em uso;
V -"-- preceder e manter atualizado
o inventário do material permanente;
VI ~ fornecer os dadosonecessários à elaboração- da proposta orça-

mentárla relativa a material.
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CAPÍ'I'ULO

Das

IV

Atribuições do Pessoal

Art. 15. Ao Dh'etcr do S.N.Te
incumbe;
1 - dirigir 2.S atividades do S. N.
'pe., incentivar e coordenai o trabalho dcs seus vários órgãos;
IX representar o S.N.T~. 118.5
suas relações com cutrcs 6--;2.05;
lU - despachar pessoalmente com
o Ministro de Eetado ;
IV - baixar pcrbarfas, instruções e
crrlr TIS de servíçc:
c'

V -

b'al'

tnd'car o

.VI -

S2U

sutcutut-, even.

elogiar e aplicar penas díscíplinares, inclusive suspensão até 30
(trinta) dias, representando ~ autoridade superior quando a penalidade escapar a sua alçada;
VII _

Expedir o bctetím C.B mere-

cimento dos servidores que lhe estão
diretamente subordinados;
VIII - encaminhar à aprovação do
Mimstro doe E3 fq,rl0 o plano de concessão de auxílios de que trata o
item V do art. :2 dê-te Regimento:
IX - resolver os assuntos relativos
às atividades do S. N. Te.: ouvidos
03 órgãos que o compõem e opinar
sôbre os que dependerem de decisão
superior;
X - orientar em assuntos de sua
competência, os 'demais órgãos de 'Mi
nlstéz-íc:
XI - organizar. conforme as necessidades CP serviço, turmas de trabalho com horário especial. respeltedo ('. núm-ero de heras semanais de
trabalho estabelecido para o Serviço
H

Público Federal:

XII - antecipar ou prorrogar o horário normal de exuedlente do S.N.
Ta.. de aeõr Ido com as necessidades

de serviço e nos têrmos da legislação

em vigor;

XIII - apresentar anualmente, ao
Ministro de Estado relatório circunstanciaao 0:05 trabalhes do S. N. Te.;
XIV - autorizar despesa-s e emts.,
são' de empenhos e requisitar pagamentes e adiantamentos à conta dos
créditos orçamentários e adícionaís
concedidos ao S. N. Te.;
XV - designar, o Coordenador do
C. Te., os Chefes de Seção, o Conservador do Museu. os Encarregados
dos Set-ores da Biblioteca e da Portaria e os seus substitutos eventuais,
bem como o seu Secretário;
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XVI - elaborar planos e programas de trabalhos anuais para o S.
N. Te. e nêlee basea r a proposta
orçamentária;
XVII - propor ao Ministro de Estad() as alterações qUe julgar necessérías na lotação elo S. N. 'I'e.:
XVIII - movimentar dentro da
lotação estabelecida, o pessoal do S.
N. Te.;
XIX determinar a ínstauracâo
de processos administrativos;
~
XX - determinar ou autorizar a
execução de serviço externo, inclusive
fora da sede do S. N. Te.;
XXI - fixar a escala e,e férias dos
servidores que lhe forem diretamente
subordinados e aprzvar a dOG demais;
XYJI
comparecer às reuniões
para as quais seja convocado pelo
Ministro de Estado;
XXIII - assinar os certificados expedidos pelo C. -re.:
XXIV - propor ao Ministro de
Estado as providências nec-essárias ao
aperfeiçoamento do serviço;
XXV - promover a admissão e
dispensa do pessoal extranumerário.
nos têrmos O,1 legislação em vigor;
XXVI' - propor ao Ministro a -~
slgnaçâ., de comissões especializadas
118ra examinar todo e qualouer problema de ordem administrativa, técmice e cultural relaciooado com as
atividades do S. N. 'ra.:
Art. 15. Aos Chefes de Seção. e ao
Coordenador do C. Te. incumbe:
! _ dirigir. fiscalizar e coordenar
os servtcos dos setores que lhe são
subordinadas:
II - organizar e alterar a escala
de férias do pessoal que lhe fôr ríiretamente subordinado e aprovar a dos
demais servidores;
UI - expedir o boletim de merecimento dos servidores '1Ue lh-es estão
diretamente subordinados ;
IV aplicar penas disciplinares.
ínclustve a de suspensão até 15 dias,
aos seus subordinados e propor ao diretor do S. N. Te. a aplicação doe
penalidades que escapem a sua alçada;
.
V - desnachar diretamente com o
Diretor do -S.N.Te.;
V1 - antcsentar, ttimestralmente,
ao Diretor do S. N. Te. relatório sucinto dos trabalhos realisa'dcs peles
ÓTP:§0S q1..1 e dirigem:

"lU - propor ao Diretor as medidas
que Julgarem adequadas R, boa rnar-
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eha do órgão sob, sue chefia;
VIII - emitir parecer sôbre assuutos submetídcs a estudo do órgão sua
chefiai.
Art. 17. A'JS Encarregados de setor
incumbe:
I r-: chefiar o órgão sob sua responsabilidade;
II
distribuir equítutãvamente
pelos subordinadOs C6 encargos e trabalhoS;
m - manter estreita cooperação do
órgão a seu cargo com cs demais órgâos do Serviço;
IV - apresentar ao chefe do órgão
a que forem subordinados, mensalmente, um boletim e,. anualmente, um
relatório circunstancIadOs dos trabalhos reaüzadcs:
V ,- propor 80 chefe, do órgão., a
que forem ,subordinadC5as pl:o-yidêncías que Ge tornarem necessenas ac
bom andamento dos trabalhos e que
dependerem da alçada superior;
VI - elabOrar a escala de renas do
~oal
qu-e lhes fôr diretamente
subordinado;
VlI - expedir o boletim de merecimento dos servidores que lhes e3tão
diretamente subordinados;
VIII - autenticar documentos e
respectivas cópias que tiverem de ser
expedidos cu tiverem de ser submetidos à autoridade superior.
Art . 18. Ao Secretário do Diretor
incumbe:
I - atender às pessoas que desejarem comunícar-se com o Diretor do
S.N.Te., eacammhanôo-as
ríando
a êsta conhecimento do assunto a.
trata/r;

ou

II
S.N .'1'-2"

representar

o Diretor

do

quando para isso fôr desig-

nado;

!Ir - redigir a correspondência peescal .do Dir.etór;
IV _ encarregar-se de outras tarefas que lhe forem cometidas pelo Direter .
Al't. 19. Aos servidores em exercicio no S,N. 'Te. qu-e não tenham atrlbuíçôes específícadas neste Regimento,
incumbe executar Oi; trabalhos que
lhes terem determina cios pelo chefe
imediato,
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CAPíTULO V

Das substitu.ições

Art. 20. Serão substituídos. automàtícamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 (trinta)
dias:
I - o Diretor do S.N. Te. por um
dos chefes de Seção por êle' pràvíamente indicado e designado pelo 11.11n.stro de Estado;
II - cs chefes de Seção. o õonservador c'o Museu e 0$ Encarregados.
por servidores que índícarem, desígnados' pelo Diretor do S.N. Te,;
H'I - o Coordenador do C. Te. por
um dos nroressôres, d-esignado pelo
Diretor do S. N. Te.
Parágrafo único. Haverá sempre
servidores prêvíamente designados
pa-ra as substituições de que trata
êste artigo.
CAPiTULO VI

Do Horário

Art. 21. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor deS. N .Te.. respeitado o números de
horas semanais estabelecido para o
Serviço Público Civil.

Arb, 22.

(I

horário do pessoai de . .

sígnado para o serviço externo será

estabel-eci-do de acôrdo com: as exlgêneras do- trabalho, observado o mínímc
de horas semanais, estabelecidas pare
o serviço Público Civil.
Art. 23. O Diretor do s.N.Te. não
está sujeito 8: ponto, devendo. porém,
observar o disposto fixado no art. 5.e>
da Lei n.e 2,188. d.e 3 de março de
19õ-4.
CAPÍTULO VII

Das DisP:Jsições Gerais

Art. 24. Cada. geçâo do S.N, Te::
deve organizar e manter atualizada
uma colecâo de leis. regulamentos.
crrctnares," portarias, Instruções e ordens doe serviço que digam respeite
às suas atívidudas esp-ecíficas.
Art. 25, A Secretaria e os Curses
do C. N . Te. funcíonarán de acôrdo
com o Regulamento a ser baixado pelo
Diretor do S,N ,T06.
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Art . 26, OS, N . 'I'e . poderá assinar

convênícs COm os governos dos Estados, 'j'e'n-ítórfos

€

trito Federal. «isando promover o desenvolvlmento do .teatro nacional.
Al't. 27; Os cases omissos serão resolvidos pelo Diretor tio S. N. 'Te.

-Rio-de Janeiro; em 21 de agõsto de
1953, -

Clovis

DECRETO N, o 44.320
DE AGÔSTO DE 1958

sataaa».

DECRETO N.o 44.31$'
AGÔSTO DE 1958

aênciae,

o

DE ~2 DE

o Decreto n.o 3.8.746,. ,de

7 de

teteeetrc de 1956

o

22

Dispõe, s6m aumento de despesa,
sôbre as Tabelas Numéricas J};speciais de Extranumerários M ensclistas do Ministério da Ma'finha,
que. menciona, e dá. outras provi-

Presidente da República, usando)

da atribuiçâ-, que lhe -confere o artigo 87, item I. da Cnnstdtuiçáo, de-

ereta.

Art .
Revoga

DF

Municípios e Dis-

Presidente da República, usando

de atribuição que lhe confere o 31'tign 87, inciso. I, da Constttuição, df'-

ereta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decre'vo
TI.o 38.746, 'de 7 de fevereiro de 19õ6;
Que dispõe sôbre.» exercício do

CQ~

mando da Guarnição do Qua~·tel Oenh'aI do oo-rpo de Puzfleircs Navais.
Arb, 2.0 este decreto entrara, em
vig'Jl' na data de sua publicação revo.
gadas 12S dispcsiçôes em contrário.
aro d'9 Janeiro, em 22 de agôstn de
1958: 137,0 da Independência e 7(),O
da República.
JUSCELINO KUBIT~CEFK.

Jorge do paço Mattos,) }l·[(/ia,

1. o

Fica

Incnrporarta.

na

forma do anexo; à Tabela Numerfca
Especial, de Extranumerári., Mensalista da Diretoria de Intendêncta da
Marinha, a tabela de igual' natureza
da extinta Comissão r-ermancnte ele

Nomenclatura e Especificf--.çiii"J de
Material, ambas ao Ministé :'io da

Marinha.
Art. 2,.0 Ao DIretor Geral 11c In-

tendência da Marmha caberá apos1::1a1' as Portarias dos seriituores
atingtdna por êste Decreto.
Art. 3. o "Este DEcreto entrará em
vigor na' data de sua publicacào, revogadas as disposições em ~oDt,!'ário,
Rio d-e Janeiro, em 22 de agôstr, de
1958; 137,° da Independência e. 70,0
da República,
JUSCELINO KUBITSCUSI{

Jorge
'Maia

do

Paço

Mattoso

IVIíN!STftRIO DA MARINHA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA MARlJ.""HA

Tabela Numérica Especial de Extramunevóríc-Iâenstúista

<Al'i... 6,:°, da Lei n. o 1. 765, de 1952)

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇji.o NOVA

I1
I

I
Número I
de
I

Funções I

I

Séries

i
I

Funcíonats

aer.

I
I
I

I
I
I
I Tabela
I
1
I

I'

I
I

Número
oU

de

Parte

Séries Funcionais

Punções

.......

'

20

DIM

Auxiliar

.......

19

OIM

Auxiliar

.........

19

Auxiliar

49
1

C;PNEM

51

fi, "
11

Ref.

1

I
I
I
I
I
,I

5D

I
I

19

I

19
18

Auxiliar

1

I1

~

o

in

I,

~

o

'd

o~
~
~

t<1

"O

M
~
o

c:
8
~

o

5,

I

!,

,
I

1
1

I Servente Porteiro .1

2

I

-

I Servente
I

Porte~ro

.1

i
I
I

19
18

CPNEM
GPNEM

II

I
1

f

I
I

--- I

I1

2

,

I

Servente Porteiro

I
I
I
I

'"

«>

'"
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DECRETO N.» 44.321 -

DE

22

DE

AGÔSTQD'J': 1953

Restabelece a redação da letra "a"
do Art. 35 e letra "t" do Art. 130
do Regulamento do Centro de

paração de . Oficiais

da.

PTe~

Reserva

(R/l66) .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstdtuição, de-

ereta:
Art. 1.0 Fica restabeleclda a r-eda;
cão da letra "a" do Artigo 35 e da.
letra "f" do Art. 130 do Regulamento pa·TI3. os Centros de' Preparação de
Oficiais da Reserva (,R-I66), aprovado p-21o Decreto nc 22.392. de 31 de
dezembro de 1946, e tornada ínsubsls-

tente a redação dada a êsses dispositivos, em Decreto
23 de maío de 1958.

n , o 43. 8~1.

de

Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-.
cão, revogadas as disposições em con.
trár!o .
Rio -d~ Jan-eiro, 22 de ajôsto de
195-8; 137.° da Independência e 70.°
ôe República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lctt:

DECRETO N.044.322 AGÔSTO DE

DF.

22

DE

1958

.Aprova a transformação da Mútua
casormense de Seguros Gerais em
sociedade anônima. com a denominação de Companhia Catarímense
de Seguros Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .87. inciso r. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.c 2.053, de 7
de. março de 1940, decreta:

Art. 1. o Fica anrovada a transformação da Mútua Oatarínense de Beguros Gerais, em sociedade anônima.
com a denominação de Companhia
Catarinense de seguros Gerais, sedía.da em Blumenau, Estado de Santa
Catarina, au 'orízada a funcionar pelo
Decreto n.c 2.5D7. de 16 de março doe
1938, operando em segures e resseguros dos ramos elementares. com os
estatutos que apresentou e conforme
deliberação da Assembléia Geral Ex-

traordlnáría realizada em 20 de dezembro de 1957.
Art. 2.° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentes vigentes, oU que venham a vigorar. sôbrs o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 22 de agôetc ae 1958;
137." da Independência e 70 o da República.
JUSCELINO KU&!TSCHEK.

Ferna7Uto R óbrega.

DECRETO

N.?

44.323 -

DE

22

DE

AGÔSTO DE 1958

A"Drova alterações imtroâueidns nas
Estatutos ela Companhia de Sr:.guros "Aliança da Bahia"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere f)
art. 87, inciso I, da Constituição, ~
nos têrmos do Decreto-lei 11.° 2.063".
de 7 de março de 1940, decrete:
Art.. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos
da Companhia, de Seguros "Aliança
da Bahia", com sede em Salvador,
Estado da Bahia, autorizada a funcionar pelo Decreto n." 4.529. de 31
de maio de 1870, conforme deliberacão da Assembléia Geral Extraordtnárla realizada em 23 de junho do
corrente ano.
Art, 2," A Sociedade COntinuará.
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham ao
vigorar, sõbre O objeto da autorização a' que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 22 de agósto de
1958; 137.° da Independência e 70.8
da República.
JUSCEU:--JO

KlJI;iTSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N." 44.324 -

DE

22

DE

AGÔSTO DE 1958

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Aliança da Bahia Capitalização.

O Presidente da Repúblioa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inC1GO I, da Oonstituiçào, enos têrmcs do Decretom.v 22.456, da
10 de fevereiro de 1933, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alte-

rações Introduzidas nos Estatutos da
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Aliança da Bahia Capitalização, c~m
sede em Salvador, Ea3tado da Bahia,
autor-izada a funcionar pelo Decreto
n.? 22.488, de 22 de fevereiro deIS??,
conforme deliberação da, Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 26
de junho co corrente ano.
Art. 2." A Sociedade continuarâ
integralmente sujeita às leís e re~amentos vigentes, ou que venham
~ vigorar, sõbre o objeto de. autcnzaçâo a que alude aquêle decreto.
Rio' de Janeiro, 22 de agôstc de
1958; 137.° da Independência, e 70." da
República.
JUSCELINO

KUBrrscHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N. 0, 44.325
AGÔSTQ

DE

22 DE

DE 1953

Aprova alterações introduzidas nos
Bstotutos, inclusive aumento do capital de responsabilidade da "C07il.panhia Aâriátic« de Seçuros",

o

presidente da República,usan~o
da atríbuíçâo que lhe confere o artag08'7, inciso I, da Oonsbítuiçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as al~.c~
rações íntroduzldaa nos Estatutos, InclUSive aumento do capital de responsabilidade de ors 5.000. 000,00 (etnco
milhões de cruzeiros) para Cr$ ....
10.OüO.OOO,OO (dez milhões de cruzei1'Os), da "companhia Adríátdca de
Seguros', com sede em Milà'J, Itálla,
autorizada a funcionar l1() País P"::'J
Decreto n.c 18. 6ü9, de 27 de março de
1929, 'conforme
resoluções tornadas
per seu cons-elh-o de Adminístraçá..'Ü,
em reuniões realizadas em 5 de fevereiro e 11 de março do corrente ar-o.
Art'. 2.° A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e reg..«.,
lamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a qur, alude aquêla Decreto.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1958; 13'1.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando N 6brega.
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DECRETO N." 44.326 AGÔSTO DE 1958

DE

22

DE

Aprova alterações introduzidas uoa
Estatutos da Companhia de Seguros
Argos Fluminense"
t(

o Preslderite da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87. inciso I, ela Oonsntuíeâo, €
nos têrmos do Decreto-lei n." 2.063, de
7 de marco de 1940, decreta:

Art. 1." Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de seguros "Argos Fluminense", com sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto número 2.079, de 16 de janeiro "de 1853.
conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordínáría realizada em :3
de junho do corrente ano.
Art. 2." A Sociedade continuará
Integralmente sujeita às leis e reguIameritos vigentes, ou que venham ~
vigorar, sôbre o obj-eto da autorizaçâe
a que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.° da
República .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega
DECRETO· N.o 44.327 AGÔSTO DE 1958

DE

22

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento de capital social da "União Brasileira"
Companhia de seguros Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere. o artigo
87, tnc'so I, da Constituição, e nos
têrmos do Dacreto-leí n.s 2.063 de 7
de março de 1940, decreta:

ArL 1.0 Ficam (a.provadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital- social de
01'$ 6.0'00.000,00 tseís milhões de oru-,
zeíros) para crs 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), da "União Brasileira" Companhia de seguros
Gerais, com sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto número '4.830, de
üe novembro de 1939,
conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordínária realizada em Hl
de abril -dc corrente ano.
â
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Art , 2.° A scóedadc continuará
integralmente sujeita às leis e reguIamentosvvigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeta da nutorzação
s: QUe alude aquêle Decreta.
Rio de .Janeíro, 22 de a~'ôskJ de
185,8; 137.° da, Independência e 70. 0 da
Repúbiicft..
JUSCELIN'Ü KUBITSCHEK.
Fernando Nóbrega.

DECRETO N,o 44.328
DE 22 DZ
AGÔST'O DE 1958
AutQriza o cidadão brasileiro José
Maria Pinheiro Lim·a de MOUTa Pea-coa a pesquisar minério de terr J
no município de Antonina, Estad0
do Paraná.

o Presidente da Repúulica- usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? I, da Oonstituiçâo e nos 'érmr s do Decreto-lei n.o 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Ming,'5)

decrets :
Art. 1.0 Fica autorizado o oidadáo
ti asileh-o JOfé Maria pinheiro Lim ..~
de Moura Pedrosa a pesquisai' mins;'(1 de ferro, ~JY] terrenos de proprte('.,.c;t; dos herdeiros de B21lÍgnJ Auo:s:o Ptnheirc Lima e lVial'ia Gerar?ll;a Pinheiro Lím , no lugar den ini-nado Barroca na fazenda Boa V~3
ta e Retiro. distrito e muntcíp:o de
Antonina, Estado do Paraná, numa
área de setenta e "eis hectares e dez
ores (76,1011a), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a n , vecentcs e vinte 8 dois metros
(g22m) no rumo maguétíco vinte e
cinco graus sudoeste (25" s~;n da
confluência do nce.rão Barroquinha
no ri) Barroca e os lados. 8 partir
cesse vértice, os seguintes comprámentes e rum.e mngnétdccs: mil oitocentos e setenta e ecte metros e dez
centímetros (I, 877,lOm), norte (N);
mil quínhentcs e setenta e um me-

tros e cinqüenta e três centímetros
(1.571,53m), trint;1 e seis graus cinqüenta e nove minutos sudest-e (360
59' SE); trezentcs e noventa e oito
metros e vinte e cinco centímetros
(39B,25m),' cítenta e dois graus vinte
e oito minutos noroeste (820.28' NWl:
quarenta e seis metros e trinta cen-

EXECUTIVO
tímetros (46,30m), sessenta e cinco
graus trinta e quatro minutos sudoeste (650 34' SW); quarenta e três metros e vinte oentimetrcs (43.20ml.
sessenta e oito graus três minutcs norccstc (68 03' NW): quatrccentos e
trinta metros e euarcnt, e oito centlmetrcs (430,48m), quarenta e quatro
graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (44° 58' Syn; quatrocentos e três
metros e quinze centímetros (403,15
metros), vinte e seis graus um minuto sudeste (26 0 01' SE); trezentos e
quarenta e um metros e dez centímetrcs (341,l()m), oitenta e nove graus
trinta minutos sudoeste (89° 30' SW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorizeçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 3{).230, de 1.0 de
dezembro de 1951, uma vez se vertflque a existência na jazida, corno associ ado, de qualquer das substâncias
a que se. refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substânc-as discrtmínadas pelo Ccnselh.i Nacional de Pesquisas.
0

Al't.2,o O título da autorização -de

pesquisa. que será uma via autênttc.
dêste Decreto.. p : gará a. taxa de set-ecentos e setenta êruzeh-cs (Cr$ --. ...
770.(}() e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrtçâo no livro próprro da Divíeâo de. 'Fomento da Produção Mineral
do Mintatérfo da Agr:cultura.
Art. 3.0 Revcgnm-se as disposições
em eontrár!o.'
Ri) de .Ianeíro, 22 de -gôsto de 1953,
137.'" da Independência e 70.0 da República.

J USCELINJ

KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.? 44.329 22 DF. AGOSTO DE 1958

DE

Autoriza o ecoemo do Estado de Mip
nas Gerais a pesquisar água minercü ?w município de Cambuquíra,
Estado de Mmas Gerais.

A'nda não roi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

ATOS

RETO N." 44.33ü DEC",
AGÔSTO Di.': 1958
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gujamentos em vigor ou que vennam
a vigorar sôbre o objeto da referida

DE

aul/J-riza-ção.

Soci~:i!ltie 1.,'·w1J.,i-

a.wto!·/znçao
como empresa àe

Ltda.

minere çco.

de

Rio de Janeiro, em 22 de agôstc
1958; 137.0 da Independência e 70. 0 da
R~::pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

O 2rZs~d.ent-e da Repúblic~" us~~~~
,
V' utcâo que lhe cÜ;nf~l~ o a. tI
cu. a.. lJ o-I da oonsütutçâo e nos
g? 87. ~·o Decreto-lei n." 1.985, de 23
tei !!los., ·dc 10'40 (Código de Minas)
de janei o
"
dzcret9.;
, . o'
único. E' conc-edida .à Sipal
Altl"i~dade Imübiliária paullSta Ll-. Soe ~ c t16tituída por contrato arml~a.da, cb. n o 151. 832 e alterações
quivad? ~~4.2.i2 e 219.417. na Junta
sob ~~ia1 do ESta.Q.o de S8.D r-au,
com em sede ne.. capita~ do Estado,
lo c.~ cão cara tuncronar co~o
<3.utor~La'1 de min;;ração, ficando otai€rn?r~aeumprír integralmente as leis
ga~.ae-~iarnen·tos em. vigor' ou 9-ue V'B_
e reê a V'g'ol'ar
nh2lU1
. . _sobre o objeto da
r.eurida autonzaça o.
Rio de -j anelro,
22 d-;, agôsto ôe
19"'8' 137.° da jndependência e 70.0
República.

elo;

JuSCEL!No KUBITSCHEK

paulo Fr6es Ih Cruz

paulo Frées da crus.

DECRETO N.o 44.332

na 22

DE AGÔSTO DE 1958

AW;01"iza o cià.aàão brasileiro FraEcisco portela de Sampaio a pesqu1ser areias ilmeníticas e (lssOCiaüo3
no município de Primeira Crtza, Estado do Maranhão.

O Presidente da República. usando
da a: rrouicão que lhe
confere
art. 81, n .o X, da Constil.Ui;;ão e nO.3
têrmos 'do Decr-eto-l-ei n. o 1.985, de
zade janeiro de Hi4.0 (Códig.:) de ML
nas), decreta: .
Art. 1. o Fica autorrzado <) cidadão

°

brasileiro F-rancisco Portela de Sampaio a pesquisar areias .lmeniticas e

associados em terrenos devcluto-, e -te
rüverscs l1() lugar denominado R-:',)
Negro. distrito e município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(5'ÜO ha) , delimitadn por Um parala.

N.0 44.331
AGÔSTO DE 1958

DECRETO

DE

22

DE

l.

Conced.e à sociedade Comercial In-

dus tria[ .1mportadorif e Exportadora
_. Socomtex ..,.... uaa. autorização
pata functonar corno empréea de
mineração.

O r-rés dente da República, usando
da atribUlção aUe}~~ ~onfer-e o artigo
87, n.? I, da cons~hUlç~:o e nos têrmcs
do Decreto-lei n.c l~.Çj~o, de 29 de ianeiro

de

194.D

(Codlg{)

lo:.n. -amo. que tem um véutioa a doís
mil quatrocentos e vinte metros
(2,420 m)
no rum-, verdadeiro de
quatro graus trinta min1l-t"s sudoeste.
(4Y 21}, 8W), da bifurcação do R!,,)
Negro e os lados d:vergen'e3 dês~'~
vértice, os sesuintes ccmprrmentcs e
rumos verdadeiros: seiscen-ogvroetros
(enO m) . sul (s) oito m'I trezentos
trinta ,e três metros e trinta e trià!'i
centímetros (3" 33333 m) . sessenta e

de

Mina's),

ccc~'eta:

Arti"'.o único. E'concedida à soo:edade "'Comercial Industrial Importa-

dora e ExPortadora - ~ccOlrn~'x Lt-cla. constitui.da
por 1D~tl}.lr:.le~tO
p::trtlcular arquivado sou n. J7ofj..., e
alteração sob n.c 88.8720 na Junta comercial do Estado d2 M. ü:erals, com
sede na cidade de Belõ Honz':m'e autorização. para funclOpar como _ "'!11lprêsa de míneraçâo, Itcandc Ol">rw a da
a cumprir integralmente os 1Gb e re-

do!s graus noroeste (620 l'TI';V).
Art.. Z·. o O título da:::utol'izaçõ.o
de cesquisa, Que será uma via ~!'U.
j êntica dêste ne·.::reto. paznrá fi taxa
de cinco mil cruzeiros (CrS 5.G{lD.O,.rl
e rei'6, transcrito no l'vro propvio ela
D1v1"'ão de Fomento na Pr0dur:§.o 1<.:Uuernl do M'ritstérfo da Agricultura.

Art. ~. o Revogam-se as disooslcõex
em contrário.
Ri.o de Janeiro. 22 de agôsto rle
1~5-R: 1::n° da, Independênc'a e 'DO da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

300

ATOS

DEOREl'O N.O 44.333 -

DO PODER

»» 22

DE AGÔSTO DE 1958

Autoriza a Companhia
SideJ'úrgi,'~a
Cruzeiro do Sul - Cruetü a pesqui.
sar minérios de ferro, manganês,
dolomita, mármore> ocre e ussoc'cdos no município de Santa .13árbara, Estado de Mínas Gerais.

O Presidente da República .isando
da al'rLbuiç&:) que lhe lhe confere o
art.. 87, n. o I, da ConstitUlção e ~lQ3
têrmos da Decreto-lei n .o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi,
nas), decreta:
Art. 1. o Fica autortzada a Com.
panhia Siderúrgica o-ueeu-o do Sul Oruzul a pesquisar mlnérlos de ferro,
manganês, dolomita, mármore, Gere. e
associados, em terrenos de proprze.,
dade de João Morgan da Costa e
outros no local denominaria Fazenda
da Mutuca, distrito de oonceíção do
Rio Acima, município de .03~1!-ta Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa
área. de duzentos e cmquenta e quatro hectares setenta e 'rm _ ares, e
vinte e dois centlares {25-4,n22 ha.i ,
delimitada por um polígono Irregular
que tem um vértice a setecentos e
vinte e um metros (721 nLJ 11.0 rumo
verdadeiro quinze graus trinta mínntos noroeste (15° 3{)' NW) da confluência d.') córrego Fazenda ou Pedro Pires no ribeirão Mutuca ou Gandarela e os lados, a partir õêssa V~l'
uce. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e trinta e
dois metros (2.032 m) , -ntenta e ctn.,
CO graus trinta minutos nordeste
(8-5 0 30' NE), novecentos e vinte e
sete metros e cinqüenta eentimetrcs
(927, 50' m) , vinte e nove graus dez
mtnutcs nordeste (290 I:)' NE); dnzentos e sessenta e seis .netros
metros (2ô5 m) , três gr-aus cmc-, mtnutos nordeste (3 0 05' NE). duzentos
e doze metros (Z,12 m) , setenta graus
trinta minutos noroeste (700 30' NWl;
setecentas e onze metros (7U ~n),
clnquenta es,eis grau». cinco mlnu
tcs sudoeste (5,{)0 03' SW): trezentos
e quarenta e cinco metros (345 m ~ ,
oitenta e três graus vinte e cínco
minutos noroeste (830 25' 1'-NI): quinhentos e noventa e um metros ..
(~91 fi), seis graus
cinco minutos
norcest» (6°0-5' NW); quatrocentos
e oitenta e cinco metros (435 m) . 3B_
tenta e nove graus sudoest-e :79 0 SWl :
duzentos e s-essenta e duatr() metros

EXECUTIVO

(264 m) , oitenta e três f,"\'auS sudoeste (83 0 SW); quatrocentos E. vint-e
e três metros e cínquenta centfme.,
tros (423, 50 mj , setenta e un'vo
graus quarenta e cinco mnutog cioroeste 074° 45' N\V); mil duzentos e
trinta e dois metros e elnquenta cen.,
tímetros (1.232, 5{) m) , um 2"1'aU dez
minutos sudeste (1. ° 10' SE!;- trezentos e quarenta e oiti) metros e cíuquenta centímetros (348.50 mj , trtnta e um graus quarenta e cinCO mlnurt.:Js sudoeste (31° 45' 8W),
Art. 20. o O título da autorízacâo
de pesquisa, que será uma via au.
têntíca dêste decreto pagará a taxa
de dois mll quinhentos !! »nquenta
cruzeiros (Cr$ 2.550,01)) e será trans.
crito no livro próprio 'la Divisão de
Fomento da Prcducâo Mineral do MInistério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as nispostçõcs
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1958; 137.° da lfldependência e 70.° da
República.
JUSCELINO

KUBICHEK

Paulo Fróes da Cruz

DECRETO N.o 44.334 - DE 22 DE
AGÔSro DE 1958
RenOva o Decreto n. O 39.274, de 30
de maio de 1955
O presidente da República, usando
da atribuição q...ie lhe confer-e o artigo 87, n.> r, da Constttuícão e nos
têrmcs do Decreto-lei n o ~1,' 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de" Minas), decreta:

Art. 1.0 FicJ. renovado pelo prazo improrrogável
de um (1) uno,
nos têrmos da letra b do art. te
do Decretc-Ieí n.v 9.605, de 19 de
agôsto de 1946, a autorização conferida à emprêsa de mineração "Comérclo c Indústrta SOuza Noschese
S. A." pelo Decreto número trinta
e nove mil, duzentos e setenta t' qu::..tro (39.274), de trinta (')0) d? mato
de mil novecentos e cinqüenta e- seios
(1956), para pesquisar cassítertta 1::
associados no mumcípio de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2. ° A presente -renovaçâc, cue
será uma via autêntica dêsre decreto, pagará a taxa de quatro mil
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cruzeh'os (Cr$ 4.000,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do

Mini.'3tél'b da Agncultura.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições:
em contrário.
Rio d-a Janeiro, 22 de agôsto de
19'58; 1370 da Independêucín "e 7;)'1 cta
República.
JUSCELINO

EXECU'l'I\'O

Mineral,
tura.

301

do Ministério da

Agl':.CUL

Art. 3.° Revogam-se as disposições

em' contrário.

Rio de Janeiro, 22 de egôsto de
1958; 1370 da Independência e 70° da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

KUBITSCliEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.o 44.336
DECRETO N. o 44.335

DE

22

DE

22

DE

AGÔSTo DE lf}58

DE

II.GàSTO DE 1953

Autcrtza o cidadão brasileiro seoastitia Alves de Brito a pesquisar
areias ílmeníticae e associados no
município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.c I, da Constituioão e nos
têrmos do Decreto-lei n. o ~1. 985, de
29 de janeíro de 1940 (Código deMi-

nas), decreta:

Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
bl"Jsileiro Sebastião Alves de Brito a
pesquíaar areias ilmeníticas e associados em terrenos devolutos e de diversos "no lugar denominado Canto
NoVO, distrir.,J e município de Prímebra Cruz, Estado do Maranhão, numa
área de quinhentos hectares (5{)O ha)
delimitada por LUn paralelogramo
que tem Um vér.Ice a quatro mil. cento e sessenta metros (,t.150 m , no
rum) verdadeiro de oitenta e três
graus trinta minutos sudeste <83 0 SO'
SE) , do,' canto noroeste (NW) da
casa do lugar Canto Novo e os lados
dívargenteg dêsse vértice, Os seguintes
comprimentog e rumos verdad-eiros:
u;;Lscentos metros (6lJO rro Norte ·N)
olto mil trezentos e trinta e três metros e trinta e' três centímetros ., ..
(8.333,33 rm . setenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (740 3e' S!.!~!.
Art. 2.° O título d a autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiro.s (Cr$ 5.0'00,00) e

será válido por 2 anos a' contar da
data da transcrição no livro próprio
da Dirvisã<) de Fomento da Produção

Autoriza o cidadã:o brasileiro Sebastião Alves- de Brito o: pesqu"isa?'
areias ürneníticae e ussccuuios no
município de Primeira: Cruz, Estado do Maranhão.

o presidente da República, usando da atribuição qUe lhe cznfers o
art. 87, n." I; da Constituição (l nos
têrmoc do Deoreto-Iej n.e 1. 98õ, de 29

de janeiro de 1940 (Código doe Minas), decreta:
Art , 1.0 Fica autorlzaco o cídedâc
brcslletro Sebastião Alves de Brito a

pesquisar areias ücocnttces E: e..::50·
dados em terrenos dev.ilutos lê de diverses no lugar deciomtnado Canto
Novo, distrito e município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, numa
:i1''':>3. de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um paralvlogrerno.
que tem um vértice a quatr J mil du-

'zentcs B scsseerta metros (4.260 m) ,
no rumo verdadeiro de setenta ~ cinco graus quarenta e Ci.1.C0 minutos
sudeste (750 45' SE), do cauto noa-oeste (NW)

da casa- 10 lugal: C2n':'

to Novo e os lados divergentes dêcse
vér-tice

08

seguintes comer- mentes

ê

rumos verdcdeíroa: seísccnros metros
(600 fi), Norte (N); 01",,) mt! trezentos e trinta e três metros e trinta e
três centímetros (8 333.:;;3 mr . setcn
ta e quatro graus trinta minutos sudeste (740 30' SE).

Art. 2.° O tit-ulo da autcr.zaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
oeste decreto, pagará a taxa de cinco
mll cruaelrce (C.r$5.:JOO,OO), e será
viUdo por dois (2) anos fi CODt';l:, d.a
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Poenento da Produção
Mineral do Mmistérfo da Agricultura.'

'
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Art. 3." Revogam-se as disposições
am ccritrário .
Rio de Janeiro, 22 de agôstc de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo

rroe«

da Cm.'Z.

DECRETO

N.O 44.337
DE
AGÔSTO DE 1958

22

DE

concede à Smelba - SOciedade M elhoramentos da Bacia Amazônica
Ltda. mücrização para funcionar
como em/prêsu: de m~neração.

O presidente da República, usando

da atribuição que lhe coufere o art. 87,

n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas),

decreta:
Art..- único. E concedida à Smelba
'-- sociedade Melhoramentos da Bacia
Amazônica Ltda. constituída Po' instrumento particular de 25 de fevereiro de f958, arquívado sob núme11)
224.151 na Junta Comercial do
Estada de São Paulo. cem sede na
cidade de São Paulo, autOrização para
funcionar cceno emprêsa de mineraçâc, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da referida autoriza-

quísar ouro e associados, em terrenos
devolutcs, no distrito e anumcípío de
Manés, Estado do Amazonas, em duas
(2) áreas contíguas, perfazendo um
total de cento e cinqüenta e seis hectares (156 ba) . assim definidas: A
unmeu'a (LU) com cento e cinqüenta hectares (150 ha) . compreendendo
leito e margens do Igarapé BUS3U numa faixa de cinco "mil metros (5. OGO
metros) de comprimento e trezentos
metros (3UO m) de largura, medida
para montante, a partir da confluência do Igarapé Bussu com o rio Parauart: A segunda (2,U) cem seis
hectares (6 11a), oornpreendendo leito
e margens do rio Parauart, numa taíX3, de duzentos metros (200 m)
de
ccmprfmentc e trezentos metros (SOO
metros) ele largura, medida para ruzante, a partir da confluência do
Igarapé Bussu com o rio Parauari .
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
qumhent.js e sessenta cruzeiros .. ,.
(C~'$ 1. 560,CO) e será válido por doís
(2) anos a contar da data da transcrfçáo no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
IvIin:stéri o da Agricultura.
Art, 3.0 Revogam-se as disposíçóes
Em contrário,
Rio de Janeiro,. 22 de agõsto de
1858; 137.0 da Independência e 70.°
da República,
JUSC!!'LINO

çüc,

Rio de Janeiro, 22 de agôatc de
1938; 137,0 da Independência c 70.0
da Repúbhca .
JUSCELINO

KUEITSCHEK.

Pa.ulo Fróes da Cruz.

DEORETO N,o 44,338 :--

DE

22

KUBITSCHEK,

Pa:ula rróce da Cruz.

DECRETO N. o 44.339
DI': AGÔSTO DE 1958

DE

22

o cidadão brusüeiro Carlos
Henrique de Aragão a lavrar água
mineral no Mun-icípio de Teresina,
Estado do Piauí.

Autori~~a

DE

AGÔSTO DE 1958

AutOriza o cidadão brasileiro lsaac
Marcus Pinto a pesquisar ouro e
associados, no município de JllIaués,
Estado do Amazonas.
O

presidente da. Repúollca, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,

TI. O I. da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei n.v 1.9-85, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadãc
brasileiro Isaac Marcus Pinto a pes-

o Presi-dente da República usando
ela atrlbuiçào que lhe confere o ar.,
ti,;ü 87. n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 '(Código de Minas).
decreta:
Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro cercos Henrique de ai-agão a lavrar água mineral, em terrenos de sua propriedade no lugar dencmmadr, Granja Santo Antônio, Dístrtto eM:unicipio de Teresina, Estado
do Píaut, muna área de dois hectares
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e c:nqüenta ar~ (2,50 haj , delimitada
.pela quadra situada entre as Ruas
Barra de Maratoan, Umâo, Pio IX e
Batalha no bairro Buenos Aires,. da
cidade. de Teresina. Esta autorização
é outorga-da mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Min~s e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das segumtes e de outras constantes
.do mesmo Código, não expressamente
menciDnadasnest.€ decreto.
parágrafo único. A' execução da
presente autoriza-ção fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 3{).230. de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a €>xistência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2.° O concessionário' da autoi-lzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da leí os
tributos que forem devidos à União
'ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da 'autorização não cumprir Qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização, de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 3'7
e 38 do Código de Mmas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins da lavra. na forma'
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas
Art. 5.° O ccncessionárío da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art , 71 do mesmo Código.
Art. 6." A autorízaçâo de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrit-o no livro próorto da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mmístérfo da Agncultura, àpós o pagamento da . taxa de seiscentos oruzeirna (Cr$ 600,{)0).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

PauZo Fróes

da

Cruz.

EXECUTIVI)
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DECRETO N.? 44.340 -

DE

22

DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza a Companhia de Pesquisas
e Lavras Minerais Copelmi a lavrar
cornãa mineral nO municípiO de
São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .art. 87,
11.° I, da Constituição e nos rêrmcs
«í o Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 194ü (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Oompanhla de Pesquisas e Lavras Minerais
Oopelmí a lavrar carvão mineral, no
distrito de Buítá, município de SãP
Jerônimo, Estado do Rio Grande do

~;;lie ~u~~ l~:Cet~re~e (4iya~r~c,e~~~fml~

tada por um polígono místüineo. tendo um vértice a oitocentos e quarenta metros (840 m) no rumo verdadeiro de sete graus trinta minutos
sudeste (7° 30' SE); do centro do poco R. 1. da Mina de Butlá e os lados
a partir do vértice considerado. os- seguintes ccmprísnentos e rumos verdadeiros: mil trezentos 'e noventa metros (1.39-0 rm . quarenta e quatro
graus sudeste (440 SE); dois mil e
dez metros (2.01D in i , setenta e emCo gr-aus nordeste (75" NE); o -tercet1'0 lado é, o segmento retilíneo, com
o rumo verdadeiro trinta e sete graus
sudoeste. que encontra a margem dircita do Acaia Martins; o quarto laco

é

a

margem díreíta do

Arrõío

Martína. no trecho compreendido entre a exu-emídade elo terceiro lado
2....c ima descrito e o vértice de partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.230, de 1 de
dezembro doê 1951, uma vez se. verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se reíere:« art. 2.° do
citado regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da auto.
rtzação fica obrigado a. recolher _aos
cofres públicos, na forma da lei, os
trtbutos que forem devidos à Uniâc,
ao Estad-o e ao Município, em CUDlprisnento do disposto no art. 68 dflt
Código de Minas.

~04
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Art. 3.° Se o eoncessicnárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, aautorfzaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional 'da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados TIo art. 71 do mesmo Código,
A::t. 6.° A autorização de lavra terá
por' titula êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral, do
Mínístérto da Agricultura, após o pagamant-, da taxa de quatro mil duzentos e vinte cruzeiros (Cr$ 4.220,00),

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 22. de agôsto de
1&38; 137.° da Independência e .70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Paulo Frões da cruz,
DECRETO N." 44.341
AGÔSTO DE 195'8

DE

22

DE

Autoriza a Ccnnpanhia Siderúrqica
Crueeíro do Sul -r-. Crusnü a pesquisar minérios de ferro, manganês.
aotomna, múnnoj'e, acre e associados no municuno de Santa Bárbara.
Estado de Minas Gerais.

o presidente da Reoública usando
da atríbulçâo que lhe "conrere o artig3 87, n.? r, da Constituição, € nos
têrmcs do Decreto-lei n." 1._9-25. de
29 de janeiro de 1940 (Código de

um vértice a duzentos e vinte metr-os
(220 m) no rumo verdadeiro setenta
e dois graus trinta mínutcs noroeste
(72° 20' l\l\fir") da confluência do córrego PRsto doS Bois no Ribeirão Mutuca ou Gandarela e oS lados, a partir dêss e vértice. os segumteg comprtmentos e rumos verdadeiros: setecentos e cinqüenta e cinco metros
(755 m) . vinte e nove graus trinta
minutcs sudeste, (29

0

3{l' SE); mil e

trinta e nove metros (l.039 m) . trlnta e sete graus vinte e cinco minutos
sudeste «37 0 25' SE); oitocentos e
cinqüenta metros (830 m) . cinqüenta
graus trinta e CÜIe,,) minutos nordeste
, (50° 35' NE); quatrocentos e quarenta e oito metros (448 rm , oitenta
graus cinqüenta e um minutos nordeste (8{)o 51' NE); seiscentos e noventa e cinco metros (695 m) ; qua-

renta e quatro graus, cinqüenta e
cinco minutos nordeste (440 55' NE);
dois mil quatrocentos e quatorze metros (2.414 mr. trinta e seis graus
vinte minutos noroeste (35° 20' NW) ;
mil duzentos e rruinze metros
(l.215 m) . quarenta e três graus
cinco minutos sudcesté (43 0 ()5' SW);
setecentos e cinqüenta e nove metros
(759 m) . vinte e quatro graus eín-

cüenta e um minutos sudoeste (24°
5'), SW),

Art. 2.° O titulo da autorfzaçâc de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêst.:; decreto, pagará a taxa de qUoP.tro
mil duzentos e trinta cruzeiros (C:t;.$
4.23{),CO), e será transcrito no, livro
próprio da Divis8.0 .de P'cmento da
produção Mineral, do Ministério da
Agricultura
At'L 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de
1933; 137.° da Independência e 70.0
da República.

:Th-linas), decreta:

JUSCELINO KUEITSC:EmK,

Art. 1.0 Fica autorizada a Com;:;anhía Síderúrgtcn cruzeír., do Sul Oruzul a pesquisar mlnérícs de f'21'~'{),
manganês, dclcmlta. mármore, ccre e
associadcs, em terrenos de propriedade de .rcão Morgan da costa e outros
n'C) local dencminad-, Fazenda da Mutuca, distrito doe Oonceíçâo do RIo
Acima. muuíclpí-, de Santa Bárbara,
Estado de f.;linas Gerais, .nume área

Paulo F1·óes da Cruz.

de quatrocentos e vinte e dois hectares cinco ares e quarenta e quatro
cenüares

(422,0544

ha) .

delimitada

por um polígono Irregular que tem

DECRETO N.? H.342 -

DE

22 DE

AGÔSTO DE 19"508

Alten:!: a totacõo de repartições atendidas peloS Quadros Permanente .e
Su-plementar do Ministério da Agncultura.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere 0ilar-

tig~

87. item li, da Ccnatituição, decreta:

ATOS DO PODER EXECU'lTJO

Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérlCa de repar-tíções atendidas
elos Quadt'Üs Permanente e guple,
~entar do Mínístérío da Agrtcultura,
aprovada pelo Decreto n.v 37.5.33, de
11 de julho de 195-5, para efeIto d-e
ser transferido um cargo da carre!Xa
de Escriturário. com o respectivo
ocüpante rrts Brandão, da lotação
permanente da Divisão de Defesa
sanitária Vegetal, do Departamento
Nacional da Produç~o Vegetal .~a
i<7ual lotação do Instituto de QUlUllca
AgrícOla do Serviço Nacional 'de Pesqui.sas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas .
Art. 2.° itste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. ,3.° Revogam-se as díspostcões
em contrário,
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da.
EePúbllca.
JUSCELrno KUBITSCHEK,
Paulo srões da Cruz,
DEOREI'O N. o 44.343 AGÔSTO DE 1958

DE

22

DEI

Autoriza o cidadão brasileiro, pOlicarpo Gondim a pesquisar ametista e quartzo no município de Ca e"
tité- EStado da Bahia.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tigo 87, n.» I, da Constituição e nos
rêrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código ae M1~
nas), decreta:
Art . 1. o Fica autorizado o ckíadâo
brasileiro, Policarpo Gondím a pea.qutsar ametista e quartzo, em terrenos de sua propriedade nos lugares
ooíranas e RapãO, na fazenda Barrocas, distrito de Brejinho. municí-pio de caetité, Estado da Bahia, núma área d-e sessenta e cinco hectares
(65 ha) , delimitada por um polign?
'irregular que tem um vértice a mil
trezentos e oitenta metros (1.380 m)
no rumo magnético vír.te e quatro
·.graus quinze minutos noroeste ... , ..
(24{Jo 15' NW) do marco do DNPM
plantado no cruzamento da estrada
earroçável Caculé-Brejínho, com o
·córrego Canabrava e OS lados, a partdr dêsse vértice, Os seguintes COmyprimentos e rumos magnétiCOs: tte--
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sentoa e setenta metros (370 m) , oito
graus trinta minutos nordeste
.
(80 30' NE); mil e setenta e cinco
metros (1.075 m) . doze graus noroeste (12° NW); trezentos e vinte e cinCo (325 m) . setenta e sete graus trmta manutos nordeste (770 30' NE);
quatrocentos e vinte metros (420 m)
cinqüenta e dois graus sudeste . :
(32° SE); mil cento e oitenta e clnco meiros ({l.135m) , cinCo graus su..
doeste (5, o SW); trezentos e noventa e doís metros (392 m) , oitenta e
três graus trinta minutos sudoeste
(83' 30' SW).

Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprovado pelo Decreto n''. 3ü.200, de 1 de
dezembro de 195,1, uma vez se vejazida, corno
rifique a existência
associado, de qualquer das substâncíes a qua se refere o art. 2.° do citado regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo COnselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
seiscentos e cinqüenta cruzeiros ".'
(Cr$ 650,üü) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir. da data.
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Ivtineral, do Ministério da Agricultura.
AI't. 3. o Revogam-se 218 dlsposlçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1953; 137.° da Independência e 70.da República,

na.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Frões da Cruz.

DEORETO N.

o

44.344 -

AGÔSTO DE

DE

22 DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
i"eliu Burgos a pesquisar aiamantee e associados, no município de
Itupiranga, Estado do Pará

O presidente da República, usando
da atribuição qUe Ihevconfere o artigo 87, n. ° I, da oonsntutção e nOS
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Feliu Burgos a pes-

Aros DO PODER ~XECUTIVO
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quisar

diamantes e associados,

no

Jeito e margens do canal Valentim,
no rio Tocantins, na conformidade
do disposro no item 2. o do art. 11
do Decreto TI.o 24.643, de 10 de julho de ~934 (Código de AgU8B) e em
renas devolutas, distrito e municípâo
de Itupiranga, Estado do pará, numa

área de cento e cinqüenta e nove
hectares e oitenta ares (159,80 na) .
delimitada por um polígono irregular

que tem um vértice a duzentos e quarenta metros (24'0 m) , no rumo magnético de cítenra e seis graus qua-

renta e s-Gte minutos sudoeste (8pO

DECRETO Nv 44 345 AGÔSTQ DE

DE

22

DE'

1952

Autoriza a Companhia Siderúrgica.
Pitangui a pesquisar mmc1'2o àe
ferro e manganês no Mwnicuno de
Pitançui, Estad u de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v X, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas). decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Síderúrg'ca Pltangut a pesquisar minérios doe ferro e manganês.
em terrenos de propriedade de Joaquim Lopes Sobrinho e Manoel Canmil e quinhentos metros 05{l'O mj ,
didà Pinto Filho, na fazenda Mi,;.
treze graus quarenta e cinco mínuranda, distl'it"ú e Município de Pitcs 'sudeste (13 0 45' SE); dois mil
- tangui, Estado de Minas Gerais.
seiscentos e quarenta metl'os
numa área de quatro hectares cin(2.640 m). treze graus vinte e cinco
qüenta e um ar-es e seis centiares
minutos sudoeste (13° 25' SW): quatrocentcs metros (4'ÜO rrn . setenta e _ (4,510'6 Ha) , delimitada por um Polígono Irregular que tem um vértice
seis graus trinta e cinco minutos nono final da poligonal. qu-e, partindoroeste <760 35' NW); dois mil e quido marco número quatrocentos e
nhentcc metros (2.5'ÜO m) , treze
quarenta (440) da Estrada de Ferrogra us, vinte e cinco minutos nordeste
da Rêde Mineira de Via(lão _ Ramal
13° 25' NE); mil trezentos e emAzurita-Barra do FunchaL assim se
qüenta metros (1.350 rm , treze graus
define: trezentos e dezessete m-etros
quarenta e cinco minutos noroeste
e setenta e seis centímetros (317,76,
03° 45' NW).
metros), oitenta e seis graus trinta e
Parágrafo único. A execução da
nove minutos sudoeste <86° 39' SW):
presente autorização fica sujeita às
cento e quarenta e seis metros e noestipulações do regulamento aprovaventa e seis centímetros (146,96 m) .
do pelo Decreto n.o' 30.2~0, de 1 de
setenta e três graus e vinte e seis
dezembro de 195-1, uma vez se veriminutos sudoeste (730 26' SW); tr-efique a, existência na jazida, como
zentos e cinqüenta e cinco metros e
associado. de qualquer das substânonze centtmetr-,s (355,11 m) setenta
das a que se refere o art. 2. o do cie um graus sudoeste (7l o ' SW); a
tado regulamento ou de outras subspartir da __ extremidade dessa polttâncias dlscrtmínadas pelo COnselho
gnnal, a área, de pesquisa assim se
Nacional de pesquisas.
define, segundo seus comprimentos e
Art. 2. o O título -da autorização
rumos magnéticos: noventa 'e quatro
metros e dez centímetros (94,10 m r,
de pesquisa, qUe será Uma via autêntica dêste decreto pagará a taxa de
vinte e seis graus e vinte minutos
sudoeste (26° 20' SW); cento e oimil e seiscentos cruzeiros
.
tenta e oito metros e sessenta cen(Cr$ 1.600.00) e será válido por dois
tímetros (188,60 m) , cinqüenta -e sete·
(2) anos a contar da data da rransgraus e vinte e cinco minutos sucrição no livro próprio da Divisão de
doeste (57° 25' SW); cento e doze
Fom-ento da produção Mineral. do
metros e quar-enta e cinco centíMlntstérto da Agricultura.
metros (112,45 m) , setenta e dois
Art . 3.° Revogam-se as disposíçôes
graus e cinco minutos sudoeste (720·
em contrário.
OS' SW); oitenta e quatro metros e
Rio de .raneíro, 22 de agôsto de
vinte centímetros (84,20m), sessenta
1958; 137.° da Independência e 70.0
e dois graus sudoeste (620 SW); oida República.
t~nta e oito met::05 (?8m) , setenta 'e
oito graus e tres minutos sudoeste
JUSCELINO KUBITSCHEK.
(780 03' SW); vinte e seis metros e
Paulo Fróes da Cruz.
cinqüenta centímetros (260 50m), on47'

SW)

do

canto noroeste

(NW)

da casa deJc>áo Batista e os lados
a partir dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
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se graus e dezoito minutos, nordeste

(110 18' NE); cento e setenta, e cinco
metros e noventa e cinco centímetros
(175,95 mj , cinqüenta e um graus e
cinco minutos nordeste (51° 05' NE);
cento e cinqüenta e dois metros e
noventa centímetros (1~2,90 m) , sessenta e dOIS graus e trtnta minutos
nordeste (62 0 ,30' NE); cento e oitenta e quatro metros e setenta centtmetros 084,70 m) , setenta e sete
graus nordeste ('170 NE).
Pa-rágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois anos a contar da data
da transferência no lbvro próprio da
Divisão de F9~ento da Produção Mineral, do 'MInIStério da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrárín.
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de
1958; 137.0 da Independência e 70"
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fr6es da Cruz,

DECRETO· N.o 44.346 AGÔSTO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza a emprêsa de mineração GOeílner & Sturmer Ltda. a pesquisar . quartzo e associados no municípzo de Laçetuio, Estado do Rio
Grande do Sul.

o

Presidente da República: Usando

da atribuição que lhe confe~e o artIgo 87, n.c I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)

decreta:
•
Art. 1.0 Fica autorizada. a emprãsa de mineração Gcellner . & Sturmer
Ltda. a pesquisar quartzo e associados em terrenos de propriedade de
Pedro Eugenio Sturmer no lugar denomínadc Picada Oonstantdno, dístrt-

to de Pão. município de Lageado, Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de trinta e dois hectares e cín,
qüenta ares (32,50 ha). delimitada por
Um quadrilátero, oue tem um vértice
a trinta metros ~ (30 m) . no rumo
magnético de três graus e cinqüenta
minutos 'nordeste (3° 50' NE) do canto noroeste (NW) da casa de Avelino
Mottn e os lados a partir dêS8'8 vértíce, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; oitocentos e dois
metros (802 m) , setenta e cinco graus
e trinta minutos sudeste (75° 30'
SE) ;
quinhentos e vinte metros
(520 m) norte (N); setecentos e setenta metros (770 rn) , oitenta e seis
graus e vinte minutos sudoeste (860
20' SW); duzentos e setenta' e cinco
n::etros (2~5. m) três graus e cínquanta mínutos sudoeste (3° 50'
SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230. de 1 dê
dezembro de 1951, uma vez se verifique. a existência na jazida, como asSOCIado de qualquer das substâncias
a qUe se refere o art. 2.° do citado
regulamento ou de outras substância,s discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos e trinta cruzeiros
.
(Cr$.330,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos, a partir da data da
'transcrição no livro próprio da Di.
VISácJ, de Fomento da produçâo Míne-,
ral. do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1958; 1370 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fr6es da Cruz.

DECRETO N." 44.347 . AGÔSTO DE 1958

DE

22 DE

Autoriza a Companhia Siderúrgica
Cruzeiro do Sul - Cruzul a -pesquisar minérios de ferro, manganês
dolomita. mármore, ocre e asso~
cuuics, no Municípió de Santa Bár-bara, 'Estado de 'Minas Gerais.

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

300

ATOS

no

PODER ExECUTIVO

tígo 87. n,v I, da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul
Cruzul a pesquisar minél'iosde
ferro. manganês, dolomita. mármore,
acre e associados, em terren-a de
propriedade de João Morgan da
Costa e outros, Do local denominado
Fazenda da Mutuca distrito de Conceição do Rio Acima Município de
Santa Bárbara, Estado de Minas
Gerats, numa área de quatrocentos e
nove hectares cinqüenta e quatro
ares e oitenta e quatro centiares
(409,5484 haj delimitada por um Polígono irregular que tem um vértice

a duzentos e vinte metros (22Q m)
no rum., verdadeír., quarenta e quatro
graus cinqüenta minutos sudoeste
(44° 5'Ú' SW), da cannuêncta do córrego Fazenda ou Pedro Pires no ribeirão Mutuca ou Gandarela e as
lados, a partir dêsse vértice, as seguintes comprlmentxs e rumos verdadeiros: mil seiscentos e cinqüenta
e cinco metros (1.655 fi), trinta e
sete graus e vinte minutos sudeste
{36° 20' SE); quatrocentos e setenta
e seis metrxs (476 m) , setenta e dois
graus vinte e cinco minutos nordeste
(72° 25' NE); seiscentos e quaren ta
e um metros (641 m) • quarenta e nove
graus vinte minutos nordeste (490 26'
NE): quinhentos e vinte e nove
metros (529 m) sessenta e um graus
dez minutos nordeste (61° 10' NE);
oitocentos e quarenta e cinco metros
(845 m) , vinte e um graus quinze
minutos noroeste (21 0 15' NW); duzentos e quarenta e um metros
(241 rm, dezesseis graus nordeste (16°
NE) ; quinhentos e .dgze metros
(512 m) , dezoito graus dez miinutos
noroeste (180 10' NW); dois mil e
trinta e dois metros (2.032 m) , oi
tenta e cinco graus trinta minutos
sudoeste (850 30' S"W); quatrocentos
e oitenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (432·50 rm , sessenta graus
sudoeste (60 0 . SW); setecentos e cínqüenta e nove metros (759 m) . trinta
e seis graus vinte minutos sudeste
R

(36° 20' SE).
Art. 2.° O

título da autorização
de pesquisa que será uma via autêntiCa dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil e cem cruzeiros ....
(Cr$ 4.100,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da:·· Agricultura.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.(,)
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.
DECRETO

N.O

44.348

AGÔSTO DE

DE

22

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Hugo
Pacheco a íaorar calcário e associados no Município de Iporanga
E.'stad o de São Paulo.
•

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I da Constituição e nas
têrmes do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. Lo Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hugo Pacheco a lavrar
calcário e associados no lugar denominado Sitio Serra da Dúvida
Bairro Espírito Santo, distrito e municÍpio de Iporanga, Estado de São
Paulo. numa área de cinqüenta e
cinco hectares e ,oitenta ares (56.8Q
ha) delimitada paI um quadrilátero
que tem Um vértice a duzentos e
quarenta metros (24.0 mj no rumo
verdadeiro quarenta e um graus vinte
e nove mínutos nordeste (41 0 29"
NE) do canto nordeste (NE) da casa
de residência de Hugo Pacheco e os
lad-s.. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e quarenta e
cinco metros (445 rm . dezesseis graus
trinta e dois minutos sudeste (160
32' SE); mil e duzentos metrga
(1 ,2Q{) m) , sessenta e três graus vinte
e nove minutos sudoeste (63° 29"
SW); seiscentos metros' (600 m) , seis
graus um minuto noroeste (6° 01'
NW); mil metros (l 000 m) , sessenta.
e nove graus cinqüenta e oito mí-,
nutss nordeste (690 58' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágTafo
único do art. 23 do Código de Minas
e doS arts. 32, 33 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução dapresente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprcvado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 d.e,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dezembro de 1951, uma ve~ se verifique a existência na jazida, ~ como
associado de qualquer das substanClas
a que se' refere o art. 2.0 do cita;io
regulamento ou de outras substândas discriminadas pelo conselho N aeíonal de pesquisas.
Art. 2.0 O concessionário da autorízação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cume.
prlmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3." Se ° concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações QUe lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas,'
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fiI1.'3 de lavra, Da forma
doS arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional de produção Mineral e gozará doS favores discriminados DO art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral. do Ministério da Agricultura,
após o pagament-, da taxa de mil
cento e vinte cruzeír.ss (Cr$ 1.120,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da Repúblíoa ,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.o 44.34.,9 -

DE 22 DE

AGÔSTQ DE 1958

Autoriza o cidadãO brasileiro José
Vieira a pesquisar areia quarteoea
no município de Santos, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da ConstituiçãO e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) ,decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o otdadão
brasileiro José Vieira a pesquisar
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areia quartzos a, em terrenos do d ominío da União no lugar denomínad-,
Rio Cabuçu, distrito e munícíplo de
Santos, Estado de São Paulo, numa
área de duzentos e noventa e nove
hectares e sessenta e sete ares ••.•
(299,67 ha) . delimitada por um poligono Irregular que tem um vértice na.
fóz do rio Caeté no Largo do Candínho e os Iadcs a partir dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rUnlos
verdadeír-e: mil quatrocentos e quarenta e. nove metros (1.449 m) , oitenta e alto graus noroeste t88° NW J •
mil seiscentos .e cinqüenta e sete me:
tros (1.657 m) , doze graus trinta mtnutcs noroeste (12° 30' NW); dois mil
quinhentos e setenta e seis metros
(2.576 m), oitenta e três graus sudeste (83° SE); mil quinhentos e
quarenta e cinco metros (1.545 m)
vinte e nove graus sudoeste (29 0 SW/.
Parágrafo única. A execução da
presente autorização fica sujeita, às
ee'tipulaçôes do regulamento aprovado pelo Decreto n.030.230, de 1 de
dezembro c1e 19'51. uma vez Se verifique ?- existência na jazida, come
associado, de qualquer das substâncias a que Se refere o art. 2.° do
citado regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas ,
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil cruzeiros (Cr$ 3.0{}O,OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral. do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de agõsto de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N." 44.350 AGÕST,O DE

DE 22 DE

1958

TOrna sem eleito o Decreto n." 41.453,
de 6 de maw de 1957.

o Presidente da República, USe_TIdo
da atribuição que lhe confere o art. 87
TI." I, da Constituição e nos têrmr05
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do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), e

tendo em vista o que consta d,o Pl'Qcesso DNPM - 6.937-45, decreta;
Artigo
efeito o
maio de
jjetonlco

único. Fica declarado sem
Decreto n." 41. 458, de 6 de
19á7, que autorizou a Di0g0
a lavrar minér-io de ferro

e asscc'ados, numa área di'; dez hectares (lO há) , situada no lugar doe-nominado Abóboras no distrito de município de Itabira, Estado de Minas
Gerais.
Rio de Janeiro, 22 de agõsto de
195'8; 137." da Independência e 70," da

República.
JUSCELIN'O KUBIT:SCHEK.

Paulo .rrões da Cruz

DECRETO N." 44.351

DE

22 DE

.AGÔs'JJo DE 1958

Concede à Mica Norte S. A. autorf..;
zação para continuar a funcionar

como emoréea de mineração.
o Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

EXECUTIVO

DECRETO N." 44.352 ;,.AGÔSTü DE 1958

DE

22

DE

Autoriza a Companhia VidTaria Santa
Marina a pesquisar calcário e associados no municipio de São Roque,
Estádo de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atríbuiçâo que lhe confere o art. 87,
n." r, da Constdtuiçâo e nos têrmoa
da Decreto-lei n. ° 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizada a companhia Vidraria santa Marma a pesquisar calcário e associados. em terrenos de sua propr-íedads ne lugar denominada Bairro do Marmeleiro, distrito de Paz de Matrmque, muníoípío
de São Roque. Estado de São Paulo,
numa área de quinze hectares setenta
ares e dezenove centrares (15.7019 ha) .
rlelímitada por _um quadrilátero que
tem um vértice' a oitenta e um metros e vinte e cinco
centímetros
(81.2;;. rm , no rumo verdadeiro sul (8),
do marco quilométrico número S'2Ssenta e cinco (Km 65) da rodovia
São Paulo-Curltlba e os lad-s, diver-

n.s I, da Constrtuiçâo e nos têrmos

gentes dêsse vértice, os sesulntes comprmentcs e rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e dois metros e

creta :

cinqüenta centímetros (262.50 rrn , vinte e ncv., graus dezesseis minutos
sudoeste (29° 16' SW); seiscentos e
quarenta e sete me ttos e cinqüenta
centímetros (647,50m), oitenta E' quatro graus cinqüenta e três minutos
sudeste (84 0 53' SE).

do Decreto-lei n,v 1.985. de 29 de ja-.
neiro de 1940 (Código de M'nas) , de-

Artigo único. E' concedida à Mica

Norte S. A. sociedade em que se
transformou a Mica Norte Ltda .. por
fôrça da escritura pública de 17 de
junho de 1958, lavrada às fls. 49 ver&(1 do livr.o de notas n." 668, do cartório do 24.° Ofício de Notas desta
Capital, autorizada a funcionar corno
emprêsa de mineracâr, nele Decreto

n.s

36.195, de 2{} de setembro doe 1954,

com sede ns ctda de de Fortaleza, Estado dJ Ceará,' autorização para ccntinuai- a Iunc'onar como emprêsa de
mineração ficando obrigada a .cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou cuo venham a
vigorar sôbre o objeto da referida
autoriza-ção.

Rio de Janeiro, 22 de agósto de
1958; 137.° da Indep-endência e 70.~ da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Crue

parágrafo único, A execucâo da
presente autorrsacâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pela Decreto n.s 30.230 de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique.
a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do c't ado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas p210 Conselho Nacional de

pesquisas.
Art. ?o.o O titulo da autorizacão de
p ssquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de tre-

z-entos cruzeiros (Cr$ 3Ü8,{)Q) e será
válide pelo prazo de deis (2) anos
a partir da data da transcrtcâo no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâc 'Mineral do M'nístérfc
da Agricultura.

ATos

Art. 3..0 Revogam-se as díspcsições
em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de
137.0 da Independência e 70. 0 da

19~8;

República.
JUSCELINO KUBITSCHE'.K

Paulo Frées da Cruz

DECRETO

N.o 44.353 AGÔSTD DE 1958
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DE 22 DE

Autoriza o c:dad-ão brasileirc- JO"é
Feliu Burgos a pesquisar diamante
e associados no mumicipio de Jacusuiá, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuiçá.o que lhe confere o It·'t:go
.87, n.? I, da Constituição e nos têrmos
<1.0 Decreto-Ieí n.c 1.985, de 39 de
janeiro de 1940 (Código d·e Minas) J

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
bras:Ieiro José Felíu Burgos a pesquísal' diamante e assocíados.vem cerrenos devolutas, rí.strtto e município de
Jacundá, Estado do Pará, numa área.
de noventa e dois ares (0,92 haj , deu.,
mítada por um quad:rilátero que tem
um vértice a noventa metros (90nI),
no rumo magnét:co de cínquanta a
quatro graus vinte minutos sudeste
(54° 20' SE) da confluência -tos rtcs
Bacuri e 'pccantins e os lados, a 1.\3,rtil' dêsse vértic-e, os seguintes comort....
mentes e rumos magnéticos: clnquenta e dois metros (52m) , oitenta e três
graus trinta minutos nordeste (83° 10'
NE); cento e cínquenta metros aSOm) ,
cinco graus nordeste (5° NE); setenta.
-e oito metros (78m) , quarenta e ,!ua~
tro graus trinta roénutos noroeste
(44° 30' NW) duzentos e seis metros
(206m), três graus trinta minutos sudoeste (3° 3{)' SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita ois
estipulações da Regulamento r-provado pelo Decreto n.o 30.230, de " te
dezembro de 1951, uma vez se verifiqU-.3 a existência na jazida, corno as~,
saciado, de qualquer das eubstâno.as
.a aue Se refere o art. 2,° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquísas .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, qUe será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será

válido pelo prazo de dois (~) _ anos
a partir da data da transcríçao no
livro próprio da D:v:são de Fomento
da Produção Mineral do Ministi-rio da.
Agricultura,
Art. 3.° Revogam-se as díspoaíções
em c-ontrário.
Rio de Janeiro, em 22 de agôsto
de 1958; 137° da Independência e
70.°' da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fr6es da Cruz.

DECRETO

N.o

44.354

AGÔSTO DE

DE

22

DE

1958

Autoriza a emprésa de mineração
Teixeira Guimarães '& Cia.. a lavrar calcário e associados no município de suas, Estado ele. Mônas
Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuiçãl() que lhe confere J artcgo
87, n.v I, da Constituição, e nos termos
de Decreto-lei n.v 1. 985, de ::9 de
janeir'Q de 1940 (Código d·e Minas,!,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêaa
de míneraçã., Teixeira Guíma-âes &
Cía.. a lavrar calcário e associados em
terrenos de sua propriedade. no imóvel denominad-o Fazenda Ribeírâo de
Elvas, distrito e município de Elvas,
FoStado de Minas Gerais, numa área
de nove hectares e sessenta c: oito
ares (9,63 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a mil cento e setenta metr.ss
(1.170 m) , no rumo verdadeiro de quarenta graus quarenta e cinc{) minutos
nordeste (40 0 45' NE) da confluência
do córrego do Ribeirão com o rio
Eávas e as lados a partir dêsss vértice,
os s-eguintes comprimentos e rumos
verdadeiros, duzentos noventa e quatro metros (294m), sessenta e nove
graus e quinze minutos nordeste (6U('
15' NE); trezentos e sessenta e sete
metros (367m), quinze graus quarenta
e cinco minutos noroeste (150 45' NW) ;
cínquenta e cinco metros (55m). vinte
e sete graus e quinze minutos sudoeste
(2~(O 15' SW); quarenta e dois metros
(42m), cínquenta graus quarenta e
cinCo minutos sudoeste (50° 45' SW);
sessenta e três metros (63m), o-tenro
e quatro graus sudoeste (84 0 '3W);
cento e nínquenta e quatro metros
(l54m) , setenta e nove graus quarenta e cinc-o minutos noroeste (7go 45'
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NW); quatrocentos e quatorze metros
(414m), treze graus e quinze mímrtos
SUdeste (13° 15' SE). Esta autonzação
é outorgada mediante as condições
constant<.>s do parágrafo único do ar",
tago 28 do Código de Mínas e dos artigos 32, 33. 34 e suas alíneas, além

das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo

único.

A

execução

da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto

TI.O

30.230, de dezembro

de 1951, uma 'vez se verifique a ex'istêncía na jazida, como associado de
qualquer das substâncias a que S~
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Oonselh-, Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autordzação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidas à Umâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Çôdígo de Minas.

Art. 3.0 Se o concessíonárlo da autorização não cumprir qualquer das
obrigações qU'8 lhe mcumbam a autorização de lavra será declarada ca ...
duca ou nula na forma dos artigos
37 e 38 do C6d:g o de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões d-e solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da aut o _
rtzaçâo será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da D'vlsâo de
Fomento da produção Mineral-do Mí.,

ntstérí., da Agricultura, após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros rors 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.

Rio de Janeiro, em 22 de agõsto
de 1958; '137,° da Independência e
7'Ü'.0 da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz,

DECRETO N, o 44.355 -

DE

23

DE

AGÔSTO DE 1958

Transfere funções das Tabelas Numéricas Especiais de Bxtranumerãrio mensalista do Ministério àa
Aeronáutica, que menciona.

o

Presidente da 'República, usando

da atrtbuíção que lhe confere o
art.. 87, item .1... da Constituíção,
decreta:
Art. 1.0 Ficam transferfdas as :,e...
guintes funções das Tabelas Numéricas Especiais doe Extranumerártomensalista abaixo lndíoadas:
I - Uma função de Paioleíro, referêncla 19, .ocupada -por Herondíno
Sabíno de Araújo, da 'I'abelu do Depósito àe Aeronáutica do Rio de
Janeiro para a do Hospital de Aeronáutica do Galeão;
II - Uma função de Motcrlsta,
rer. 19, ocupada per Djalma Dantas
de Castro, da Tabela do Quartel
General da 3,a Zona Aérea para a
do Estado-MaiOr da Aeronáutica.
Art. 2.1) ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1958; 137,° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO

B::UBITSCHJ::K

Francisco de Mello

DECRETO N,o 44.356 AGÔSTO DE 1958

DE

23

Dl:

Transfere junção da Tabela -Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Quartel General d«
S,a Zona Aérea para a do EstadoMaiOr da Aeronáutica.

o Presidente
da atribuição
art.. 87, item
deeret-a:
Art. 1.0 P'íca

da República, usando
que lhe confere ·0
I, da Ccnstituíçâo..

transferida uma, função de
Motorista, referência 20,
ocupada por Sebastião Rodrigues da
Silva, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário - mensalista do
Quartel General da 3,a Zona Aérea
para a do Estado-Maior da Aeronáutica.

ATOS ·DO PODER
Art. 2.° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

revogadas as
trário.

disposições

con-

em

Rio de Janeiro, 23 de agôsto

de

1968; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DECRETO N.o 44.357
DE 23
AGÔSTO DE 1958

DE

1958; 137.° da' Independência e 70.0da República.
JUSCELINO

1.0 •.....••....••.•••.•......•..•

§2.0 A
nal do

Escola Técnico-Profissio-

AMRJ será subordinada ao

Departamento do Pessoal".
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República:
JUSCELINO

KUBITSCHEIt

Jorge do Paço Mattoso
Maia

DECRETO N. ° 44.353
AGÔSTO DE 1958

DE

23

DE

Trans!oTrl:a, em Agência, a Delegacia
da Capzt.ania dos POrtos do Estado
(ZO lJio Grande do Sul, em ra-

çuarao .

o

âe,

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

KilllITSCHEK

Jorge do paço Mattoso
Maia

o Regulamento para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

§

313

art. 87, inciso I, da Constãtuíção,
decreta:
Art. 1.0 Fica. transformada, em
Agência, a Delegacia da Capitania
de.') portos do Estado do Rio Grande
do Sul, em Jaguarâo .
Art. 2.° &3te decreto entrará em
vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de

Altera

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art , 87, inciso I, da Oonstituícão,
decreta:
.
Art. 1.0 Fica alterado o Regulamento para o Arsenal de Marinha
do Rio de ,Janeiro, aprovado pelo
Decreto TI.o 36.358, de 21 de outubro
de 1.954, para o fim de transformar,
em § 1.0, o parágrafo único do artigo 4.°, e acrescentar o § 2.° ao
mesmo artigo, a saber:
"Art. 4.°
.

EXECUTIVO

DECREI'ü N.?

44.35~

AOOSTO DE

-'19'58

DE

25

DE

Organir.:açâ.o e instalação de Colônias.
MiZitare~ de' Fronteira na Amazônia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição' Federal,
de conformidade com a Lei TI.o 2.597,
de 12 de setembro de 1955, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da Guerra.
autorizado a determinar as .providêneras necessárias para a organlzaçâo
e instalação de colônias Militares nas
sedes tas: l,a/3.0 Batalhão de ê'ronteíra (Clevelândia - AP), 7.a COITlpanhia de Fronteira (Tabatínga - AM).
a.a Companhia de Fronteira (Cruzeiro do Sul - AO); nas sedes dos
2.° Pelotão de Fronteira (Ipiranga _
AM), 3.0 'Pelotão cte Fronteira (Vila
Bitenecurt AM). 4.° Pelotão dePrónteira (Oucuí - AM), 7.0 Pelotão
de Fronteira (PrínóPe da Beira _
RD), 8.° Pelotão de Fronteira (Palmeira - AM). 9.° Pelotão de Fronteira (Estlrão do Equador - AM),

10.0 Pelotão de Fronteira (Brnsüeia
AO>, 11.° peletâ<J de Frouten-a
(Taumaturg., -

AO) 'e nas

Regiões

de

Caracaraí (RB) / Pal"aí<::c (Rl3), Fazenda Ttpografía ~ d~B),

Uaupés (AM), Santo Antônia do
Içá - (AN) e Abunã - (RD)
Art. 2.0 :&ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revo...
gadas as dísposíçôes em COntrário.

Rio de Janeiro, em 23 de agôsto
de 1958; 137.0 da Independência e
'iO.o da República.
JUSCELINO

Kul3ITSCHEK.

Henrique t.ou .
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DECRETO N." 44.3eO - DE 25 DE
AGÔSTO DE 1958

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Clazeiticação de gU2Jrnições especiAs
de 1. categoria.

Rio de Janeiro, 25 de agôstc de
de 1958; 137.° da Independência c 70.0
da; República.

(l.

O Preaídente da República, usando
Ó8.S

JUSCELINO

atrtbuíçôes que lhe confere o ar-

KUBITSCHEK.

Paulo sróce da

tigo 87. inciso I, d·a Constituição Fe-

cru.z.

dcral, decreta:
Art. 1.0 Em complemento a., que
estabelecem os Decretos ns. til.8UO,
de 3 d-e setembro de 1946. e 33.e47,
de 24 de janeiro de 1956, são ccnsldera das guarnições especiais de 1.a
cate-goria as sediadas sm: Car.acaraí
(RB) ; Tipografia
(RoB);
Paraíso
(RB); Ipiranga (A.M:); Abunâ (RD);
Prfnclpe da Beira (RD) e 'I'apuruquara (AM).
Art. 2 ° 1tste Decreto entrará em
ví jor na' data de sua pubücacão, revogadas as disposiçêes em contrário

Rio de Janeiro, 25 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 7G.o
República.

~a

JUSCELINO KUBI.TSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N." 4.4.361
AGÔSTO DE 1958

DE

25

DE

Ts ansterc, sem aumento de d€spesa,
função de Tabela Numérica Especial
dE Bxtraoiumeruric Mensaista de
repartições do tâinistérío da 4.gri-

culturà. que menciona.
O Presidente- da República, usando
da atrtbuiçáo qua lhe confere J artigo 8'7; item l. da Constitu.çâo, decreta:

Art. 1.° Fica transferida uma Iunde
Arador referência
"2(1"
ocupada POl' Jo5.0 Jorge Elias zoga":'
ulb da Tabela Numérica Especi[\.j de

cão

Extranumarárfo

Mensalista ca "Ins-

patcrla Rcgfonal de Fomento Agrícola em Manaus, no Estado do Ama,
zonas, paro idêntica tabela da Inspetoria Re nonal do Fomento Agrícola
Do Distrito Federal ambas da Divisã., doe Pomento da' Produção Vegetal
do Departamento Nacional ia FTOducão Vegetal, do Ministério da Agri-

DEORETO N.o 44.Bfi2
AGÔST:) DE 1958

25 DF:

MOdifica artigjs do Regulamento da
Escola de Formacão de Oficiais da
Polícia Militar dó Distrito Federal,
aprovado pelo Decreto n» 29 :-13,
de 19 de março de 1951.

O Presidente da República, usando
dl atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1. da Oonstítuíçâo, decreta:
Art. 1." Os artigos 69, 71, alínea t,
72, alínea h, e 81 do Regulamento da
Escola de Formação de Oficiais da
polícia Militar do Distrito Pederal.
anrovado pelo Decreto n.s 29.363. de
19 de março de 1951. passam a vtgorar com a seguinte redação:
"Art. 69. O ingresso na Escola de
Formação de Oficiais rar-se-ã !TIediante concurso devendo os oandídatos possuir o Curso Colegial completo (2.°cich do Ensino Secundário) OU
equivalente, reconhecido pelo N;[inistérto da Educação e cultura na rorma
da legislação em vigor".
"Art. 71
.
f) apresentar certificado de con0
clusâo do Curso Colegial (2. ciclo do
Ensino Secundário)"
"Art. 72
.
h) certificado de conclusão do CurS) Colegial (2.° ciclo do Ensino Secundári.i) ".
"Art. 81. O exame Intelectual realizar-se-á na 2. a nulnzcna do mês de
janeiro. e constará das seguintes provas escritas:

I -

Matemática -

três questões

práticas (1 de AIg'ebl'a 1 de Ge-ometria e 1 de 'j'rtgcnometrta) . versando
sôbre assuntos constantes dos progremas oficiais das 2,a c 3.a. séries do

Ciclo Oolegtal.
II -

cultura.
Art. 2." Este decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação.

DE

Linguas

um exercício de
composição escrita de cêrca de, no
a)

Português -

ATOS 'DO PODER EXECUTIVO

315

!II - Física e Química
quatro
questões. sendo duas de Física e duas
de Química (1 prática f: 1 teórica),
tôdas sôbre assuntos de programa
oficial da 3. a série do Curso Colegial",
Art. 2,Q zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ras disposições em contrário.
Rio de .Janeíro, em 23 de agôsbo de
1958; 137,° da Independência e 70.° da
República.

mínimo, trinta linhas (podendo sei'
um tema para descrtção. narração,
.díssertaçâo ou carta); análise síntátí.,
cc de um trecho em prosa de autor
moderno; e perguntas sôbre Literatura, tiradas do programa oficial da
3.0. série do Ciclo Colegial rexclueívamente autores nacionais), Ao todo
três questões.
b)
Inglês e, por opção do candida1;0, Francês ou. Espanhol (tradução de
'um trecho de vinte linhas, de redação corrente. não sendo permitido o
US-J de dicionário).

JUSCELINO KUBITSCHEK

Curillo Júnior

DECRETO Nv 44.362-A -

DE

25

DE AGÔSTO DE

1958

Fixa a distribuição, em cada Arona e em cada pôsto, das funções gerais
dos Oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de açõstc de 1958

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confcl·e o
art. 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista os parágrafos
1.0 e 5.° do artigo 37 da Lei n.o 2.657, de L.v de dezembro de 1955, decreta:
Art. 1.0 São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor.
distribuídos em cada Arma e em ca-da pôsto pela~ funções gerais (QEMG
. e QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:

Funções
Gerais
ARMAS
QEMG
e QSG

Coronel:

Funções

Efetivo Previsto

Prtvatívas

por Pôsto

)
I

".'1

Infantaria '

Cavalarí,
.. ,
Art:lhana. . . ,
Engenharia . .

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

126
54

37
30
24

4

3'0

155

11.9
47
89
63

35

34.0

Tenente Coronel:

Infantaria . .."."',.,.,",. i
Ca valart., . .
".,',. i
Artilharia . ,
Eneenhai-ía
- ~ ~. - ,

" .. " '

105,

.........,......!

71
16

,!!

362

1

Major:
Infantaria

Cavalart , . .
Artilharia.. .
Eng'enhari a . .

,.,

,

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

,

129
198
1

230
127
172
126

665

1,345

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Funções
Gerais

ARMAS
QEMG

e QSG

::::::::::::::::::1
................I

366
258
263
128

I

Primeiro
Infantaria

~en.e.~te:.........

I
1

20
17
197
3

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

·

I
II

por PôSto

I

\
556
228
367
119

I

2.345

\

I
I

·.................I
.- ................

Cavalaria .
Artilharia
Engenhal'il

I
Privativas i
I

I

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

Artilharia
Engenharia

11

1

I
I

I

Capitão:

Infantaria
cavalaria

I

I
I Funções I Efetivo Previsto

527
193
306
200

1.463

I

i

Segundo Tenente:
Infantaria .
Cavalari:3, .
Artilharia .

Engenharia

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

303
123
189
113

·. ..... ...... .....I

·.. .... ...........I

·

·.. ·1

Variável (Lei número 2.391, de '1
de

janeiro
1955)

de

Art. 2.° A vigência do presente decreto é considerada a partir de
24 de agôsto de 1958.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1958; 137.° da Independência e 70,·
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Henrique Lott.

DECRETO

N.0

44.3ú3 -

AGÔSTO DE

DE

26

DE

1958

Autoriza a Companhia Sul Mineira
de Eletricidade a ampliar suas instalações.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe 'confere ::J ai..t:g:J
87, inciso I da constituição e nos
têrmos do Decreto-l-ei TI.o 2.05:3, do
5 de març.Q de lS40;

Considerando' que pela Resclucâo
n,o 1.4'10 a medida foi julgada con-

veniente pelo Conselho Nac.onaj de
Aguaa e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Sul Mineira de Eletricidade a
ampliar suas instalações, medíants ca

construção de uma linha de transmíssão entre as localidades de Paraguaçu
e Alfenas, nos municípios do mesmo
nome, no Estado de Minas Gerais
pertencentes a SUa zona de operação.
§ 1.0 .As características técnicas da..
linha de transmlssâ., serão fixadas
oportunamente pelo Ministro da Agrt.,
cultura por ocasião ela aprovação d1j
projeto.
§ 2. o A linha de transmissão neste
Decreto autorizada, destina-se ao fornecíment., de energia à localidade de
:Alienas.
Art. 2.° Caducará a presente auto...
rízação independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes ccndíçôesI - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Pl'O-
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dação Mineral do Ministério da Agrí-

cultura, dentro de noventa (90), dias.
.a contar da data da publicação ríêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras de ampliação. .
II - Iniciar e concluir as obras nus
nrazos que foram fixados pelo Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3.° A interessada fiCa sujeita
às demais normas do Decreto número
41.019 de 26 de fevereiro de 1957, que
regulamenta os serviços de eletricidade.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
A1't. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeiro, em 26 de aeôsto
de 195-8; 137° da Jndependêncía e
7-0.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.° 44.364 -

DE

26

DE

ÁGÔSTO DE 1958

Outorga a Centrais Elétricas de Goiás
S. A. concessão para distribuir eaer{lia. elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgc
37, inciso I, da consrtnneão, e nos rêrmos do artigo 10 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 194õ,
combinado com o art. 3.° do Decretc-,
lei n.o 3.763, de 25 de outumo de 1941,
decreta:
Art-; 1.0 E' outorgada a centrais
Elétricas de Goiás S. A. concessão
para distribuir energia elétri-ca no dístrito de Oachoelra Dourada. município
de Capinópnlis, Estado de Minas Gerais. ficando para tanto autorizada a
utilizar parte da energia gerada pela
usina diesel-elétrica destinada às
obras do aproveitamento hídroeíéiríco
da Cachoeira Dourada, que posteriormente suprh-á êsse distrito, a construir
a. Iinhn de transmissão e o sistema
de distribuição,
~8:,rágrafo único
Em portaria do
MInIstro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos serão deter~ina-das a potência e as caracre-l'{StlC'aS da linha de transmissão.

Art. 2.0 A presente concessão ficará
sujeita às disposições do De-creto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
A!'t. 3.° caducará o presente titulo,
independentemente de ato declararório. se, a concessionária não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os esíudns, prnjeros e orçamentos relativos à linha de
rransmíssã.j e ao sistema de dísrrlI

buíçâo

TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trtn,
ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação. pelo MiniStro da Agricultura, da respecríva
minuta.
III - Requerer à Divisão d.e Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do
registro do referido contrato no Tribunal de Contas,. dentro de sessenta
(60) dias do registre.
IV - Indicar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidcs neste artigo poderão ser prorrogados pOr ato
do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de en'2rgia elétrica serão fixadas ~ revistas trienalmente pela referida Divisão de Águas.
Art , 5.° Findo o prazo da conces'iâo
deverá a concessionárta requerer ao
Govêmo Federal que a mesma .~eia
renovada na forma que, no respectivo contrato. deverá. estar prevista.
Art. 6.° A presente conoessâ« vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro. do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Ar-t. 7.° Revogam-se as díspostçõee
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.° da Repúbli-ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Froes da

cruz

ATOS
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DECRETO N. o 44."365 -

DE

26

no

PODER

DE

AGÔSTO DE 1958

outorga
Bahia

dif

Gov~rno do Estc:d o.
conceesao
para . d;ZS!TZbmT

ao

energia elétrica :tos mumctp!Os d.e

pojuca Camaçan, Mata de Sao Joao
e Sã':? sebastião do easse, no Estado
da Bahia.

O presidente da República, usando
da atribuiç§,.a que lhe c9~fere O ar~~~o
87 inciso I da consuru.çao, e nos te.mos do ar'tigo HJ do Decreto-lei número 2.281, de 5 d'3 junho de 1~40,
combinado com o artigo 3.° do Decreto-lei TI.o ~. 763, de 25 de outubro
de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada ao Govêrno
do Estado da~ahi3; cnncessâo par?
distribu:r energia elétríca ~os munieípíoe de p<>juca, Ca.n:!('.al'~. Mata de
São João e São gebasriâo freando a~
toriz:ado a constrUIr ~a subestação
transf{)rmadora na 19calIdade de .Mata

de São João, os SIstemas Iocaís de
distribuiçãD, bem como as hr:has ~e
j re.nsmissâo entre M~ta d~ Sao Joao
€ pojuca, Mata de Sao Joao e carneçar.í, Mata li·e São João c ~ão se~as
trão do Passé e as respectivas redes
de distribuição.
Parágrafo úníco . Em portaria .~o
Ministro da Agr1CUltu~a, por C!.casIao
da aorovação dos' projetos serac deterro.fnadas a potência e a~ earactel'isücas técnicas da ínstalaçâo .
Art. 2.° A presenteconr:essã,) rtcaré
sujeita às disp·osiçÕ8S do Decre~J nuroera 41.019. de 26 de feverejrn de
1957

que regulamenta.. Os serviços ele

ener'gia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente títUI,o,
independentemente de ato declaraiório se o 'concessio!1ário não satisfizer
às '6eguintes condições:
I _ submeter à aprovação do Mirijstro da AgricultUl"a,
em três (3.)
vias dentro do p~razo de cento e OI~
tenta. (180) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto,. os estudos,
projetos e orçamentos .rel~t:vos à USIna
e ao s:stema de disrríbuíção. . .

li! - Assinar o contrato dISCIpII'~ar
da concessão denrrn do prazo de. t rll2-ta (31) dias. conradce da publicação
do despacho da aprov:açáo, da respectiva minuta, pelo MmIStTo da Agrrcultura.
III _ Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento ~~ci~~ol da PT?dUçáo Mineral, do Mínísterío da Agrx:ul~

EXECUTIVO

tura, mediante o arquivamento
da.
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
'I'nbunal de Contas, dentro de sessen.,
ta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Mínisrro da Agrfcultura .
parágrafo úníon. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Mímstco da Agrícultura,
Art . 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e 1''8vistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas .
Art. 5.° Findo o prazo 1a concessão
deverá O concessionário reouerer ao
Govêrnn Federal que a : mesma seja
renovada, lia forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Arr. 6,° A presente concessão vigo-

rará pelo prazo de trinta <30) anos,
contados a partir da data do registro,
do respectivo conti:ato, pelo Tribunal
de Conras .
Art. 7.° Revogam-se as dísposíções

em contrário,

Janeiro. 26 de agôsto de
137.° da Indepeudêrríca e 'lO."

Rio de

1958;

da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Froes da Cruz

DECRETO N.? 44.366 AGÔSTO DE 1958

DE

26

DE

Transfere da Companhia IndUStrial
Lttnmense para Centrais Elétricas de
Minas Gerais SA. a concessão para
distribuição de energia elétrica nO
município de Itaúna, Estado de Minas Gerais, e dá OUiras Povi-

âêncuuc

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo
87, incíso I,. da Oonstiruiçê.o. e nos
têrmos do artigo. 1!30 do Cód~·go de
Águas (Decreto n.? 24.643, de io de
julho de 1934) combinado com os artigos 2.° e 5/' do Decrer., ·lei' número
3.763, de 25 de outubro de 1941 e com
(I art. 1.0 do D-ecreto-lei n « 7.062, de
22 de novembro de 1944
Considerando que pela Resolução
n.v 1.485 as medidas foram julgadas
convenientes pelo Conseiho Nacional

de Agua.:; e Energia Elétrica, decreta:'
Art . 1° Fica transfertda para "Centrais Elétri-cas de Minas Gerrais s.x.«

ATOS DO PODER EXECUTn'O
2, concessão para dísrrfbuição de energia elétrica na município de Haúna,
Estado de Minas Gerais, de que é tIrular a Companhia In d u s t r ia J

rraunense..

Art. 2. 0 Os bens e in:Stalações .de
propriedade da Companhl;1 Industrial
jraunense. que no momento existirem
em função exclusiva dos serviços d-e
produção, n-ansmtssão e .disrribuiçãc
de energia eletrtca DO reíerrdo mumctnio ficam desvinculados da cnncessão ora transferida.
Parágrafo único. A Companhia .Indusrna! Iraunense só poderá renrar
de serviço os bens e instalações desvínculo...dcs, à medida que for-em sendo subsríruídos por ínsralaçôes equivalentes da" Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.~, mediante autorizarão prévia do Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica.
Art. 3. 0 Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contrate disciplinar da concessão, dentro
do prazo 'determinado pelo MLnistro
da Ag·ricultura.
Art. 4.° A concessão, ora transfeTida, fica subordinada aos dispositivos
do Decreto n.? 41.019, de 26 de fevereír., de 1957. que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 5.° :its:e Decreto entrn em vigor

na data da sua publicação.
Art. 6 o Revogam-se as a'spcs'ções
em. contrário.
Ri'J de Jan-eiro, 26 de aaõsto de
1958; 137.0 da Iodependêncla e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Froee ia Cruz

DECRETO N." 44.367 - DE 26 DE
AGÓSTO DE 1958
Autoriza a Sociedade Termoelétrica
de Capinarí: a construir urna linha
de transmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, incisa I,. da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5. c do Decre-.
to-lei n. o 852, de 11 de novembro de
1938. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a socteda...

de Termoelétrica de Capivsa-í a cons,
truir uma linha de transmissão entre
Capivarí de Baixo, município de Tu-
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barão e o Vale de Itajaí, :lo Estado
de Santa Catarina.
§ 1. 0 Por ocasião da aprovação do
!projeto serão fixadas, pelo mintstr-,'
da Agricultura, as caractertsücas tér~
nicas da linha. de transmtssâo .
§ 2. o A referida linha se destina à.
interligação dos sistemas
elétricos
existentes no litoral do Estado de
Santa Catarina com a futura central
termoelétrica a ser instala ia em oapívarí .
Art. 2. 0 A presente autorfzaçâo
fica sujeita às disposições do Decreto
n. o 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviço- de energia elétrica.
Art. 3. 0 Caducará a presente autorização, independente de ato declara...
tório. se a concessionária não cumprir as seguintes condições:
I - Apres-entar a Divisão de Aguas
Departamento Nacional .da Pl'-D:
dução
Mineral, do Min'stérío da
Agricultura, dentro do prazo de um
O) ano, a contar da publicação dêste
Decreto Os estudos, projetos e orça.
<mentos.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo p-oderão ser prorrogados pelo Ministério da Agriculdo

tura.

Art. 4. o O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5. o Revogam-se as disposíçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1958; 1370 da Independêneía e 70. ~
da República.
JUSCELINO Kuni'!.'SCHJ'.K

Paulo Fróes da Cruz

DECRE"To N.O 44.3138
AGÓSTO DE 1958

DE

2'6

DE

Autoriza a Eletro Quimica Brasileíra
S. A. a jazer cessão de energia elétrica à Companhia Viçosense ae
Fôrça e Luz.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
Considerando que, pela Resolução
n.» 1.507, 'de 17 de julho de 1958 a

ATOS DO PODER EXECUnVO

medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Enerz
gía Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Eletro
Química Brasileira S. A. a ceder.
pelo prazo de cinco anos, à Campa.
nhia vtçosense de Fôrça e .Luz, da
energia que recebe da Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A., suprimento até o limite de 1. 200 KVA.
Art. 2. o O preço da energia cedida
será iguaj ao valor da tarifa que rõr
devi-da pela Eletr.o Química Brasileira S. A., sem qualquer majoração.
Art. 3. o O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto
.195&; 1370 da
da República.

de

Independéncía e 7ú. o

JUSCELINO KUBITSCHEJ<

Paulo Fróee da Cruz

§ 2. 0 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distrtbuíção de energia elétrica para se-rviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no municípío de Porteírtnha Estado de Mi~
nas G€rais.
Art. 2. 0 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto. oü;
mero 41. 019, de 25 de fevereiro de
19-5'7, que regulamenta os servtçes de
energia elétrica.
Art. 3. 0 caducará o presente titulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária nfuo satísnzer as seguintes con-dições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três cn
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da pubucaçâo dêste:
Decreto o projeto do aproveitamento hídroelétrtco, observadas as normas técnicas relativas às instalações
estabelecidas em Leis e, Reguâamen-

tos.

D:EJCRETO N." 44.369
AG6sTO DE 1958

IlE ~5 DE

outorga à Prefeitura Municipal de
po!teirinha, Estado de 1v1ínae Gerczs, concessão para o aprooeisamento progressivo de energia tü.
dráulica da cachoeira do Serrado
existente no CUrso d1gua Serra
Branca. distrito da sede, município
de Porteirinlui, Estado ele Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituíçãc de
acôrdo COm o artigo 150 do Código
.de Águas (Decreto n. o 24.643 de 10
de julho de 1934), decreta: '
Art. 1. o Ê: outorgada à Prefeitura
Municipal de Pcrteírtnha, Estado de
Minas Gerais, o aproveitam-ento progressivo de energia hidráulica da cachoeira do Serrado, existente no curso dágua Serra Branca da-trito da
sede, municipio de Porteírtnha, Estado de Minas Gerais, respeitados os
.díreitos de terceiros.
§' 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
-da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e' a potência.

.

Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do praZiO de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
lU - Requerer à Divisão de Águas.
do Departamento Nacional na Produção Mineral, do Ministério da, Agricultura, mediante o arquivamento da.
certidão comprobatória. a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentre de sei.
senta (00) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as o-bras',
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura executanda,
as de acôrdo com OS orojetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárfas.
Parágrafo único. Os prezes refertdos nêste artigo poderão ser prorregados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. o As tarifas do Iornecimen-.
to de energia elétrica serão fixadas
e revistas trtenalmente. pela. referlda
Divisão de Aguaa.
Art. 5. o F'mdo o prazo da c onces,
são, todos OS bens e instalações que.
no momento existirem em funçáQ
exclusiva e permanente da prcuuçã.o,;.
transmissão e dístríbuiçâo de energia
elétrica, referentes ao aproveítemertto concedido, reverterão ao Estado ele:
Minas Gerais.
U -

Aros no PODER EXECUTII'O
§ 1. o A concessionária poderá re.,
querer ao Gcvêrno Federal. que a
concessão 82ja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas desde que faça prova de que o
Est~do de Minas Gerais DP,O Se opõe
à utilizacão dos bens objet-o da reversão, ~
§ 2.0 A ooneessícnária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende 9.' renovação.
Art. 6. o A presente concessão vigorará pelo prazo de ti-ínta (3;»)
anos. contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7, o Revogam-se ES dtsposiçôes
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 26 de agôsto de
1958; 1370 da Independência e 7{). o
da Re.pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Paulo F1'áeS ela Cruz

DECRETO N. o 44.37'0
AGÓSTO

DE 26 DE

DE 1958

outorga à Companhia de BletríciâaüeÓao • Alto Rio Gromâe concessão
pata o aproveitamento de enereío:
hidráulica das corredeiras de
marços existentes no Rio Grcnâe na
divisa dos municípios de Itaitinça e
Nazareno} Estado de Minas Gerais.

ca-

o Presidente da República, usando
da atribuição qU-B lhe confere ,o artigo 87, inciso I, da Oonstituição de
acôrdo cem o art-igo 150 do Código
de Águas (Decreto n.» 24.(;43, de io
de julho de 19'34), decreta:
/I.J:t, 1.0 :é: outorgada à Companhia
de Eletricidade do Alto Rio Grande
concessão para o apr.yveítamento da
energia hidráulica das corredeiras de
Oamargos existent-e no rio Gr-ande. na
divisa dos municípios de Itutdnga e
Nazareno, Estado de Minas Gerais,
respaítaríos os direitos de terceiros.
§ 1. o Eul portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serã-o determinadas a altura
da queda a aproveitar, .a descarga da
derivação e a potência.
§ 2, o O aproveítament-, destina-se
à produção. transmissão e dístrlbui-

:':.Jl

çào de energia elétrica para serviço
público, de utili-dade pública e para
comércio de energia elétrica Em sua
zona de ccncessão no E-stfl.do de Mi-

uas Gerais.
Art. 2. o A presente concessão fica
sujeita às díspcsiçôes do Decreto nú,
mero 41. G19, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os servicos
energia elétrica.
.

de

Arb. 3. o Caducará o presente título, independentemente de 8 tó declaratório, se a concesslonárta não sattsüacr às seguintes condições:
r - SUbmeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar .da data ela publicação dêste
Decreto o projeto do nproveitamento hidroelétrico, observadas as normas técnicas relativas às Instalações
estabelecidas em Leis e R-egulamentos.
Ir
Assinar o contrato dlsciplmar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicaçã-o do despacho de aprovação, pelo
Ministro da Agricultura, da respectiva minuta.
H'l - Requerer à Divisão ele Águas,
do Departamento Nacional da PIQduMineral, do Ministéri-o da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato "no
Tribunal de Contas, dentro de ses_
senta (6'0) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as Obras
nos prazos que" forem marcadosvpelo
Ministro da Agricultura exeoutandc,
a.s, de acôrdo com OS projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os PIazos referidos nêate artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art.. 4. 0 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e .revístas trienalmente pala referida
Divisã,o de Aguas ,
Art. 5, o Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função
exclusíva e permanente (la. produção.
transmissão e distribuição de energia
elétrica, referente ao aproveitamente
concedido, reverterão ao Govêmo Federal.
§ 1. o A concessionária poderá re.
querer ao Govêrno Federal que :3
çâr,
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concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a SBr estipula-

das desde que faça prova de que o
Est.ado de Minas Gerais não se opõe
a utilizacão dos bens da reversâo .

2. o A concesslonárta deverá en-

ê

trar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (0) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não

fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6.° A presente cancessâo vigorará

pelo

prazo

de

trínta

(3'3)

anos. contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7. o Revogam-se as dis-posições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2'8 de agôsto de
1958; 1370 da Independência e 70. o
da República.

DE

26

DE

Transfere da Companhia Sul-Americana de Serviços Públicas para a
Comissão Estadual d-e Energia Elétrica do Rio Grande do Sul aS concessões para a produçãO e fornecimento de energia elétrica nas séaee dos municípios de Alegrete, Livramento, Santa Maria, Uruçuauina e nos mimicipíoe de Baçe e
Dom Peârito, todos no Estado do
Rio Grande do Sul.

o

apresentado, de acôrdo com o art. 14Ú
do Código de Águas.
Art. 2.° Caducará o presente título, Independente de ato declaratór!o,
se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão.
.dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agrtcultura ,
Art. 3.° As tarifas de' fornecimento
de energia elétrica serão fíxadas .e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 4.° &5te Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
),958; 137.° da Independência e 70,0da República.

Fi2Ulo sróce da Cruz

N.O 44.371
AGÔSTO DE 1958

drito, toldos no Estado do Rio Gran-

de do Sul, de que era titular a COmpanhia Sul Americana de Serviços
Públicos, em virtude de manifesto

em contrárío .

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

sedes dos munícípíos de Alegrete, Livramento, santa Maria, Uruguaiana
e nos municípios de Bagé e Dom Pe-

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe conf-ere o artigo 87, inciso I, da

Constituição, e
nos têrmoa do art. 150 do Código de
éguas (Decreto n.c 24.643, de In de
julho de 1934),
Considerando que pela Resoluçã.o
n.v 1.022, de ,4 de janeiro de 1955. o
Conselho Nacional de Águas ~ Ener-

gia Elétrica autorizou a transferên-

cia dos bens e instalações da Companhia Sul Americana de Serviços
Públicos para a Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Oomissâo Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do
Sul as concessões para a produção e
fcrnecimento de energia elétrica nas

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Frões da Cruz

DECRETO N,o 44,372
ACÔSTO DE 1958

DE

26

DE

Outorga à Centrais Elétricas de j11inas Gerais S. A, (CEMIG) concessão para o anrooeüumenio âe
energia hidráulica no rio Pará, no
distrito de Carmo do Caiuru, município de igual nome, EstailO át3
Iâínae Gereis, resultante da barragem já ccnstruiâà e autorizada
pelo Decreto n.o 31. 938, ele 18 de
dezembro de 1852.

O Presidente da República, usandoda atribuição que 111e confere o artigo 37, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art.. 150 do Código de
Aguaa (Decreto n.v 24.643. cle 1;) de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Centrais,
Elétricas de Minas Gerais '3. A, (CE-

rv.rIG) , respeitados as direítcs de teroeíros concessão para o atn-cveíta-.
menU> da energia hidráulica no rio
pará, no distrito, de Carmo do Cajuru, município de igual nome, Estado de Minas Gerais, resultante da.

barragem já construída e autorizada,
pelo Decreto TI.o 31.938, de 18 de dezembro de 1852.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1.° Em portaria do Ministro da
APTicultura, no ato da aprovação dos
pr'ojetos se-rão determinadas à altura
da queda a aproveitar. a descarga da
cte'ivação e a potência.
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à prcduçâo, transmissão e distribuição de energi,!-,. elétrica, p~ra servíco
l'úblico, de utilidade pública e para
comércio 'de energia elétrica na zona
em que é ccncessíonária a Companhia.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeitas às disposições do neereto
TI,o 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
oue regulamenta os serviços de encrg;ia elétrica.
Art. 3,° caducará o presente títu-

lo. independente de ato declaratórlo

se a concessionária não satis.fízer as
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em tr-ês (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto de aproveitamenta hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
r l i - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Mínístéi-ío da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobaaórla, a avcrbaçâo
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro,
IV - Iniciar € concluir as obres
nos prazos que f-arem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modíflcaçôes que forem
autorizadas, se necessárias.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo _poderão 8'81' pr'Jrrogados, per ato do Mínlstrc da Agricultura.
Art. 4,° As tarifas do fornecimento.. de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de éguas.

Art. 5,° Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função ex-
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cluslva e permanente da p~·)dução.
transmdssãc e distribuição ida energia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão eo Estado de Minas Gerais.
§ 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vi-erem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado de Minas Gerais nâ o se
opõe à utilização dos bens abjeto da'
reversão,
§ 2.° A concessionária deverá entrar com o pedido a que se rerere o
parágrafo anterior até seis (ô) meses
antes de findar o prazo de vígênoía
da concessão, entendendo-se" se o
não fizer, que não pretende a renovação.
Art . 6.° A presente concessão viaorará pelo prazo. de trinta (30) a~os,
contados a partir da- data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 7,° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DECRETO N.O 44.373
AGÔSTO

DE 1958

DE 26 DE

Autoriza a Centrais Elétricas de Minas Gorais S. A. a construir urna
linha de transmissão entre o dietrito sede do município de Lttiotritio e a tocanaoae de Saramenha
município de Ouro Préto, Estado d~
Minas Gerais, e dá outras provi-o

âéncias .

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituicão e
nas têrmos do arb. 5.0 do DB~creto
lei n,c 852, de 11 de novembro de 1938,
Considerando que peh RI."SCllução
n.o 1.492 a medIda fOI julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica. decreta:
Art. 1,° Pica autorizada a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A fi

324
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construir. no Estado de Minas Gerais,
as seguintes instalações:
a) Uma linha de transmissão entre o distrito sede de muníuípíc de
Itablrtto, - no ponto em que a linha
de transmissão Nova Lima - COnselheiro Lafáíete corta. o referido distrito, - e a Iocaltdade dê Sai-amenha.. cnunicípín de Ouro PTêtü.
b) Uma subeataeáo de derivação,
em Itabírito, no ponto definido na
alínea anterior.
§ 1.0 Estas instalações se destinam
ao fornecimento de energia. elétrica
às zonaside operação da concessíonária e ao suprimento de enerma à Elen-o Química Brasileira S, A.
§ 2.° Qualquer ligação nessas íristalações, para consumidores fora das
zonas de operação da concessíonãrta,
só poderá ser efetuada-mediante prévia autorização do Conselho Nacional
de Águas e Energia Elétrica.
S 3.° As características técnicas das
instalações serão fixadas por ocasião
da aprovação dos projetos pelo Mí-:
utaténo da Agricultura,
Art. 2.° Caducará o nresenta titulo, independente de qualquer ato declaratórto, se a conceesaonártn não
cumprir a~ seguint-es condíçêes:
I - Apresentar à Divisão de águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agrtcultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, cs estudos, projetos e orcamente das abras a serem executadas.
II - Iníciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados 'pelo Mi-.
mstérío da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agricultura,
ArL 3.° A presente autortzaçâo fica
subordinada às demais determinações
cio Decreto n.c 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1958: 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCE.LINO KUBITSCHEK
Paulo Fréee da

eras

DECRETO N.? 44.374 '- DE 26 DE
AGÔSTO DE 1958
Declara de uiilidarXI3 pública uma faixa de terra necessária a ctmstrução da linha de transmissão (i,e que
trata o Decreto n,o 34.968, de 19 de
janeiro de 19M, e ctutori,8a a COmpanhia Luz e Fôrça Santa Cruz a
promover a desapropriaçQo (la uvcs..

ma.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da c<mstituição, e

°

tendo. em vista
disposto 1':0 Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho de
1941, e o requerido pela interessada,
decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública uma faixa de terra situada
no munícípío de Durinhos. Estado de
Sào Paulo, de propriedade atribuída
a Paulo Amaral santos, CQÚl cêrca
de 12.195 m2 (doze mil cento e noventa e cinco metros quadrados). A
rererfda área constantg da planta
aprovada pelo Ministro da Agricultura. no D. Ag. 1.Dll-57, destina-se
a construção da linha de transmissão
entre as subestações de Ourmhos e
ôaoarêaínho, de que trata o Decreto
n." 34.968, de 19 de janeiro de 1954.
Art. 2.° A Companhia Luz e Fôrça
Santa Cruz fica autorizada a prorrsover a desapropriação do dcmínío pleno 'da gleba onde tal se fizer necessáno para a passagem da linha de
transmissão referida no ert. 1,0.
Art. 3.° Quando não fôr necessário
proceder-se a desapropriação do domínío pleno, fica reconhecida a conveníéncta ,da ccnstituiçâo de servidão necessária em favor da Companh:a para. o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar tcríos
atos de construcâo, manutenção e
conservação da mencionada linha de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações e reconstruções, sendo-lhe
assegurado ainda o acesso à área da
servidão do prédio serviente. desde
que não haja outra via praticável.
§ 1.0 O proprietário da área d2
terra atingida pelo ônus limitará o
USo e gôzo 'da mesma ao que for cempatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro da mesma, quaisquer
ates que embaracem ou lhe causem

ATOS DO

PODER

dano incluídos entre êles os de er0'Ger' construções ou de fazer plants.Qões de elevado porte.
s 2.0 A Companhia

LU?; e Pôrca

ganta Cruz fica autortzads.. a promcver, no caso de embaraç-o oposto pelo
proprietário a? ~x:r.oício da ~e~·vidào,
as medidas JUdlCW1S necessanae ao
seu reconhecimento, podendo utilizarse inclusive, do processo de desapro ..
jn-Iação. nos têrmos do art. 4.0 do
rieoreto-Ieí n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941·
Art. 4.° Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei 11.° 2.786.
de 21 de maio de 1956, a promoção
da servidão ou da desapropriação da
área de terra constante õêste Decreto, é declarada de caráter urgente.
Art. 5.° O presente Decveto entra
em. vigor na data de sua publicação.
Art, 6Y Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1958; 1?7.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Frdes da Crue

DECRETO N.

° 4.4.375-

AGÔSTO

DE 1958

DE

26 DE

Restringe a zona de concessão da
Companhia Híârceíétríca paranaaanema e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do al'tigO 15-0 do Código
de Aguas combinado com o artigo
3,0, alínea b, do Decreto-lei n.c ...
5.764, de 19 de agôsto de 1943, e com
o artigo 5.° do Decreto-lei n.c 852 de
11 de... novembro de 1938;
Considerando que pela Resolução
.nv 1.454, de 2 de maio doê 1958 o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica se manifestou favorávelmente ao pleíte.ado pelas Ocmpanhias
Hidroelétrioa Paranapanema e Luz e
Fôrça Santa Cruz, decreta:
Art. 1.0 Fica desanexado o dístrito de 'I'aguaí, município de Fartura,
Estado de São Paulo, de zona de concessão da Companhia Hídroclétríca do
Paranapanerna,
Art. 2.° E' outorgada à companhia
Luz e Fôrça Santa Cl'UZ concessão
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para, distribuir energia elét.nca no dístrtto de 'I'aguai, município de Fartura, Estado de São Paulo.
Art. 3,° Fica, a Companhia Luz e
Fôrça Santa Cruz, autorizada a ampliar suas instalações mediante:
a)
construção de uma linha de
transmíssãn entre Taquara e' 'I'aguat:
b)
montagem de- uma subestação
abatxadora e construção do sistema
de distribuição no distrito de 'I'aguaí.
Parágrafo único. As características
técnicas das instalações serão fixadas por ocasião da aprovação dos
projetes.

. Art. 4.° Caducará o "presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I
Apresentar à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de centoe oitenta (180) dias, oS estudos
projetes e orçamentos das obras á
executar,
Ir - Iniciar e concluir as obres nos
prazos que forem detercnínados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único . Os prazos, a-os
quais se refere êste artigo, poderão
ser prorrogados pelo Ministro da
Agricultura.
ArL. 5.0 A concessão, ora outorgada,
fica subcrdíneda às demais normas
do Decreto n.v 41,019, de 26 de fevereiro de 1957.
Art. 6.° âate Decreto entra em vigor na data de sua publicaçã-o.
Art. 7,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1958, 137.° da Independência e 7{1,0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo' Frócs da C1·UZ.

DECRETO N.? 44.3'76
DE 26 DE
AGÔSTO DE 1958
Autoriza a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. aconstnlir uma

linha de transmissão entre as subestações de NOVa Lima e de Conse-

íheiro t.utusete, passando por Itabírito, no wetaao de Minas Gerais,
e (lá outras prooiâénciae.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai-ti-
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go 87, Inciso I, da Oonstítuíçâo. e nos
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
11. o 852, de 11 de novembro de 1938,"'
considerando que pela Resolução
n.c 1.<183 a medida f'Úi julgada con-

Art. 5.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 26 de agôsto de
1958; -137.° da Independência e 70.0
da República.

veniente pelo Conselho Nacional de

Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica a Centrais Elétricas
de Minas Gerais' S. A. autorizada a
construir uma nova linha de transmissão de energia elétrica entre as
atuais subestações de Nova Lima e
de oonselheiJ:o Lafaiete, passando pelo distrito sede do Município de Ita,
oiTiOO, no Estado de Minas Gerais.
§ 1.0 Esta linha de transmissão destina-se ao fornecimento de energia
elétrfca à região compreendida entre
aqueles dois peritos, funcionando como circuito auxiliar do constituído
pela linha de transmissão, em 138 kv.
existente entre as subestações citadas.
S 2. Q A concessionária só poderá

efetuar quaisquer ligações na linha,
cuja construção é autorizada no presente decreto em área situada fora
de sua zona de concessão, mediante
autorização prévia do oonseíno Nacional de Águas e Energia Elétrica.
§ 3.° As características técnicas da
linha de transmissão, de que, aqui, se
trata, serão fixadas por ocasião da
aprovação dos projetos' pelo MinístáTio da Agricultura.
Art. 2.° caducará o presente titulo, independente de qualquer ato declar-atórto, se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I
Apresentar à Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
jproduçâo Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a c-ontar da data da publicação dêste decreto. os estudos, projetos e orçamentos das obras a serem executadas.
TI - Iniciar e concluir as cbraa
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere êste artigo poderão
ser prorrogados pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° A presente autortzacâo fica subordinada às demais .détermtnações do Decreto n." 41.ü19. de 26
de fevereiro de 1957.
Art. 4.° o presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.

JUSCELINo

KUBITSCHEK.

paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N;? 44.377 DE lIGÔSW DE

DE

26

195-8

Classificação âe localidades
na Catcçoria A

o

Presidente da República. usando

elas atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçào. de-

creta:
Art. 1.0 Em complemento B.o que
estabelecem OS necretos numerns
35.509, de 17 de maio de 1954 e
39.605-A, de 16 de julho de 1956, são
classificadas como de Categoria A, a
localidade de Ipiranga (AM). as situadas ao longo d.o rio Javary e seus
afluentes (A]M), fi de 'I'apuruquarn
(AM) e a de Oueuí (AM).
Art. 2. ° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro em 26 de agôsto
de 19-58; 137.° da Independência e '70.0
70. ° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge (lo paço Mattcso
Maia
Henrique Lott
Francisco de !ri elo
DECRETO N.O 44.378

DE 26 DE

AGÓr:;'I'O DE 1958

Altera a redação dos itens 1.0. 2.° e
3.° do § 1.0 do art. 1.0; art. 5.° e
seus parágrafOS; arts. 7.° e 11 do
Decreto n.O 43.194, de 19 de jeve1·eiro de 1858 e dá- outras prov!dên-

cias.

o Pr-esidente da República, usando
da etc-ibuiçâo que lhe confere o artig.o 87. ítem I, da Constrtuíçâo, deereta:
Art. 1.0 Os itens 1.0, 2.° e 3.° do
§ 1.0 do art. 1.0; art. 5.° e seus parágrafos: arts. 7.° e 11 do Decreto nú-
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mero 43.194, de 19 de fevereiro de
ter a seguinte re-

1958, passam a

dacá<l:
"Art 1.°
§

1.°

" .............•
.

à l.a Câmara os recursos sô'ore cl8.ssificação e valor de mercedarias, envoitóncs ~ l~ótulos estraneeiros, isenção e reduçao de direitos
"''20) 'ã 2.a Câmara os l'eCUl'SOS sôbre
ap-i:eensões por contrabando, fa~ta de
:manifesto OU de. valume~ manifestados. omissões e íncorreçoes daquele
documento, avarias, taxas de arma~e
nagern. emolumenWs consulares e infraç&8 de faturas.
.
3.0) à 3.1\ Câmara os recursos de natureaa cambial oriundos de infração
dfil, legislação adu:H:e~r3) ~ apreensoes
decorr-entes dessas m~raçú,e~, be..111 c~
mo quaisquer cutra, infrações d~ leis
e r-eD'ulament-üs aduaneiros que nao SB
inclU'am 8specificam:ente na competência das outras Câmaraa".
1.0)

.. ,:Âr't:' 5:0' 'o~' '~~~b~'O~' 'd~' C~lli>~ihô
terão o prazo de oito (8) dias para
restituh',em os processos que lhes tor-em distribuídos para estudo.
§ 1.0. ~:3S·e prazo poderá s-er prorrogado p'01' oito (8) dias, ou por mais
tempo, a critério do Presidente da
Câmara, em despacho Ia'nçado no
próprio processo, qU~U1do ~,e tratar
de assunto que requeira mars acurad.J estudo.
§ 2.0 • os Presidentes das Oãmai-as representarão ao Presidente do
Conselho contra o membro. que, sem
justo motivo, deixar de atender aos
prazos €'3tipuladcs para o estudNo dos
processes. lavratura de 8.,c?l'daos .e
outras diligências que lhe sejam atribuídas, para que êste comunique o
fato 8.'0 Ministro da Fazenda, propondo a suspensão ou dis-p-ensa do
faltoso, na forma do disposto no item
2 do art. 63 da Lei n.v 3.244, de 14
de agôeto de 1957.
§ 3 0. Os representantes da Fazendh. Naóonal apresentarão Boletim
mensal ao Procurador Geral da Fazenda, jqacional, dando noticia dos
trabalhos da câmara a que perbencerem, e sugerindo quaisquer providências necessárias.

";'Ar't:' 7.'0' 'F,i~;' i'~Útuid~"~ 's~~~i2::
ria G€ral do Conselho Superior de
Tarifa qu-e, sob a im-ediata direção
de um gecretárto Geral, atenderá ao
expediente da presidência do COnselho e a0S serviços de protocolo e pu-
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blícação de acórdâcs, arquivo (inclusive de amostras) e bibliotecas".

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

.

,

"Art. 11. Dentro do prazo de sessenta (60) dias, a contar da data da
instalação .da 3.a Câmara, o Conselho Superior de Tarifa organizará
o seu Regimento Inter-no. com a 00l.eboração dos Procuradores-Renresentantes da Fazenda".
.
Art. 2.c A renovação parcial cos
membros dos Cons-elhos d s Contribuíntes e do Oonselhe Superior deTarifa será feita até 31 de julho de
cada ano, quando terminará o maudato dos COnselheiros que devam ser
substituídos.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos atuais mem.,
bras dos Conselhos doe Contribuintes
e do Conselho Superior de Tarifa.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publlcacâo,
revogadas as disposições em CCIl t.rál'io.
Rio de Janeiro, em 26 de. agôsto
de 1S58; 137.° da'
70.° da República.
J USCELINO

Independéucía

e

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO N." 44.379
AGÔS'D:>

DE 26 DE

DE 1958

Abre, ao Ministério da Viacão e Obras
Públicas, o crédito eeiraortusuuío
de Cr$ 3.oo0.000.QOO,00. 1lara o fim
qUe especifica.

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

tigO 87, item 1, da Constituição, de
acôrdo com o art.. "/5-, parágrafo único, da mesma Constituição e ouvido
o Trtbunat de Contas, nos têrmcs do
art. 94 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, e
considerando a continuação ela
calamidade que persiste- no Nordeste, bem como .a necessidade
que .se impõe de propiciar n(JS órgâcs do Govêrno os meios índiapensáveis para dar asa.stêncla às
vitimas da sêea ;
Considerando a necessidade de
aplicação, naquela extensa região
nordestina, de recursos imediatos
em obras de emergência, auxílios,
donativos a flagelados, material
indispensável e etc.;
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Considerando, ainda, a resolucão do Tribunal de Contas
da
União, em sua sessão de 13 do
Corrente mês de agôsto, d-ecreta:
Art. 1.0 E' aberto ao Min'stérjo da
Viação e Obras públicas. o crédito
extraordinário de ors 3.000. OOQ.OO{l,OO
(três bilhões de cruzeiros) a ser aplicado 110:> Nordeste, na região assolada
pela sêce," em obras de emergência,
em auxílios e donativos a flagelados
e em material indispensável aos 'trabalhos.

Art. 2.0 Os r-cursos arevlstos no
artigo precedente serão' distribuídos
da seguinte lOrIlla:
u)

Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas ..

o.s

1.920.000,ooo,ao

b) Departamento Na-

cional de Estradas

c)

de Rodagem .. •.•.
Primeiro Grupa-

865.QCO.{)OO.üO

menta de Bngenharia
,.........
181.25{}. Ü{}O,OO
d)
Legião Brasileira
de Assistência ...
33.750 .DOO,OO
Art. 3.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Art . 4.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
R:o de Janeiro, 26 de agôsto de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINo:) KUBITSCHEK

Lúcio Meira.
Lucas Lopes

DECRETO N." 44.380

~

DE 25

DE AGÔSTO DE 1953

Dá nova redaçâo às Disposições
Transitórias do Regulamento das
secretarias do MinistéTio PúiJl'i..:o
da União junto à. Justiça do Tra ..
balnc, aprovado pelo DecTet o número 42.623, de H de nove11'ibl'o de
1957.

O Presidente da República, 1.LS:1l!.do
da atrfbuíção que lhe confere o ar
tigO 87, item I, da Collstituiliã,.'J e
tendo em vista a disposto na ai'tigo
13 da Lei n." 3.~42, de 13 dê agôsto
de 1957 e o artigo 19 da Lei número
1. 711, de 28 de outubro de 1952, decreta:
Art. 1.0 As Disposições 'I't ansitórias do Regulamento aprovado :,'f'ln
Decreto n. o 42.623, de 8 'de novembr-,

de 1957, passam a ter a seguinte re,
daçã-o:
"Art. 1.° O primeiro P~·ovj·
ment-, dos cargos iniciais das diversas carreiras do Quatü'o di)
Pessoal das Secretarias do Ministério Público da União j1.mt~l
à Justiça do Trabalho, criados
pela Lei n. o 3.242, de 13 de
agôstn de 195"; será feito Elediant-e classiLcaç50 em cnncurs.,
d-e títulos, a ser realizado n-.j
prazo de sessenta (60) dias contados da vigência dêste Decreto. "
§ 1. o
P<~1'3 as carreiras ce
Oficial de Procuradoria e I.\.UX1har de Procuradoria S8"á, comum o coueurs., previsto neste
artig·o.
~ 2."
As instruções dos onncursos serão aprovadas pelo Procurador Geral da Justiça do
Trabalho.
§ , 3.

°

No COIlCUl'SO a que se

refere êste artigo, será. cnnslderad o como primeiro elemento de
classificação a classe oU retorêncta ocupada em carreira ou
série funcional afim, prevalecendo, em seguida, o temp., de
servic-, nas secretarias do M~
nistérr-, PúlJlico da União .iunt{J
à Justiça do Trabalho, o tempo
de serviço público e nutres títulos que' denotem habintacâo
para a respectiva carreira
Art. 2. o Homologado ,1 con.
curso, as nomeações serã., processadas segund-, o cI'itério vertical decrescente, obedeCIda a
ordem de classificação abti(ü.l
Art. 3.° A Divisão do Pessoaldo Ministério ctn Trabalho, In·
dústrra e Comércio, em combtnação com a Secretaria da Procuradoria Geral da Justiça elo
Trabalho. remcionará oS caruos
constantes da lotação r1q.<; extintas .Secretarfas das Prncurudarias de Justiça do Tl'a:JaHlo e
da Previdência Social
cujos
ocupantes Ioram nome'adüs na
forma dêste decreto, para ü fim
de ser proposta ao Congresso
Nacional a extinção dos -nesm.,s
cargos. "
Art. 4.° Revogam-se as dísposícôes
em contrário.
Rio de' .Janeiro. em 26 de agõstr,
de 1958; 137.° da Independência e
70;lJ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Paulo Frdes da.' Cruz
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DECR:ETO 'no 44.381 ~ DE 26 DE
AGÔS1'<J DE 1958
Dispõe sôbre a aplicação da Lei número 3. Z{)5.. de 15 de julhO de 1957.
ao Instituto Nacional do Pinho. é
dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art. 87
item I, da constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n.v 1. G95, de
3 de maio de 195D, combinado Com o
que preceitua o art. 19, § 1.0 da
Lei n. o 1.765, de 18 de dezembro de
1952, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de tíxacâo dos

vencimentos dos cargos de Tesoureiro
e Tesoureiro-Auxiliar, na turma do
disposto no art. 1.0 da Lei n.c 3.205,
de 15 d8 julho de 1957, fica classificada na 5. a categorí a a Tesouraria
da Administração Central do Instituto Nacional do Pinho ct. N .P .) .

Art.

2. o Ficam reclassiftoados 1"Ja
forma do ânexo, os atuais cargos de

'I'esoureíro e 'I'esouren'o- Auxílíar do
Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Suplementar - do Instituto
Nacional do Pinho, aprovado pelo Decreto n.e 39.512, de 4 de julho de
195-6,

Art. 3.° O cargo de Tesoureiro será
exercido em comissão por Tesoureiro
Auxídiar da mesma Tesouraria.
parágrafo único. A nomeação interina, em substatuíçâo observará a
legislação vigente.

Art. 4.° O exercício dos carg-o-s d-e
Tesoureiro e Tesoureiro Auxiliar dependerá de prestação de fiança, na

conformidade do legislação em vigor
e é ct-evido aos seus ocupantes o au-

xílio para diferença de Caixa, de que
trata a Lei n.« 1.711, de 28 de outpbro de 1952, respeitadas as dísposições regulamentares que disciplinam
a matéria.

Art. 5.° ApliC;\-f;e à Tesourarta do
Instituto Nacional do Pinho, no que
couber, o Regimento Padrão das Tesourarfas do Servico Público joederal.
Art. 6.° Fica assegurado aos at'.nis
ocupantes dos cargos de, Te:::oureil';J e
Tesoureira-Auxiliar o pagamento da
diferença resultante darec!assificaç8o
constante da t~b21a anexa, no pei-iodo ocmpreendtdo entre a vigência
da Lei 11.° 3.205, de 15 de julho de
1957, e a data d'it publicação dêste

decreto,
Art. 7.° Ao atual ocupante do cargo de 'I'esoureíro que passa a ser exercido em comissão, é assegurada, em
SU3. plenitude,
a presente situaçãopessoal.
Arb , 8.° Ficam suprlrnidas cinco (5)

funções

grat.irícadas

de

Tesoureiro

(Delegacia Regional), símbolo FG-5,
e conseqüentemente excluídas do artigo 2 o do Decreto' n.c "39.&12, de 4
de julho de 1956.'

Art. 9.° Êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art 1(1. Revogam-se ee disposicôes
em contrário.
~

Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1958; 137.° da Independência e 70. 0
da Iepública .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

"coo
INSTITUTO NACIOINAL DO PINHO
QUADRO DE pESsOAL

parte Permanente

1I

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO

NOVA

\';
o

~

I

i
I
i Classe I
Carreíra
ou
Cargo
ou
de
.
I
I
cargos I
,,I pa.drão I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
. . . . . . . . .. ....... I
O
) Tesoureiro
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Tesoureiro Auxiliar .. , ....... ) K
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
o
I
I Classe -o
Oarreíre
ou
Ca.rgo
ou
I
I
o
cargos I
I padrão o
"
I
I
~
I
I
o"
I
I
~
I I - Cargo isolado de prUvimento I
~
em comissão:
<
I
I
o
I,
I
I Tesoureiro . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .I CO-7
I
I
I
I
I
I III - Carçoe isolados de pro1)Zmento I
eteuia:
I
I
I
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
•!
11
I Tesoureiro Auxiliar
I
I
I
I
I
~

Número I

Quadro

Número
de

~

"'

P.s.

P.s

33í

Aros DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 44.38'2 -

DE

26

DE

AGÔSTO DE 1958

Revoga o oecroto n.o 43.271, de 24-2
de 1958 e revigora o de n.O 3-9.83,1,
de 21-8~1956, que autorizou a ccnstituiçá'o, na capital do Estado de
São eaut», do Banco União de São
Paulo sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Limitada.

o Presidente da República usando
.da atribuição que lhe confere o ai-ti:go 8'7, inciso I, da constitlfição e de
acôrdo com o artigo 12, alínea B, do
Decreto n. ° 22.239, de 19 de dezembro de 1$}'32, revigorado pelo Decretelei n.? 8.401, de 19 de dezembro de
1945, decreta:
Art. 1.0 Fica revogado. o D-ecreto
'43.271, de 24 de fevereiro de 1958
e revigorado o de n.v 39.831, de 19 de
agôsto de 195-6 que concedeu ao "Ban00 União de São Paulo Sociedade
cooperativa de Responsabilidade Limitada" autorizaçã-o para constituir'Se na capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1953, 137.° da Independência e 7'0.0
da República.
TI. O

JUSCELINo

KUBITSCHE~.

Paulo Fróes ela Cruz.
Lucas Lopes.

DECRETO N. o 44.383
AGÔSTO DE

DE 26

DE

1958

Abre, ao Poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o crédito especial de Cr$ 1.977.212,50, tmra o
fim que especifica.

o Presidente da República, usando da autorização contida na Lei
-3.402, de 12 de junho de 1958, e ten-do ouvido o Tribunal de Contas nos
-têrmos do art 93 do Regula~ento
-Geral de Contabilidade Pública, de-creta:
Art. 1.° Fica aberto, ao Poder .IuJustiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o crédito especial de
.
Cr$ 1.977.212;50 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, duzentos
e doze cruzeiros e cinquenta centa'vos) , para atender, no corrente exer-dícíárlo -

cicio, às despesas decorrentes da execução da Lei 3.402, de 12 de junho
de 1958.
Arb. 2.° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, re-

vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo JÚni01 .
Lucas Lopes.

DECRETO N.o 44.384 -

DE

26

DE

AGÔSTO DE 1958

Suprime cargo extinto
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,c I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.v 3.195, de
14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro-Auxiliar (Delegacia Fiscal
.do Tesouro Nacional no Estado da
Paraíba), do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadorta de Bráulío
Francisco Coelho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente 1.0 mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1953; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEH:.
Lucas Lopes.

DECRETO N." 44.385 - DE 26 DE
AGÔSTG DE 1958
Abre, pelo Minístéric da Agricultura,
o crédito especial de
.
Cr$ 10.000 000,00 para o combate
às geadas na 7 egião cajeeira do Estado do Paraná,

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei uúmero 3.321, de 25 de novembro de
1957, e tendo consultado o Tribunal

332

ATOS DO PODER EXECUTIVO

c,e Contas e ouvido o Ministério à..."
Fazenda, nos têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta;
Art. 1.° K aberto, pelo Mínísterro
da Agricultm a, o crédito especial de
CrS 10.000.000,00 (dez milhões "de
cruzeiros) para.' h ampliação da rêde

rteaçã., uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1958; 137. o da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

de postos _de meteorologte necessários
ao combate às geadas na região cafeeira do Estado do Paraná
Art. 2.° O crédito de que trata o
art. 1.0 será utilizado TI:] forma do

acôrdo a ser firmado entre o Ministério da Agrtcurtura e o Govêrno do

Estado do Paraná, por seus órgãos
competentes.
Art. 3.° :G:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
~m

contrário.

Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1953, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da' Cruz.
Lucas Lopes.

DECRETO N.o 44.386
26 DB AGÔSTO DE 1958

DE

Autoriz-a a cessão gratuita do imóvel
que menciona, situado no Distrito

reaeou,

A'nda não rot publicado no Diário
Oficia,l por falta de pagamento.

DECRETO

N.O 44.387 DE
AGÔSTO DE 1958

26 DE

DECRETO

388
1958

DB

26

DE

DE

Autoriza o Sermço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona situado no Mu.nicípio de kl,má, Estado de so»
t aoio.

o Presidente da, República, usandoda atribuição que lhe confere o artlgo 87, n.c I, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 c 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Servico do Patrimônio 'da Uníâo autorizado a aceitar a
doação que o Município de Mauá,
Estado de São Paulo, quer fazer 'à
União. Federal, de um terreno com
a área aproximada de 300,OOm2 (trezentos metros quadrados), situado na
Praça 22 de Novembro. naqueln
cidade, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protccclado no Ministério da Fazenda:
sob o n,» 290.'706, de 1957
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de um prédio para a Agência
Postal-Telegráfica' local.
Rio de Janeiro, em 26 de agôstc
de 1958; 137.° da Independência e 70.°'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

Aut01·i.:=Ja George Hcllc a comprar pedras preciosas .
.0 Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, número I; da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n.c 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado GeCrse nono, residente em Belo Hcrizonte, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do
Decreto-lei n.? 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta. auto-

N.o 44

AGÔ~T0

Lúcio Meira.

DECRETO N.? 44.389
AGÔSTO DE 1958

DE

27

DE"

Considera de caráter permanente ecexterior as [umçôes exercidas por
militares na Comissão Mista Brasil-Paraguai.

o
das

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confer-e a-
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arb. 87, item I, da Constituição,
ríecreta :
Art. 1.Q São acrescentadas à retação de funções de caráter permanente roa exterior, de que trata a artigo
1.1' do Decreto 11:) 43.325 de 10 de
março d-e1958, os funções exercidas
por mihtares do Exército na Comlesão Mista Brasil-Paraguai.
Art. -2.Q O presente d-ecreta entra
em vigor a partir da data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 27 deagôsto de
1958; 137.Q da Independência e 70. 1
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott.
Francisco Neçriio ele Lima,
DECRETO N.o '44,300

DE

27

DE

AGÔSTO DE 1958

Altera a tabele de -préços dos to.xis no
Distrito Federal,

O Presidente da República usando
da atribuição QU2 lhe confere o ar-

tigo ~7, item L da Conetíbuíçã.,' e
noc termos do art. 35 do D2C~,,=to nú,
mero. 31.181. de 25 de julho de 1952.
decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a tabela de
PrfÇOS dos taxía no Distrito Federal
qua passam a ser os seguintes:
'
a) das 6 às 23 horas ~ I.'' Zona:
-Cr$ 10.00 (tarif'E1 D.; 2."· Zona: crs ..
15,00 (tarifa 2);
/)) das 23 ás 6 horas -'---- l.a Zona:
ois 15,00 (tarifa 2); 2.a Zona: orá ..
15.00 mais o adicional fixo de ors ..
2D,üD.

Art. 2.° A bandeirada inicial é
fixada em Cr$ Hl,OO e a tarifa adicional para as zonas de subidas íngremes passa a ser cobrada à razão d:8
Crg 2,00 por quilômetro rodado.
Art. 3.° Continua em vigor o DeC1'2to n. o 31.181. de 25 d-e julho de
1S'52.no que não contrarie a presente alteração,
inclusive
quanto ao
preço anteriormente estabelecido para a bagagem extra e para o t,emp()
de espera com o veiculo parado.
Art , 4,° O Ministério da Jus-tiça e
Negócios Interiores baixará as instruções necessárias à execução do
presente decreto, tendo em vista o
p~'azo para aferição dos relógios ta-

xtmétncoe.

Art. 5.° Êste decr-eto entrará em
vigor quinze dias após a sua nuolica.,
ção, revogadas
as disr;osiçõe8-em
contrário.
Rio de .raneuo. em 27 de ajõsto de
1958; 137.° da Independência e "iO.o
da República.
J:USCELINO KUBITSCHEK

CYl'illo Júnior.

DECRETO N.o 44.391

DE

27 DE

AGÔSTO DE 1958

Altera os arts. 2.° e 3.° do riec-eec
n. fJ 43.892. de 8 de julho ae 1958.
o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o arr,jp;o 87 inciso I, daConstitui'çáo, e

Tendo em vista a necessidade 'dê
atend-er a importantes 'encargos, consubstancíados nos decretos decorrentcs do "Encontro dos Bispos do Nordeste", decreta:
Art. 1.0 Ficam alterados as ai-ti-

á~S 82~e ej~ho dâe ~~~ft~u~'~J~~~~~~2à
a ter a seguinte r-edação:

Art. 2.° A aplilação ';;' que

~e

refere o artigoanteriol'. será "fel~
ta Da proporção seguinte: c D~
partamento Nacional i~ produção
Vegetal aplicará a parcela de Cl'$
15.000,000,00 (quinze milhões oe
cruzeiros) nc realização dos S-21'viços de qualquer natureza ,e c.€correntes da ex-ecução dos L·eeIBtos ns. 39.234 39.285 e 39.287.
cujos trabalhos' poderão abrenger exce-pcIonalmente, os vales
úmidos do Mumcipío de Touros,
no mesmo Estado do Rio Glande
do Norte. 39.293 e 39.295. ce 1,°
de julho de 1956: e que não _dis-ponham de dotações específicas:
o Departamento Nacional de
Producâo Animal aplicará " parcela de C1'$ 7·.OOO.0{l(l,OO C-;;ete
milhões de cruzeiros) na realização de serviços a seu cargo e decorrentes da execução .dos Decretos 39.295 é 39.297 de 1.0 de íunh o de 1956. na proporção de ors
2. 5Ü'O, 000.00 para cada um dos
grupos de trabalho instalados nas
Cidades d.o Campina Grand-e Estado da Paraíba e Palmeira dos
índios, no Estado de Alagoas e
Clr$; 2 _000.000 no (dois milhões de
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cn:Z€iTO'S) para trabalhos iniciais
Bahia . e Nordeste de Minas

110],

Gerais.
Parágrafo único.

O

Instituto

Nacional d'e Imigração e 0010111-

zeçâo aplicará o saldo da mesma
verba, DO valor de Cr$ .
8.000.000,QO (oito milhões de Cl'Uastros) como auxilio à execução
dos Decretos 11S. 39.284, 31;.285,
39.292 e 39.28'3 todos ígualmenta de 1.0 de junho de 1956, inde-

pendentemente de dotações €'specifícas constantes do seu orça-

mento;

Art. 3.° Tr.ndo; em vista o disposto no Decreto n.? 39. 3Gl, de
1,° d-e junho de 19'56 e Circular
n.» 13 de 1957, da Presidência da
República, a aplicação das parcelas mencionadas no ar-t. 2.° do
citado Decreto n.v 43.992, poderá

ser feita. separadamente dependendo entretanto, cada plano de
trabalho. da prévia aprovação do
Presidente da República.
Art, 2° rnste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de agôsto de
1958; 137.° da Indepsndêncía e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz
Lucas Lopes

DECRETO N.? 44.392
AGÔSTO DE

DE

27

DE

1958

Inclui função na Parte Suplementar
da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras
providências.

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

87, item I, da Constituíçáo e tendo
em vista o disposto no ~ 3.Q do art.
3.Q da Lei n.c 2.721, de 30 de janeiro
de 1956, decreta:

Art.

1. Q

Fica

criada,

na

Parte

'Suplementar da Tabela única de Ex-

tranumerário-mensalista do Mlntstério da Educação e Cultura, uma função de Contabilista, referência 28, a
qual se destina ao anroveítamento elo

servidor da Faculdade de Direito de
Niterói, José Júlio Soares, nos têr-

EXECUTIVO

mos do disposto no § 3.Q do art. 3.'>
da Lei n.v 2.721, de 30 de janeiro de

1956.

Art. 2.Q Devera ser expedida pelo
Ministro de Estado da Educação e
Cultura a portaria decorrente do
aproveitamento, a que se refere. o
artigo anterior, cujos efeitos prevalecerão, nu

conformidade do disda referida Lei
n.v 2.721, a partir de 30 de janeiro
de 1956, data de vigência da mesma.
Art. 3.Q Este d-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

posto

no art .. 3.Q ,

Rio de Janeiro, em 27 de agosto
de 1958; 137.0 da Independência e
70.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N.Q 44.393
AGÚST ü

DE

27

DE

DE 1958

Aiteni dispositi;;os do' Regimento

üc

Serviço de Economia Rural, elo Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando,
da atribuição qUE! lhe confere o art.
87, I, da Constituição, decreta:
Art. l,Q OS artigos 2.Q , 8.Q , 10 e 12
do Regimento do Serviço de Economia Rural, aprovado pelo Decreto n. ~
4.440, de 26 de julho de 1939, passam a vigorar com a eeguínte redação:
"Art. 2.Q O Servicc de Economia
Rural é constituído dos seguintes 61'"

gâoa:

I -

Seção de Pesq uisas Econõmt-

cas e Sociais.
II - Seção de Propaganda e orga ~
nizacão de Sociedades Cooperativas.
UI - Seção de Registro e Fiscali-

zação de Sociedades Cooperativas.
IV

-

Seção de

Padronização de-

Matérias Primas.
V
Seção de Padronização
Produtos Alimentares.

de-

VI '- Seção de Admlnistraçâo
Almoxarifado - Portaríe..
VII - Biblioteca.
VIII - Agências - Postos de Fls··
calízação da Jâxportação nos Estadoe ,
IX - Postos de CID..esífícacãc no
Distrito Pedcrnl.
§ 15' A53 Seções, a Biblioteca, as
Agências e os Postos terão chefes e a.
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portaria, Encarregado, designados pele.
Diretor do Sarvíco, d-entre os servtdores do Ministério.
§ 2.'" O Diretor será auxílíacc por
um Sccretárto, por êle designado,
dentre os servidores do Míntstérío .
§ 3.'" O Pôstc de Fiscalização da
Exportação do Distrito Federal sere
diretamente subordinado ao Diretor
do S.E.R.
§ 4.'" Os órgãos que compõem o
S. E. R. funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua
colaboração,'sob a orientação do Diretor do Serviço.
Art. 8.'" A 'Seção de Administração,
à Biblioteca, às Agências, aos Postes
e à Portaria, compete:
I - à Seção de Admimstração :
1) manter-se perfeitamente entrozada com o Departamento de Admmíetracâo do Ministério, cumprtn ~
do e fazendo cumprir as suas determinações no tocante a pessoal, material, orçamento, obras e organização;
2) receber, distribuir, numerar, expedir e guardar a correspondência
oficial e papéis pertánentes ao S.E.R.;
3) prestar informações sôbre o andamento e despacho final de papéis
bem como orientar os interessados
quanto ao modo de apresentar solícitações, sugestões e reclamações:
4)
promover o encaminhamento.
pera publicação, dos atos e decisões
do Diretor do S.E.R. que devam ser
divulgados;
5j passar certádões, quando autorizadas pelo Diretor;
6) oriental' os órgãos regionais do
S..E.R. no tocante a assuntos de
administração geral;
7) manter atualizada uma coiecso
de leis, decretos, ordens de serviço.
circulares e instruções que digam
respei to ao Serviço;
8) organizar e manter atualizados
registros relativos à vida funcional
dos .servidores do S.E,R.;
9) apurar a freqüência do pessoai
lotado na sede do S.E.R., encamtnhendo-a à Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração;
10) elaborar, com dados fornecidos
pelas demais Seções e pelas Agências e Postos, a proposta orcamentária do S.E.R.;
11)
providenciar a distríbuicào e
redistribuição dos créditos do S.E.R.,

de acôrdo com as determinações do
DiJ:etor;
12) escriturar e controlar as ao . ·

tacões orçamentárias e os credrto.s
postos à disposição do S.E.R.;
13) executar, orientar, noornenat
e fiscalizar tôdas 3.6 medidas de ca-.
ráter administrativo, orcamentârto e
de contrôle, relativas a material, em
todos os órgãos do S.E.R., qualquer
que seja a natur-eza e forma de aplicação dos créditos;
14) controlar os prazos das prestações de contas dos responsáveis por
adiantamentos e suprimentos e OIS
das remessas das respectivas comprovações ao D.A, do Mímstérto:
15) preceder ao exame contábil nas
prestações de contas dos acordos,
adiantamentos e suprimentos, anós o
parecer técnico da Seç8.0 especlalíza,
da e encaminhá-las ao órgão competente para julgá-las, por intermédio
da D.O.;
16) examinar as contas, recibos
e outros documentos referentes a dcspesas eíetuades pelos órgãos integrantes do S.E.R., à conta dos créditos orcamentáz-íos e adicionais:
17) preparar o expediente reíerente a recolhimentos de renda;
18) manter contrôle atualizado oos
estoques existentes no Almoxarifado
e dos materiais remetidos às dependêncíea nos Estados, zelando paru
que sejam mantidas as pautas de
consumo estabelecidas.
Il -

A Biblioteca:

1) regístrur, ela.ssificar, catalogar e
conservar obras do Interêsse do S.
E.R.;

2) organtzcr e manter atualízacos
fichá..rios e catálogos para uso dos
Jrcquentadcres da Biblioteca;
3) emprestar, por prazo determinado, livros e publicações pertenceu..
tes à Biblioteca, de acôrdo com ínstruções aprovadas pelo Diretor;
4)
promover a indenização das
obras emprestadas e não devolvidas:
5) manter em dia um fichário de
referência de leis, regulamêntos e
portarias de ínterêsse do S.E.R.
In
As Agências:
1) executar os trabalhos do S.E.R.
doe conformidade com as instruções
baixadas pelo Diretor;
2) dirigir e orientar, mediante normas estabelecidas pelo Diretor, a or-
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ganlzacãc, a instalação e o funcio-

namento dos Postos de Classificação
e Fiscalização.
IV -

Aos Postos de Píscallzaçâo

da Exuor-tacão:
1) executar os serviços de físcall-.
zaçâo da exportação, de acõrdo com
a lei em vigor;
2) expedir os certificados de IíscaIização da exportação;
3) cobrar e recolher as taxas de
fiscalização da exportação, deternunadas em lei;
4:) executar os serviços de expediante e de estatística dos produtos
embarcados ;
5)
propor medidas oue facilitem
os serviços de embarque, assegurando a boa conservação e apresentação elos produtos;
6) impedir o embarque de mercadorias e111 condições que venham a
ser prejudiciais à sua conservação
e apresentação;
7) submeter a reclassificação, nos
portos, os produtos sujeitos a padrenização, quando julgado necessário.

V

Ao Pôsto

de Classificação

do D.P.
1) executar os serviços de classificação, expedindo os respectivos certificados;
2) cobrar e recolher as taxas de
classificação determinadas em lei;
3) manter em dia a estatística dos
produtos classificados;
À Portaria:
prestar informações ao público
sôbre Iocalízaçâo e funcionamento
dos serviços do S.E.R., bem como
sóbre o local em que trabalham seus
servidores:
2) promover a limpeza e conservação das dependências do S.E.R.;
3) promover a remoção do lixo
das diversas dependências;
4:) providenciar no sentido de manter em funcionamento as instalações
elétricas, hidráulicas, telefônicas e
de gás;
5) fiscalizar o trabalho de enceramento nas dependências do S.E.R.;
6)
exercer vigilância permanente
nos lugares de entrada e saída;
7) providenciar a entrega de C01'.respondêncía do S.E.R.;

VI 1)

S) executar outros serviços, corre18t.08 com suas atividades, que lhe
Jórem atribuídas por ato do Diretor
do Serviço.

Art. 10. Ao Secretário c10 Diretor
incumbe:
1) atend-er às pessoas que procura1'8n1 o Diretor, encaminhando-as ou
dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
2) representar o Diretor quando
para isto designado;
3) redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art. 12. Incumbe aos Chefes:
I - da Biblioteca:
a) promover a aquisição das publicações necessárias aos trabalhos
elo S.E.H., ouvidos os ôrgâos mteressados:
b)
zelar pelo cumprimento das
ínstruçôes baixadas pelo Diretor, relativas aos empréstimos de publicações;
c) manter em dia o inventário da
Biblioteca;
d) organizar e fornecerbibliografias quando solicitadas 'pelos técníCal> do S.E.R" prcfessôres e alunos
elos 'cursos de aperfeiçoamento;
e) organizar e manter atualizada
a documentacãode ínterêsse do- S.
E. R" promovendo o seu empréatimo e divulgação, quando fôr o caso.
II - Das Agências:
a) dirigir e fiscalizar os trabalhos
a. cargo da Agência, superlntendendo, outrossim, os serviços dos Postos
que lhe estiverem subordinados;
b) apresentar relatór!o dos trabalhos executados durante o exercicio;
c)
remeter, regularmente, ao Serviço, os boletins de renda, de acôrdo com as instruções que estiverem
em vigor;
ai aprovar a escala de férias do
pessoal que lhe fôr diretamente subordinado;
e) autorizar todos os atos relativos a administração de pessoal, material e orçamento, da alçada da
Agência;
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f) aplicar ao pessoal que lhe fôr
subordinado penas disciplinares, inclusive a de suspensão por 15 dias,
representando ao Diretor do S.E.11,.,
quando a penalidade não couber na
sua alçada.
IH - Dos Postos de Fiscalização
da Exp-ol'tação:
a) dirigir e fiscalizar os trabalhos
a cargo do Pôsto, praticando todos
:}5
atos de natureza administrativa
que lhe tôrem cometidos por porta"ia do Chefe da Agência a que estiver subordinado;
1))
remeter, díàríamente, à. repartícão arrecadadora~' as guias de recclhímento das taxas arrecadadas;
c) remeter regularmente, ao Dire-.
ror do S.E.R.,.o à D.Q. os boletins
de renda;
d) lavrar autos de fraude e infração e aplicar multas, de ccôrdo com
o que determina a lei;
e) exercer as atribuições conatantES das alíneas b, â, f e g do art. 11
dêste Regimento;
1) aplicar ao pessoal que lhe fôr
subordinado penas disciplinares, inclusive a de suspensão por 10 dias,
representando à autoridade superior
quando a penalidade não couber na
.sua alçada.

IV -

Do Pósto de Classificação,

118 D.F.;
a).

dirigir e fiscalizar os trabalhos

a cargo do Pôstc:
b) remeter, diàriamente, à repar-

bíçâo arrecadadora a guia de recoIhímento das taxas arrecadadas;
c)
exercer as atribuições constantes das alíneas b, a, f e gJ do art. 11
dêste Regimento.
V -

Da Portaria:

determinar as escalas de serviço e fiscalizar normalmente a execução dos trabalhos a cargo do pessoal que lhe fôr subordinado;
b) fiscalizar o uso dos uniformes
dos contínuos, serventes e mensageiros".
Art. 2.° )';:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
a)

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de
19513; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróee da Cruz.

DECRETO N.o 44.394
AGÔSTO DE 1958

DE

27

DE

Regula a concessáo da gratificação
de técnico milita1' e dá outras -pro-

niâénciae.

o Presidente da República usando
das atríbuíçôes que lhe conf~re o artigo 8"7, n.s I, da Constituição Federal e o parágrafo único do artí~o ~36, da Lei 11.° 1.316, de 20 de
janeiro de 1951 (CVVM), decreta:
Art. 1.0 A interpretação dada ao
ar~.

56 da Lei n.c 1.316, d'e 20 d-e

ja~

nerro de 1951 (Código de Vencimen-

tos e Vantagens dos Militares), aprovada pelo Decreto n.v 3ü.119, de 1.0
de novembro de 1951, passa a ter
a seguinte redação:

"
"Art. 56:
O engenheiro militar naval ou
de aeronáutica, quand'o estagiário da Escola Superior de Guerra ou aluno de curso de engenharia nuclear da Escola Técnica do Exército, continuará a perceber a gratificação de técnico
militar. .
.

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

~

... . . . .. .. .

Art. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agôstc de
1953; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyiillo Júnior
Jorge
Maia

do

Paço

Mattoso

Henrique t.ott.
Francisco de Melo
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DEORETO N.o 44.395

DE

27

DECRETO N.o 44.396 AGÔSTO DE 1958

DE

AGÔSTO DE 1958

Abre, ao Ministério da Justíça e Ne-

góczos tnteriares; Os crédlt'JS eepe,
ctczs de Cr$' 2,(lO!} 000,00 e crs
2.000.000,00 corno auxilio às com e-

moracões dos Primeiros Centenários da iuruiacâo da cidade de Es-

tréla do Sul, Estado (Le Minú", Ge
raís, e da criação do M2micípio de
Vassouras, no Estado do Ri'? sie JaN

neiro.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei 3.392,
de 24 de maio de 1958, e rendo OUV1.

do o Tribunal de Contas, nce têrmcs
do artigo 93 . do Regubmento Geral
de rjontabiüdade Pública, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério

da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito

especial

de

Crê

EXECUTIVO

2.nOO,OO-DO'D

(dois milhões de cruzeiros: Como auxilio às comemorações do Primeiro
Centenârío da fundação da cidade de
Estrêla do Sul, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2. c O auxílio concedido neste
decreto será entregue à Prefeitura Municipal de Estrêla d,) Sul, que

o aplicará, em cooperação com o Departamento Nacional de Obras do. se-

27

DE

Concede à sociedade Navegação Hispano Brasileira Ltda. autorização
para funcionar como emorésa de
navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei 11.° 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
'Al'tigoúnico. E' concedida à sociedade. Navegação Hispano Brasileira Ltda., com sede 'la cidade do Rio
de Janeiro, autorízaçãovpara funcionar como emprêsa de navegação de
cabotagem, com o capital de
.
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros), dividido em 500 (quinhentas) cotas do valor de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros), cada - uma, das
quais 60% (sessenta por cento) pertencem a brasileiros natos. conforme
contrato social datado de 23 de julho de 1958, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização,
Rio de Janeiro', 27 de agôsto de
1953; 137.° da Independência e 70.0
da República.

neamento do Ministério da V:a:;:ã-a e

JUSCELINO

Obras públicas, na organização da
planta cadastral da cidade e na construção da rêde de água e esgotos.
Art. 3.° Fica. igualmente aberto.
ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de ...
Cr$ 2.000.0-00,'00 (dois milhões ,1e cru-

Fernando Nóbrega.

zeiros) como auxílio às comemorações dó Primeiro centenário da criação do Município de vessoucos. gs.
tado do Rio de Janeiro, a ser aplicado em obras públicas.
Art. 4.° -aste Decreto entrará em
vigor na data. de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.

KUBITSCHEK.

DECRETO N.? 44.397 27 DE AGÔSTO DE 1958

JUSCELINO KUEITSCHE.K

Cyrillo Junior
Lucas Lopes

DE

Concede à socicaoae Diaço & Cia,
Ltda. cutorizaçiia paraJ cimtimusr
a tunciunaa como emprêsa de navegação de cabotagem.

A'nda não fol publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DEORETO N.O 44.398

Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de.
1958; 137° da Independência e 70° da
República.

DE

AGÔSTO DE

DE

28 DE

1958

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da i araouà _ Companhia de Seguros Gerais.

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tígo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.? 2.0G3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital Social de
ors 20,000. OOO,OD (vinte milhões de
cruzeiros) para crs 24.000. O{J'Ü.OO
(vinte e ouatro milhões de cruzeiros),
da Jaragllá - Companhia de Seguros Gerais, com sede na Cauital do
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto n.v 38.164, de
31 de outubro de 1955, conforme deliberação da. Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio
do corrente ano.
Art. 2.° A Sociedade c(Jntinual'á
integralmente sujtita às leis e regulamentos vigentes, oU que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de .janeirn 28 de agê~to de
1958', 137.° da Independência e 7ü. 0 da
República,
JUSCELINO KUB1TScHEK

N." 44,3g9
AGÔSTo DE 1958

DE

R~o de Janeiro, ~8 de e.gô.. . to de 1958;
13,7, ,da Independência e 70,° da R~:"
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECR.ETo N. o 44.400
AGÔSTO DE 19"58

DE

23

DE

Concede à sociedade F, Gadellui
Indústria, Comércio e Navegação
Limitada: autorização para [umcicna1' como emprêsa de navegação de
cabotagem.

o

presigen~e_

da República. usan.

00 da atribuição qUe lhe conter

Ferruuuic Nóbrega.

DECRETO

. Art. 2.° A Sociedade c.ciünuarã
Integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a.
VIgorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.

o

art. ?7. inciso I, da constituiçlo e
ncs termos do Decretn.leí li, ° 2.784
de 20 de novembro de 194ü d-ecreta:'
28

DE

.Artigo único. E' concedida à So-

cíedade F, Gadelha

Indústria C-o-

~,ércio e .Nayeg'ação Limitada 'com

Aprova alterações introduzidas noS
Estatutos, imctusiue aumento do capital social da VeTa Cruz - Com1Janhia Brasileira de Seguros.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
arti··
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do jjecreto-leí n.v 2. (}63, de 7
de março de 1940, decreta:

°

Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive vaumerrto. do canital ~ocial de
crs 20,OOO.000,CO <vinte milhões de
cruzeiros)
para crs 24.000.000,00
(vinte e c!uatro milhões de cruzenos) .
da Vera Cruz - Companhia Brasileira de Seguros. com sede na oapital
do Estado de São paulo, autorizada a
funcional' pelo Decreto n.v 38.170, de
3.1 de outubro de 1955 conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio
do corrente ano,

s·.. de na cidade d'ê, Fortaleza. capital
do F~tado do 'Ceara, autorização para
f'!ucwnar como emprêsa de iavegade cabotagem com o capital de
Cl.S 1.0oo:QOO.(lQ (um milhão de Cl'U_
zeiros) , dívldído em 2 (duas) cotas
sendo un;.a de' 91'$ soo.oco.oo (nove~
centos mil crucerros) e outra de Cr$
100.000.CG (cem . ~i1 91'uzeirc."l, perbencentes a 2 (dOIS). sócios brasileiros
natos. conforme contrato social datado de 18 de junho de 1958, obrigando-se Do mesma soc~€dade a cumprir
integralmeeite as leis e regulamentos
em VIgor ou que venham a vigorar
S~b'."2 o objeto da presente .autoriza~
çao .

ça:o

Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1958; 137. o da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbrega.
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DECRETO N." 44.401 AGÔST)

DE

28

DE

DE

1958

e

Concede a Emprêsa 'de Navegação

Pesca Vieira Limitada auiorieaçô»
para funcionar como emprêsa
navegcl,(}áo de cabotagem.

de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig::> 137, inciso I, da Constituíçâo, e
nas têrmcs d} Decreto-Ieí n.» 2.784,
de 2'0 de novembro de 12<10, decreta:

Artigo único.

:f: concedida à

Em.

présa de Navegação e.Pesca VIeira
Limitada, com sede em Santos, Estado d€ Sã,o .Paulo, autorização para
funcionar com., emprêea de navegacã.o de cabotagem, com o contrate
pai°Ucular

de

ccnstdtuícâo

instrumentos de alteração

social

e

datados

respectivamente, de 19 de dezembro
de 1956; 10 de maio de 1957; 12 de
abril de 1958 e 13 de junno de 1953
e cem 'O capital dp Cr$ 6.0CO.COJ,OO
(seis milhões de c~uzeir(Js), dividido

em 6.00G (seis mil)

o-s

de

autorização.

1.079: do Tab-0lião do 11.0 Oficio de
Notas do Ri'Ü de Janeiro, oorrgandose a mesma sociedade a CUn1.Jfl1' inte-

gralmente -as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar. só.
bre
objeto da presente autorização.

°

Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1958;
137,° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernand,;J Nóbrega.

DECRETO N.o·44.403
AGÔSTO DE 19'58

DE

28 DZ

Ccnceâe

Ri.) de Janeiro. 28 de agôsto de
HK8; 137. 0 da Independência e 7lJ o
da Repú bltca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Fernando

Nóbrega.

DEORETO N.o 44.402

DE 28

DE AGÔSTO DE 1958

Concede à' sodedaàe Navegação Lito"ânea Brasileira s. A. (/I!(I,vCHbra\
autorizaçõo para funcionar como
empréea de na ü-<2gação de oJa1)otagem.

o

rcs: , cada uma. pertencentes 2 7 (sete)
acionistas brasileiros natos. conforme
escritura pública lavrada em 4 de junho de 1958, à fls. 65-v. do ;i-..;1'O

cotas do valor

l.üSIJ,O-O (um mil
cruzeiros) pertencentes a 5 (cinco i
cotistas, cidadãos brasileiros natos,
obrigando-se a mesma so...- íedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vlgcr, CU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
unitário

Artigo único. E' concedid-a à $O~
ciedade Navegação Litorânea Brasileira $. A. (Navehbraj , com sede na
cidade do Rio de Janeiro, autorização
para funcional' com:") emprêsa de na,
vegaçân d-e cabotagem, com o capital
doe Cr$ 20,000.000.00 (vinte milhões
de cruzeiros), dividido em 20 (}OO (vinte
mil) ações ordinárias, nominativas, do
vl3101' de Cr$ 1. OOO,CD (um m.l cruzei-

presidente da República. usando
da ata-íbuíçâo que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n o 2,784.
de 20 de novembro de 1940, decreta:

à sociedade
Navegação
Aliança Limitada autorização pa1'a
continuar a funcionar como e1l?méea de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arUgO 8'7. inciso I da Constituição, e
nos têrmos do Decreto_N:li n. ° 2.784,
de :;:0 de novembro de 194(1. decreta:
Artigo único.

E' concedida à So-

ciedade Navegação Aliança Limitada,
com sede em Pôrto AI'egre. capital
do E-stado do Rio Grande do Sul autorizada a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem pelos De;
eretos números 21. 6G6, de 20 de agôsto de 1946 e 38,013, de 5 de outubro
de 19'55 autorização para continuar a
funcionar, com as modificações in-

troduzidas em seu contrato social me;
diante Instrumento particular de alteração datado de 27 de março de
1958. obrigando-se a -mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e re-

ATOS DO PODER

g,ulaInentos, em vigor,. ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da presente
autorização,
Rio de Janeiro, 28 de ~gôsto d~
186-8; 137.° da jndopendéncía e 70.
d.a RepÚ'bll-ea.
JUSCELINO

Fernando

KUBITSCHEK.

Nóbrega.

EXECUnVO

DECRETO N. o 44.405 AGÓSTO DE

DE

23

:DE

1958

Concede à sociedade Transportes Marítimos Cacique Ltaa. auto'rizaçã o
para continuar a funcionar corno
enipréec de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
13tribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, -da Oonstituiçâo e
nos têrmos do Decret.j.Ieí número
2.784, de 20 de novembro de HMO,

da

DECRETO N,o 44 .404

DE 28 DE

AGÔSTO DE' 1958

Concede à sociedade anônima The
Timken tccuer Bearing. C01!!p any ol
South America autoríeaçao pa~a
continuar a funcionar na Repu·
blica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artiao 87, inciso I, da Constituição e
nos térmcs do Decreto-lei 11,° 2.627,
de 26 de setembro de 12<10, decreta.:

Artigo único.

~

concedida à so-

dedade anônima Tha "I'rmken R,)!ler
B€aring Gompany of scuui .Amertce,
com sede, em Oaerton, Ocmdado co
Stark, Estado doe Ohío, Estados U::udos da. América, autorizada a ftmcH::nar na República pelos Decretes numeros 16.094 de 18 de julho de 1944
e 35 227, de 18 de março doe 1954, autori?,~cãv para continuar a "uncíomar
110 Brasil com o capital aumeertadc
para US$ 600,000 (seíscentos mn dolares) e, de Crê 4.500.000,00 (quatro
ruilhôes e quinhentos mil CrUZBl!Os)
para o-s 50.0nO.ooo,CO (cinqüenta
rníjhôes de cruzaír'os) , o eapítal ct's-

tinado às atividades comerciais .~a.
ccciedade no Brasil, conforme d:J,beracão tomadc.-ern reuu'ã., da Direteria, realizada em 12 de março doe

decreta:

Artigo único. 11: concedida à socte.
Transportes Marítimos oaet,
que Ltda .. com s-ed-e nesta capital,
autorizada a. funcionar pelos Decre.,
tos ns. 23.388, de 17 de julho de
1947; 23.489. de 8 de agôsto de 1947,
e 37.943. de 20 de setembro de 1955,
autorização para continuar a funcio,
nar como empresa de navegação de
cabotagem, com as modificações In,
troduzldas em seu contrato, con.,
s(l?nte instrumento particular de lll-·
teraçâ-, datado de 23 de maio de 19~8,
obrf.g;ando...se a. mesma sociedade a.
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que v-enham
a vigorar. sôbre o objeto da presen,
te autorização,
Rio de Janeiro 28 de agôsto de
1958; 13'7° da jndependêncla e 70 g
da República,
dade

0

de 18

16.094,

de julho de 1944, a03ioad~G pelo
Ministro de Estaco dcs Negócios ~o
Trabalho Indústria e Comércio, obrl-

gando-ee' a m-esma socíenade a r-umr.. .r ir integralmente as l-e:.s e regulamentes em vigor, ou . que venham ~a
visrorar sôbre o objeto da presente

aJ'torização.
Rio de Janeiro, 28 de agõsto deo
1958; 137,0 da lndepe!!.dência. e 7ú.
da República.
JUSCELINO

KtTBITSCHEK

Fernando Nóbrega

KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbreça,

DECRETO N.o 44.406
AGÓSTO

1958, mediante as cláusulas que nccm-

oanhaen o citado Decrete 11.

JUSCELINO

DE 28

DE

DE 1958

Concede à sociedade Navego,ção Sito
Pau!o-Paraná Ltâa. autorização para
continuar a tumcioncr como emprêsa de navegação de cobotaçem:

o presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere
artig087, inciso I, da Constituição, e

°

nos têrmos do De-veto-Iei n.c 2.784,
de 20 de novembro de 194'0, decreta.:
Artigo único. li: concedida à socíeNavegação São Paulo-Paraná
Limitada, com sede, em São Paulo,
Estado de São Paulo. autorizada a
da'de

ATO':i DO PODER EXECUTIVO
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funcionar como emprêsa de navegacão de cabotagem pêlos Decretos números 29.489, de 13 de abril de 1951;
,E2.455, doe 20 de março de 1953; e
'37.944, de 20 de setembro de 1955,

autorização para continuar a fU11
cíonar. com as modificações introduaídas em seu contrato social mediante instrumento particular de al4

tersção datado de 9 doe abril de 1958,

ooríganüo-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sõbre o objetei da presente
2 utorízaçâo .
Rio de Janiero. 28 doe a'gôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0
ela Republica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N. o 44,-107

DE

28 DE

AGÔSTO D~ 1958

Concede à Emprésa d.e Navegação
Neves Ltda. autorização para funcionar como erniwéea de navegação
e cabotagem.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei. n." 27H4,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo ÚlÜC(). lt concedida à Emprêsa de

Navegação

Neves

DECRE'DO

N.O 44.408 - DE
AGÔSTO DE 1958

ors

o Pr·2sidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arngo 87, incis-o I, da constituição,' e
1105 têrmos do Decreto-lei n.c 2.781,
de 20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à Comoanhia de jcavegação Marítima Nejuntar, com sede na cidaoe do rno de
Janeiro, autorizaçâço para j-mcsonar
como emprêsa de navegação de cabotagem com os estatutos e demais atos
constitutivos transcritos nas -scrnu-

i-as públicas lavradas em 14 0 17 '12
junho de 1958, respectivamente à Iôlhas 13-v. e 14Rv.. do 1:'1,'1'0 n.c 16 do
Tab-elião do Ofício de Notas e RegiS~l'O de Contratos Marfümos da Cidade do Rio de Janeiro, ;.> com o capital de CrS 15.000.G()(},OO (quinze milhões de cruzeiros) dividido em 15-,l)JO
t quínze mil) ações ordinárias. nomlnativas. das quais 60% (sessenta por
cento) pertencem a brasileiros natos.
obrigando-se a mesma sociedade
a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar. sôbre o obj-eto da presente
autorização.

Rio de Janeiro, 28 de aaôstn de
1958; 137.° da Independência € 70.° da
República.

Ltda ..

400.000.00

(quatrocentos' mil cruzeiros) perten-

JUSCELINO KUBITSCHEl{

Fernando Nóbre.cia

DECRETO N.« 44.409
AGÔSTO

centes a 2 (dois) cotistas, - cidadãos

brasileiros natos, obrtgan to.se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentes em vigor. ou qUe venham a. vigorar, sôure
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro. 28 de agõsto de

das atrtbuícões

1958; 137", da
da República.

ereta:

Independência

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando N6bregà

DE

concede à Companhia de Navegação
Marítima Netumar autorização para
tumcionar como emorésa de nave~
gaçã:J de cabotagem.

com sede em Belém, Estado do Pará,
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.
com o contrato de constituição social
datado de 14 de março de 1958, e
com o capital de Cr$ 800.000,00 (oitccentos mil cruzeiros), dividido em
2 (duas) cotas iguais de

28

e 70

Q

DE

~ DE

28 DE

19'58

Prorroga a vigência do Decreto número 39.869, de 30 de açôsto d~
1956. e toma outras -proviâências,
O President- da República, usando
que
lhe confer-e o
art. 87, item I da Constituição de-

Art. 1 o
meses, a

Fica

prorrogado por 12

contar da data de 30 de

ATOS

ag ôsto de 195,~, o praz.o da .apresentacao dos pedidos de. ll~eraçao ..e entrega dos bens e direitos a Que se
refere o Decreto n.e 39.869, M 30 de
agôsto de 1956.
Art. 2.° - Os bens e direitos não
reclam3.dos até a data prescrita no
artigo anterior serao consI?er?,-dos
bens vagas e neste casa passarao unediata.m~nt-e a -ser regulados pela lei
comum.
Art. 3.° - O presente D2eret:) entrará em vigor na data ?a :-';1;1a_ publicação, revogadas as dlSpOS1Ço2:; em
contrário.
Rio doe Janeiro. em 28 ~-e <;t:;ôsto de
195-3; 137." de Independência e 70,°
da R-epút-lica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco Negrã-o de Lima
Cyrillo~ Júnior,
ViC~s

Lopes.

DECRETO N,o' 44.410

:oI:

343
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28 DE

AGÔSTO DE 1958

Concede it Agua Mineral Itctm.aratl,
Ltda. autorizaçãO para [uncicnor

com.o emqnésa de mineração.
O Presidente da República usando
da atrü.uíçâo que lhe conter- o arti;o 87, n.v I. da Constituição e nL.S
termos do Decreto-lei n.v 19'85, de 29
de janeiro de 1940 rCódigo de Minas). decreta:

Artigo único. É concedida t; Á2;lift
Nriner'3.1 Itamaratd 'Ltda.; constíf.tnda
por contrato particular de 23 de julho de 1958. com sede na cidade de
petrópolis, Estado do Rio de janeiro,
.autorízaçâc para runcíonar como emprêsa de mínereçãc ficando obrigadi"J a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que V~,
nnam a vigorar sôbre o objeto desta
autorização,
Rio de Janeiro, 28 de a.jô.stc de
1958, 127.° da Independência e 70.0
da República.
JuSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

N,0 44.411 DE
AGôSTa DE 1958

28

DE

Fixa os preços básicos minimoe para
o tinamcíamenic oU aqu~sU;ao di
cereais e outros gêneros de prOà1.t'Çáo naciottal, para o ano de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n.v I, da Constituição, e tendo NIl

vista o disposto no art. 3.° da Lei
n.c 1.506, de 19 de dezembro de 1951,
decreta:

Art . 1. Os preços básicos mmimos
para as operações de financiamento
ou aquisição, no ano de 195-9, dos produtos específicadamente mencionados
na parágrafo único do art. 1.0 .ia l~el
n.v 1.506, de 19 de dezembro -te 1'~5.1
são os constantes do art. 2.° cõste
Decreto.
Parágrafo, único.

~tes

preços refe.,

rem-Se aos pordutcs postos nos principais centros de consumo do país,
ass'm considerados para os efeitos
dêste Decreto os respectivos porOOI5
d-e escoamento, atendidas as condi-

ções e específícaçôes decorrentes da
Lei n.e 1.50ti, de 19 de dezembro de
1951.
Art. 2.0 Os pl'eços básicos mínimos

estabelecidos
seguintes.

nesta deéreto, são 03
ARROZ

Benefíc.ndo, polido. do tipo dois,
por saca de sessenta quil:os para a
classe ce grãos longos, Cr$ 730,00 (setecentos e trinta cruzeiros); para, a
ele grãos médios, Cr$ 700.00 ~"f"te·
centos cruzeiros); e para a ue ~',àos
curtos Cr$ 633,00 (seiscentos e trinta e três cruzeiros) ; em casca,
cos tipos um e dois por, saca de sessenta quilos para a classe de grãos
longos, cr$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito cruze.ros) ; para a «'e
grãos médios, C1'$ 467,00 (quatrocentos
e sessenta e sete cruzeiros); e para a
d-e grãos curtos Cr$ .422,00 (quatrocentos e vinte e dois cruz·eiros); touca
~ classes e tipos - de acôrdo CGm as
espncittcações baixadas pelo Decreto
n.c 28.098, de lO de met-, .de 1950.
Arroz das melhores qm l.dades comumente produzidas no NOTte do país,
por saca de sessenta quilos, benefícía-

do, polido, Cr$ 396,00 (trezentos e no-

Paulo Fróes da Cruz

ven ta e se:s cruze U\J-.'> i

:

e nas mesmas
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conõíçôes por aaca de sessenta quilos,
em casca Cr$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro cruzeiros r tocos de
bom rendimento.

hectolítráco do cereal. Havendo fração
n.o peso hectolítrfco, êste deverá ser
considerado com um ponto acima,
quando igualou superior a meio e
COm·:) um ponto abaixo no caso oóntrárío .

C1'$ 4'76,GO (quatrocentos e setenta
e se.s cruzeiros) por saca ttc sessenta
(60)
quilos da variedade branca;
01'$ 45ü,OD (quatrocentos e cinquenr.a
cruzelros) , das variedades óe cores ou
rajadas: Cr$ 423,00 tquatroc..antes e
vinte e três cruzeiros) das variedades
pretas, todos do tipo três das eSpeoifíonçôes baixadas pelo Decreto numero 7,260, de 28 de maio de 1951,

MILHO

Cr$ 2,60,00 (duzentos e sessenta Cl'Uzeírcsj , de grupo "duro' e Cr$ 223,00
(duzentos e vinte e três cruzeiros),
dos grupos "mele' ou "misto", todos
das colorações amarela ou mesclada,
por saco de sessenta (60). quil-os, do
tipo 3 das especificações baixadas pelo
Decreto n.? 7.436. de 25 de Junho d-a
1941.

FARINHA DE MANDIOCA

crs 158,40 (cento e cínquenta e oito
cruzeírcs e quarenta centavos) por
saca de cmquenta (50) quilos, do üpc
1 da classifícação baixada pelo Decreto n.o 7.735, de 3 de setembro oe
1941.

FECULA DE MANDIOCA
cr$ 4,3'1 tquatro cruzeiros e trinta
e sete centavos) por quilo do tipo 1
elas especuícaçôes baixadas pelo Decreto n." 12.278, de 22 de abril doe
1943,
TAPIOCA
Cr$ 4,3'7 (quatro cruzeiros e 'trinta

e sete centavos) por quilo, do tip,J 1
da classífícaçãn baixada pelo Decreto
n,v. 12.278, de 22 de abril de 1943,

AwIENDOIM
Cr$ 181 CO (cento e oitenta e um
cruzeiros) , por saca de vinte e cinco
(25) quilos, das classes "graúda" ou
"míuda", d-o tipo d0S das especificações baixadas pelo Decreto <.1.0 ?, 286.
d-e 29 de maio de 1941.
SOJA

Cr$ 3"Ü3 00 (trezentos e três cruzeiros) per sa,ca de sessenta (6{) quilos,
da variedade comum,
GIRASSOL

ors

4,20 (quatro cruzeiros e vinte

c-entavos) por quilo ensacado do tipo
dois, com sementes cheias e percentagem normal de óleo, ce acôrdr, com
as especificações baixadas pelo Decreto 11.° 8.178, de 7 de novembro de
1941.
TRIGO EM GRÃO

Cr$ 5,76 (cinco cruzeiros e setenta e
seis centavos) por quilo para o produto limpe, sêco, ensacado e com pêso
de setenta e oito ('78) qu.Ios par hectoHtro, variável de acôrdo com o pêso

MATE
Cr$ 23,00 (vinte e três cruzeiros)
pelo produto eancheado, doS Estados
do Paraná e Santa Catarina, por arrôba de quinZe OS) quilos. coado em
penetra de l1j2mm, dos tipos CC-1
e CB-1 da padron'zaçà., baixada pelo
Instituto Nacional do Mate, peste em
armazéns ou depósitos autorizados,
e111 Curitiba e Jolnville.
Cr$ 16,70, (dezesseis cruzeiros e se-

tenta centavos) por arrôba de d-ez (10)
quilos, pelo produto oancheado do Estaco de Mato Grosso, coado em peneira de 21/2mm. do tipo MB-l da
padronização baixada pelo Instituto

Nacional do Mate, posto em armazéns
ou depósitos autorizados em ponta
Porá.
Cr$ 18,40 (dezoito cruzeiros e quarenta centavos) por arrôbn de quinze
(15) quilos para o produto cancheaco
elo Estado do 'Rio Grande do Sul, prímeira qualidade dos tipos GF 1, G:B'
2. GF 3, GF -4. GC t da padronização baixada pelo Instituto Naciona 1
do Mate, coado em peneira de .. ,.
2 1/2mm, peste em arenazéns ou depósitos autorizados em pôrw Alegre.

ATOS DO PODER ExEC'C"TIVO

Os preços para o produto antregue
em·outrRs localidades das regiões prooutoras serão Aoportunamente determinados nos termos do art. 4.° da
Lei n.« 1.506, de 19 de dezembro- de
1951.

Art. 3~0 Os Preços de que trata o
art. 2.° dêste Decreto 'referem-se à
mercadoria nova da safra ce 1959,
embalada em sacaria nova, devidamente marcada com as necessárias
índíoaçôes, classificada. expurgada e
depos:tada ncs armazéns índícados
neste Decrete e nos mencionados Da
letra a do art. 6.° e no art. 7.°, da
Le-i n.v 1.50ô, de 19 de' dezembro de
1951.

Art. 4.° ãste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-.se as díspcsiçôes
em contrário.
Rio c,e Janeiro, em 28 de agôsto
de 1958; 13~(.o da Independência e 7<),('
da Repúbl.ca..
JUSCELINO

KUDITSCHEK.

Lucas Lopes.
Paulo Fróes da Cruz.
Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.O

44.412 -

AGàSTO DE

DE

28

DE

1958

Renova o Decreto -n,« 38.9'21, de 21
de março de 1956.

o Presidente da Repúolica usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n. ° I. da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n..« 1. 985, de
29 de janeiro de 194Q (Código de Mi.,
nas) decreta:
Al't. 1. ° Fica renovada pelo pra.,
zc Improrrogável de um (1) ano nos
'têrmcs da letra bJ do art. 1.0 do Deereto-lei n.v 9.605, de 19 de agôstr, de
1948. a autorização conferida ao cidadão brasileiro' Ismael Nader Rawet,
pelo Decreto número trinta e oito
mil novecentoS e vinte e um (38.921),
de vinte 'e um (21) de março de mil
novecentos e cinqüenta e seis (1955)
para pesqfl1isar caultm, quartzo:
quartzito, argila e associados no mu,
ntcípío de Santo André. no Estado de
São Paulo.
Art. 2.° A presente autorização que
será uma via:' autêntica dêste Decre-

3·15

to. pagará a taxa de oitocentos e
trinta cruzeiros (Cr$ 83<l,O{)) e será
transcrita no livro próprio da Divisão
de Fomento da Prcduçâo Mineral do
Mírustérf., da Agricultu-ra.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan-eiro, 28 de agôst., de
1953. 137.° da Independência e 70. °
da República.
JpSCELINo

KUBITSCHEK.

Paulo Fróis da Cruz.

DECRJETO N.o 44.413 AGÔSTO DE 19'58

DE

2S

DE

Concede a Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro autorizaçéio para
fundonar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confel:e o artigo 87, n. ° I da Constituição e nos
têrmos do; Decreto-lei n.» 1.985, de
29 de jenee-, de 1940 (Código de Mi118.5) Decreta:
Artig;o único. E' concedida a Companhia Mogiana de Estradas de Fer,1'0, sociedade diz economia mista com
sede na Capital do Estado de São
Paulo. constituída pelo Decreto do
Govêrno Imperial n.v 5.137, de 18 de
novembro de 1872 modificado pelas
assembléias gerais de 11 de, abril de
1875. 23 de setembro de 1883, 13 de
oububre de 1886, 4 de setembro .de
1887, 24 de junho de 1888, 20 de abril
de 1891; 3 de janeiro de 1892, 25 de
maio de 1897, 17 de abril de 191G_ 28
de dezembro de 1913 6 de setembro
de 192'3 25 de junho' de 1925, 28 de
junho de 1928, 29 õe abril de 1941
3 de dezembro d'e 1943, 4 de janeiro'
de 1945, 28 de junho de 1946, 12 de
agõsto de 1953 e 3() de junho de 1958,
autorização para funcional' como emprêsn de mineração, ficando a mesma saCieda de obrigada a cumprtr In;
tegrajmenta as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
SÔbN cv objeto da presente autoriza,
ção.
Rio de Janeiro, 2;8 de agôsto di
195-8, 137. ° da Independência e 70. o
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo .rrões da Cruz.
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DECRETO

N.O

44.414

DE

28

DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza a Mineração da Vigia Limitada a lavrar minério de ferro, dolomita e associados no munícipic
de Betim, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o 3,01'tig'o B7. n. o T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto.Iei n. o 1.985 de
29 6':;: janeiro de 1940 (Código de" Minas) decreta:

Art. 1. o Fica autorizada a Mínera.,
ção da Vigia Limitada, a lavrar minédo de ferro. dolomíta e associados
na Fazenda Engenho SêC8.
distrito
de Sarzêdo município de Betím, Eet1do de Minas Gerais, numa área de
oitenta e nove hectares e sessenta e
nove ares e noventa e cinco centia.,
res (89.99B ha) delimitada por um

polígono irregular que tem um: vértice
na confluência dos córregos Engenho
Sêco e Mangabas oU Laginha e as
lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e noventa e sete
metros e trinta e seis centímetros
C797·36m) sessenta e dois graus e
nove minutos sudoeste (62° 09'BE);
oitoC-Entos e sessenta e dois metros
e oitenta noV'C' ~ centímetros (
.
862,89m).
trinta e cinco graus e
trinta minutos sudeste (35 0 30-SE);
setecentos e sete metros e oitenta e
seis centímetros n07.86m) sul (S);
duzentos e noventa e três metros e
cinqüenta e quatro centímetros (...
293·54m). oeste (W); mil duzentos e
t.r-ínta metros

graus

(1.230

mi ,

dezessete

minutos noroeste
seiscentos e vinte e
dois metros e noventa e um centímetros (622.9'lm), -sessenta :e dois graus
noroeste (620 NW); trezentos e quin(17° 03·

e oito

NW);

ze metros (315m).
Parágraf., único.

no~·te

(N).

execução da
presente autorizaçã., fica sujeita às
estipulações do Rt:'g121amento aprovadq pelo Decreto n . ° 3(1.2RO, de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verttique a existência -na [aztda, como
associado. de qualquer da substâuela a cue se refere o art. 2.° do citado . Regulamento ou de outras
substâncias discriminados pelo Con.,
selhe, Nacional da pesquisa.
Art. 2.° O concessioná::io da aut orleacãc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos na forma da lei as
t.ributes que forem devidos à União.
A

ao Estado e ao Município. em cumpr-i;
mente do disposto no art. 6,3 do Código de Minas.
Art. 3. o Se o concessíonári., da
autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe íneumbem, a
autorização de lavra será declarada
caduca ou nula na forma dos artigos 37 e 33 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sUJeitas às servidões do solo e
sub-solo para fins da lavra. na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
o O concessionário da autoArt.
rização será fiscalizado pelo Depar,
tamento Nacional da ProduçâciMineral e gozará dos favores discrfmí.,
nades no .art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá par título êste decreto, que será
transcrito 110 livro própr;o da Dlvtsao
de Fomento da Produção Mlnera' do
Ministério da Agricultura, ~p6s o pagosmento da taxa de um mil e oito-centos cruzeiros .c-s 1.8(l{),OO)·.
Ar. 7 ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 28 de agôsto de
1958; 137.° da Independêuc:a e ·lO.·
da República.
ô.

JUSCELINO

Paulo

KUBITSCHEK.

Frnes

da

DECRETO N." 44.415
AGÔST,() DE

DE

Cruz.

28

DE

1952

Renova o Decreto n. C 39.467, de 27 de
junho de 1956.
o Preaidenbe da República, usnndn
da atribuição que lhe confere o art. 37,
n." I. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n." 1.935, de 29 de janetr., de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1" do Decretc-Iei n.s 9.605, de 19 de agôsto
de, 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Carlos Alberb de
Campos Pantoja. pelo Decr-eto número trinta e nove mil quatrocentos e
sessenta e sete (39.467), de vinte e
sete (27) de junho de mil ncvecentcs
e c'nqüenta e seís (1956). para pesquisar caulim. argila e assccíadcs no
município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
J
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Arb. 2,° A presente renovação que
ará uma via autêntica dêste Decreto,
5 aaará a taxa de trezentos cruzeiros
30(00) e será transcrita no livro
pl'óprio 'da Divisão de .F?m,el;1to da,
produçã:o Mineral do Ministério da
Agricultura,

fo:s

Al·t. 3,° Revogam~se as díspos'çõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1958; 137,0 da jndepeadência e 70. 0 da
R~pública,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DECRETO N.o 44.416
AGÔSTO DE 1958

DE

28

347

gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo COnselho Nacional
de Pesquisa,
Art.. 2,0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de um
mtl e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00)
e será válido por dois anos a contar
da .da ta da transcrição no li vro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ai-t , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de
1958; 137.Q da Independência e 70.° da
República.

DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

Autoriza o cidadão brasileiro David
Paulo Dana. a pesqu-\;~ar diamante,
11~inério de ouro e a.seocsaaos.
no
-mumicípio de Itupiranga, Estado do
Pará,

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arüao 87 TI.o l, da Constituição e nos
tirmos' do .Decreto-lei (1. 0 . 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.Q Fica autonzaoo o cidadão
brv,siJeiro David Paulo Dana a pesqruser diamante, minério de ouro e associados no leito e terrenos marginais do
canal do Jaú, no rio Tocantins, de
domínio público na conformidade do
disposto no item 2.° de. art. 11 do
riecreto n.s 24.643, de 10 de julho de
1934 (Código de Aguas i e em terras
devolut3...'i, no trecho do referido canal
situado no distrito e município
de
Jtupiranga. Estado do Pará.
numa
área de cento e vinte hectares (120
lia) .delim.itada por uma faixa de
seiscentos metros (600m) de largura,
sendo trezentos metros (300m) para
cada lado do eixo médio do mesmo
canal. com o comprtmento de duzentos metros (200m), contados
para
montante a partir da confluêncta norte (N) do canal elo Jaú com o rio Tocantins.
Parágr~fo único. A execução
da
presente autorizacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifiaue
a. existência na jazida, como associados, de Qualquer das substâncias a.
que se refere o arb , 2.° do citado Re-

DEORETO N.o 44.417
AGÔSTO DE 1958

DE

28

DE

Autoriza o cidadão brasileiro ~ João
Caetano de Freitas; a pesquisar
areia quartzosa, em Jacarepaguá 'no
Distrito Federal.
•

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? l, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Caetano de Freitas a
pesquisar areia quartzosa no Canal de
Sernambetiba, em, .Jacarepaguá no
Distrito Pedeual, numa área de' seis
hectares (6 Ha) sõbre aleito do referido Canal. numa faixa de cinqüenta metros (5qm) de largura, por mil
c duzentos metros (1. 200m) de comprimento compreendida entre as estaCM números. vinte (20) o;. oitenta (SOl
C"I demarcação do Departamento Nacional d-e Obras e Saneamento e delimitada peh Estrada t.itorânea. até o
Oaonl Piabae. afluente da margem
du-eita do mesmo canal de Sernambetíba..
Parágrafo único,
A execução da
presente autorização fica sujeita às
esttpulacões do Resrulamentc aprovado
pelo Decreto TI.O 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência de jazida. como associado,
de qualquer das eubstâucíaa a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substânc.as dís-
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crím.nadas pelo Conselho N2ciOJ1a: de
Pesquisas.
Art. 2.'1 O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
cê3te Decreto, pagará a taxa de trczen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívisãc
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1933;
137.° da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz

DECRETO N.O 44.418
DE 28 DE.
AGÔSTO DE 1958
Ainoríea o cidadão brasileira Francisco Lçnccio Martins Neto a pesquisar
minério de ferro no município de
tâorretes, Estaào do paraná,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de íaneiro de 194.0 (Código de Minas), de-

creta:
Art. 1.1' Fica autorizado o cidadão
bc80SUdl'O Franciso-, Ignácio Marténs
Neto a pesquisar minério de ferro, em
terrenos de propriedade de Deolíeido
Corrêa de Melo na Fazenda Iptranga,
distrito de Pôrto de Cima, município
de Maneies, Estado do Part.ná, numa

área de duzentos e sessenta e seis hectares e vinte ares (266,20 Ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros (450m) no rumo magnétioo .setenta e nove 'graus nordeste
(79° NE) da confluência do córrego
Ipiranga no ribeirão Ipiranga e os lad,:)S, a partir dêsse vértice, os seguiutes comprimentos e rumos magnéticos: mil quatrocentos e oitenta metros
1.480m), sete graus lê v.nte minutos
nordeste (70 20' NE): mil e oitenta e
quatro metros e cinqüenta centímetros
O,084,50m), oitenta e oito graus
P.
vinte e cinco minutos sudeste (88° 25'
SE): quatrocentos e sessenta e oito
metros (468m).
cinco graus e ctnrtüenta e cinco minutos sudeste (5" 55'
SE): oitocentos e oitenta e dois metros e sessenta centfmetrós (~82.60m)
cinqüenta e cinco graus e quarenta E'

sete minutos sudeste (55° 47' SE);
trezentos e setenta e dois
metros
(3nm), vinte e oito graus e quarenta
e três minutos sudoeste (280 43' SW);
mil duzentos e sessenta .metros e quarenta centímetros
(1.260,40m), cinqüenta e cinco graus e cinqüenta e
três minutos sudoeste (55 Q 53' SW);
novecentos e oitenta e cinco metros
(985m), cinqüenta e cinco graus e cinqüenta e dois minutos noroeste (55°
52' NW),
Parágrafo único.

,
A execução

da

presente autcrraacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30.230, de 1 'de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrimlnadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorizacão de
pesnuísa, que será uma 'lia autêntica
dêst.a Decreto, pagará a taxa de cld~

mil selseentos

e setenta

cruzeiros (Crs

2.670,00) e será válido Dor dols anox
a contar da data da transe-leão no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agr-icultura

Ai'L 3_° Revogam-se as disposições
em con trário.
Rio de Janeiro, 28 do agôsto de 19S8;
137.° da Independência e 70,Q daRepública,
JUSCELINO KUBI'fSCHEK

Paulo Fróes da cruz

DECRETO N.o 44,419

DE

28

DE

AGÔSTO DE 1958

Concede à FeTTomlnas Paraná Limitada autorização para tuncumor
como ernprêsa de minel'a.ção.

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

87. 11.° I, da Oonstituicãc e nos têr-

mos do Decreto-lei n.v 1. 885, de 29 de

jaeieíro de
decreta:

1940 (Código dp Mínas) .

Artigo único. '8 concedida à Ferrominas Paraná Limitada. constituída
por instrumento particular de -3 de
julho de 1958, com sede nesta Capital,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as. leis e re-
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~ulamentos em vigor, ou que venham
~ ~igorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1958;
0
137. 0 da Independência e 70. da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo rréee da Cru.z

DECRETO N.o 4.4.4.20 AGÔS'N DE 1958

DE

28

DE

Autoriza a cidadã brasHe,im pauline
Vieiw da Costa a pesqutsar quartzo
e associados no Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.
O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n." I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto~lei n.? 1.985, de

janeiro d€ 194'Ü
Minas) decreta:

29 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como
asseoiado, de qualquer das substâncias
a Que se refere o art. 2." -do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminados pelo Conselho Nacional de Pesquisa."
l'...-. 2. 0 O titulo da autorização de
p~squisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois anos a contar da
~.ata .d'.3. ~ transcrição no livro próprio
oa. DIVisa0 de. ~o~~nto da Produção
Mmeral do Mlnistér'ío da Agrrcultura.
Art. 3.° Revogam-se 8.5 disposições
em CoTItrál'lo.
Rio de Ja,neiro,,28 de agôsto de
1958; 137. 0 da Independência e 70°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

paulo Fróes da Cruz.

(Código de

Art. 1. 0 Fica autorizada a cidadã
brasileira panline Vieirs. da Costa a
pesquisar quartzo e assncíados em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Campo Lindo, distrito e
Município de jtaguaí, Estado do Rio
de Janeiro. numa área de um hectare
e cinco ares (1,05 ha) , delimitada por
um poligono irregular que tem um
vértice a qutnuentos e noventa metros
(590 rn) , no rumo magnético treze
graus e vinte minutos sudoeste (13 0
20' SW) da ponte da estrada RioSão Paulo sôbre o rio Guandu Assú
e os lados. a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e vinte metros
(120 m) • quatro graus sudoeste (4 0
SW); vinte e cinco metros (25 m) .
cinqüenta e sete graus nordeste (57"
NE); trinta e um metros (31 m)
trinta e oito graus e trinta minutos'
sudeste (38 0 30' SE); noventa metros
(90 m) , cinqüenta e cinco graus nordeste (35 0 NE); cinqüenta metros
(50 m) . trinta e oito craus noroeste
(380 NW); Quarenta e dois metros
(42 m) , cinqüenta e seis graus sudoeste (56 0 S"V): sessenta metros
(60 111), norte
(N);
trinta e sete
metros (37 m) , oitenta e oito graus
e trinta minutos noroeste (88 0 30'
NWl.

parágrafo único. A execução da
presente autorrzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento acrevadc pelo Decreto 0..0 30.230, de ·1 de

DECRETO N.o 44.421
AGÔSTO DE 1958

DE

28

DE

Autoriza o cidadão 1Jrasileiro David
paulo Dana, a pesquisar diamante,
minério de ouro e associaàos no
J!lI1lTl;icípio de Itupiranga, Estad~ do
Pam.

o

Presidente da República usando

da atribuição Que lhe confci'e o
tígo 87, n.v I, da Oonstituíçâo, e
tê-mos do Decreto-lei n.v 1.985,
29 de janeiro de 194<0 <Código
Minas) decreta:

'ar-

nos
de

de

Ar~ .. 1." Fica autorizado o, cidadão
brasileiro David Paulo Dana a pesqtnsar diamante, minério de ouro e
associados "n~ leito e margens do
Canal Oajãaeíros. no rio Tocantins
de domínio público, na conformidad'~
do disposto no item 2.0 do art. 11,
do Decreto número vinte e oua tro
mil seiscentos e quarenta e~ três
(2~.643). de.Ldez; (lO)
de julho de
mil novecentos e trinta e quatro
(1934) (Código de .águas) e em
ter~enos devolutas, no trecho do refen~o. ?anal situado no distrito e
Munícípío de Itupiranga Estado do
Pará numa área de centb e quarenta
hectares. (140 ha,Y, delimitada por
uma faixa de' setecentas metros
(700. ~? de largura, sendo trezentos
e ?~~quenta metres (350 m) , do eixo
mecao do mesmo cenal.. com o comprnnento de dois mil metros ('2.000 m)
contados para montant.e da con-
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fluência do canal de ligação com o
Canal São Pedro.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.e 30.230, de 1

de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência da jazida, como
associado. de Qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras subs-

1'0 de 1949, e 43.029, de 10 de janeiro de 1958.
Art. 3. 0 asie decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo. revogadas tõdaa as disposições em COn~
trárío .

Rio de Janeiro 28 de f:..gôst,Q de
19:'8; 137° da Independência e 7()0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

tâncias discriminadas pelo Conselho
N acionaj d'e pesquisa.
Ai-t ,

2.° O

Cirilo Junior
Jorge do Paço JJ:ratoso 111'Q?(t
Henrique Lott
Francisco Neçrâo de Lima
Lucas Lopes
Lucia M eira.
paulo Ft'óes da C1UZ
ClÓVis Salgado
Fernando N6lYrega
Francisco .de Melo
Mario Pinoti

título da- autorização

de pesquisa, que será uma via autêntjea dêste Decrete, pagará a taxa
de 11m mil e cuatrocentea cruzeiros
(Cr$ 1.4c.O,úO), e será válido .por dois
anos a contar da data da transcrição
no Ilvl'o próprio da Divisão de E\)da Produção Mineral do Mi-

rtJe!l:,v

ni.'>terio da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.'
Rico de Janeiro. 28 de agôsto de
!GEo, 137,0 da Independência e
d[~

70.~·

República.

29

DE

o cidadão brasileiro Joã-o
Germano lserhard a lavrar calcário no Município de Rio Pardo,
EStado do Rio Grtmâe do Sul.

Paulo Fróes da' Cruz.
DE

DE

Auioriea

JUSCELINO 'KUBITSCHEK.

DECRETO N. o 4.4..422
DE AGÓSTQ DE 1958

DECRETO N.o 44..423
AGÔSTO DE 1958

28

Dispõe sôore o expeâiente -ics repartições públicas federais e autárquicas.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87, item I, da Constituição de;.

ereta:
Art. 1. o As reparbíçôes públicas
federais e autárqufcas
funcionarão,
obrtgatõrtamente, todos os dias úteis
da semana.
Parágrafo único. Em casos particularea. quando as
peculiaridades
inerentes ao órgão determinarem a
conveniência de se suprienir o. exPf'-'
diente em determinado dia da 3e·
mana, poderá ser adotado horário
especial, desdi' que devidamente au.
torízado pelo presidente da Repúblíca e respeitado o to: al de 33 ' (trinta
e três) horas semanais fixado pelo
artigo 4. 0 do Decreto n.? 26299, de
31 de janeiro de llM9.
Art. 2.° Oontínuam em .vlgor os
Decretos ns. 2-6.229; de 31 de [aneí-

o Presidente da República, usand.,
da atribuição Que lhe confere o artigO 87, n.v 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.9,P5; de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jo8.oGermano jserhard a
lavrar calcário, em terrenns de SUa
propriedade, no lugar denominado
várzea do Capívarfta. distrito e Muntcípío de Capívartta, Município de
Rio Pardo, Estado do Rio Grande
do Sul, numa área de dois hectares
quar-enta e nove ares e oitenta e oito
centiares (2.4988 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
duzentos e trinta e sete metros e
cinqüenta centímetros (237,5ü m i no
rumo verdadeiro oitenta e sete graus
quarenta e dois minutos sudeste (87 0
42' E.E) do canto sudeste (SE) da
casa de João Germano Iserhasd e US
lados, divergentes dê&::e· vértice, os
seguintes comprimentos e rumos vertb.oeü'oa: setenta é seis metros e OItenta centímetros (76,80 mj , oitenta
e um graus doze minutos sudeste (81"
12 SE); trezentos e vinte e cinco
metros e
cinqüenta
centímetros
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(32550 m) , oito graus quarenta e
minutqS n~ord~ste (8" 48' NE).
Esta autol'lZaçaç> ~e outorgada l11:ediante as condlçoes constantes do
parágrafo único do art . 28. do CÓdicro de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e ~uas alíneas, além das seguintes e
de 'outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 2.0 O conceSSionário da autorização fica obrigado a recolher ao.':>
cofres públicos. na fort,na d.a lei .. 0'<>'
tributos que forem devidos a Ul1l&o,
ao Estado e ao MUlllClPIO. em cumprimento do. disposto no art. 63: éu
Código de Minas. . .
.
ATt.3.0 Se o concessIonárIo da autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações Que lhe incumbem, a autorização de lavra sera declarada caduca oU nula.. na -rorma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 l do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autol1:r.ação será fi.scalizado pelr, Departament., Nacional da produção Minernl e gozará dos favores discriminados no art.. 71 do mesmo Código.
Art. 6."0 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agrtcultura, após o
pagamento da taxa de seíscentes Cl'UDitO'

zeiros

ro-s

600,00).'

Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em con trário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1fl5b; 137.0 da Indc pendêncía ,e 70°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DEOR.EIlO N. o

44.424 AGÔSTQ DE 1958

DE

29

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Pao"-jico Homem Neto a pesquisar
minério de [erro, de manganês,
lOmita e .associados no município
de Betim, EStado de Minas Gerais.

ao-

o presidente da República. usando
da atríbuíçâo qUe lhe confere o artig'{) 87, TI,O I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.9085, de

de janeiro de
nas), decreta:

29

AJ't.

19-40

(C:ódigo de Mi-

1. o Fica nurcrlzado o cidadão

brasileiro Antônio Pacífico HOmem
Neto, a pesquisar minério de ferro,'
de manganês, dolomita e associados,
em terrenos de propriedade de Manoel José da Silva e sua mulher, na
Fazenda Engenho Sêco, distrito de
Sarz,~o, município de B8tim, Estado
de Minas Gerais, numa área de nove
J:;-ec.tares e setenta ares (9,70 ha) deIimítada par um polígono irregular
que tem Um vért.íce a setecentos e
oitenta e Ul? me~rc\3 (781m), 110 rumo verdadeiro trmta e seis graus e
cinco mmutos sudeste (36 0 üô' SE)
da confluência dos córregos La.ginha
e J~ngada e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprímenjos e
rumos verdadeiros: cento e cinqüenta e nove metros e oitenta centímeires 059, 30m), trinta graus trmta
minutos nordeste (3{}O ac- NE): quinhentos e quarenta e seis metros
(546m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudeste (89 0 30' SE); cento ortenra e sete metros (l87m) , sul
(S); serscentce e vinte e dois memetros <&22rn) , oitenta e cinco graus
trInta e cínco-mínutcs EOl'Oeste .
(35 0 35' NW).
' ..
Parágrafo único. A execucão da.
presente _autorização HCa sujeita às
esttpuíações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.2-3-0, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veríífque a existência na jazida, como ass,?cmd{ls, de qualquer das subsrâneras a que se refere o art. 2. o do citado Regulamento ou de outras substâncias cãscrimínados pelo Conselho
Nacic nal .de Pesquisa.
M'L 2." O título da aurorlzação de
pesquisa, que será uma via .autêniíca dêste Decreto, pagará à taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido per dois anos 2.. contar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de FOmento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
19-5-8: 137.0 da Independência e 70.0
da República.

JUSCEL1NO

KUBITSCHEK

Paulo Fr6es d:a Cruz
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DEORETO N.

o

44.425 -

DElORETO N. c 44.426 -- .DE 29 DE
AGÔSTO DE 1958

DE 29 DE

AGÔSTO DE 19'58

Autoriza o cuuuião brasileiro
Tneophilo Badin, a pesquisar cassiterita e associados, no
município
Oliveira dos Brejinhos, Estado da
Bahia.

ae

o Presidente da R€públiCa usan-do
da atribuição que lhe .conrere o artigo 87, n.e I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 1.9,85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de IVI:i.nas), decreta:
Art. 1. o Fica aurce-ízado o cidadão
brasileiro 'I'heophílo Badím, a pesquisar cassíreríta e associadas, no
leito e margens do río Paramtrím, de
domínio do Estado da Bahia, na OC)TIformldade do disposto no item 2. o
do art. 11, do Decreto n.c vinte e
quatro mil selscenros e quarenta e
três (24,643) de lO de julho de 1$43
(Código de éguas): no trecho dêsse
mesmo rio situado nos distritos de
Oliveira dos Brejinhos e Bom Sossêgo, município de Oliveira dos Brejinhos -e no distrito de Bacubtuba,
munícípío de Maoaúbas. Estado
clã;
Bahia e com a área de quatrocentos e sessenta e quatro hectares (464
na) e compreendida na faixa de cinqüenta e adto metros (58.000m), de
comprimento e oitenta metros (80 m)
de largura, iniciando na confluência do córrego SaJgadb com o rio Paramh-im e termínanõo na confluência
de riacho ouricuri com o masm-, rio

Parurmrfm ,

Art. 2. o O titulo da aurorlzaçãc
de pesquisa, qUe será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxs de
quatro mil seiscentos e quarenta Cl'U~
zeíros (CrS 4.640,0-1) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de FOmento da produção Mineral do Ministério da Agricultura,.
Art. 3.° Revogam-se es dísposlçôes
em contrário,
-Rio de janeiro, 29 de agôsto de
1958, 137.o da Independência .e '/ICl, o
da República.

Autoriza a cidadã brasüeira Filomena Teixeim de Matos a pesquisar
calcário e calcita no município de
lv.Iatosinhos, Estado de Minas Gerais.

O presidente da RepÚblica usando
da atribuição que lhe Confere o ar.
tigo 87, n. o I, da õonstdtuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.» 1.985, de
29 de janeiro de 1940 rCódígo de
Minas), decreta:
Art. 1. c Fica autorizada a cidadã
brasileira Pilomena Teixeira de Matos
a pesquisar calcário e calcita, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Faustina. .:iiS,l'ito e mu...
mcípío de Matosínhos, Estado de, Minas Gerais, numa área .tc três hectares e sessenta ares <3.60 ha; , delimitada por" um retângulo que tem
vértice a oitocentos metros (&)(l rm >
no rumo magnético de Sessenta graus
nordeste (60° NE), da tõrre da Igreja
de Matosínhos e os lados, d'vergentes dêsse vértice. Os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: du,
zentos metros (200 m) , oítanta e cinco graus sudoetse (350 SW); cento
e oitenta metrcs (130 tu), cinco graus
noroeste (5° NW)", '
Parágrafo único, A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.~30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se. verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substân,
elas a que se refere o :1Tt, 2. o do cil
tado Regulamento ou de cuh'as substâncias discriminadas pelo conselho
Nacional de pesquisas,
Art. 2. o O titulo da autorízaçâo
de pesquisa, que será uma. via autêntica dêste Decreto pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3{}{),GO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anoS a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de p'omento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se 2..3 disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1953, 137° da Independência e 70° da
Repúhlica.

JUSCELINO 'KUBITSCHEK

JUSCELINO KUEI'.!'S('HEK

Paulo Frões ela Cruz

Paulo F1'óes da Cruz

ATOS

DECRETO N, o 44.427 AGôSTO DE 1958

DE

no

29

DE

,Autoriza o cidadão brasileiro taotmao
Rodrigues de Oliveira .[unior a pesquisar calcário e ~ssocw..(l::s no m~
;L

nscíoic de Matosznhos) Estado de

Min"as Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe c:onfe!e o ar.
ngo 87, n. ° I, da constlt~lÇao ~ nos
iêrmos do Decreto-lei n . ~. ~80, de
29' de janeiro de 1940 (Cocligo de
Minas), decreta:

Art, 1.0 Fica autorizado o cidadão
bl"Usileir.o Idolíndo Rodrigues de ou.
veira Junior a pesquisar calcário e
aSSociados, em terrenos de p:rüp.ne.dade de Jacques Serafim de Oliveira,

no

lugar denominado Sítio Pedra
d'Água, distrito de Prudente de Morais município de Matosínhos, Estado 'de Minas Gerais, numa área de
nove hectares noventa e dois ares e
noventa e seis centíares (9, 9296 ha) ,
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a trinta e oito metros
(38 m) . no rumo magnético sessenta
e sete graus vinte minutos nordeste
(67° 20' NE) da extremidade norte
(N) da casa sede do Sítio Pedra
d'Água e os lados, divergentes dêsse
vértice, OS seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250 m) , sessenta e
sets graus vinte minutos nordeste ..
(67° 2·0' NE);- quatrocentos € vinte e
oito metros (428 m) , quarenta e quatro graus quarenta minutos sudeste
(44°

4{)'
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SE).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprovado pelo Decreto 11.° 3[L230, de 1 de
deaembr., de 1911. uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer CdS SUbstâncias a que se refere o art. 2. ° do cí..
tado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas,
Art. 2. ° O título da autorização
de pesquisa. que será, urna via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3üü,{lO) e será
valido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Mintstérío da
Agricultura.

Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
:1.9'58; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO

N ,0 44,428
AGÔSTO DE 19'5-8

IlE

29

DI:

Autoriza. o cidadão brasileiro David
Paulo Dana a pesquisar diamante,
minério de ouro e aeeoaoaos, no
municipio de ltupiranga, gstaõo do
Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tlgo 87, n. ° I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 1. 985, de
20 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art; 1, ° Fica autorizado c cidadão
brasileiro David Paulo Dana a pes.
quísar diamante, minério de ouro e
associados no leito e margens docanal São Pedro na rio Tocantins, de
domínio tpúblíco, na conformtdade do
disposto no item 2. ° do art , 11 do
Decreto n.o 24.64-3. de 10 de' julho de
1934 (Código de Aguas) e em rterras
devolutas, distrito e mumleípío de
Itupiranga, Estado do Pará. com a
área de trezentos e vinte hectares
(320 ha) , numa faixa de oitocentos
metros (&80 m) de largura, sendo
quatrocentos metros (400 n» para
cada lado do eixo médio do canal
São Pedro e com o comprimento de
quatro mil metros (4,OOQ m) , sendo
dois mil (2,{)DO m) para montante
e dois mil metros (2" 0(10 mj para
jusante. a partir do canal que liga o
canal São Pedro ao canal Oajàzeíros .
Parágrafo úníeo . A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,v 30. 23{). de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verífíque a existência na jazida, como as,
sociado de qualquer das SUbstâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
saciado, de qualquer das substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacic...
nal de pesquisa.
Art. 2. ° O título da autorteacão
de pesqudsa. que será uma VIa autêntica deste decreto; pagará a taxa de
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três mil e duzentos cruzeiros , ... ,.
<Cr$ 3.:N)f).OO) e será válido por dois
anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Dlvísãc de
Fomento da produção Mineral. do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrárto .
Rio de Janeiro, 29 de &gôsto de,
1958; 137.° -da Independência e 70,0
da República,
Paulo. Frões da Cruz

DE

29

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Frões da Cruz.

DECRETO N.c 44.430

DE 29 DE

AGÔSTO DE 1958

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N,o 4.4.429
AGÔSTO DE 1958

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôstc de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Theophilo Badin a pesquisar caesiterità
e associados no município de Paramirim, Est'ad o da Bahia,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 87, n. ° I, da Oonstatuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
.Mínas) , decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theo.philo Badin a pesquisar cassíterrta e associados no leito
e . margens do rio paramírím, do domínío do Estado da Bahia, na conÍornüdade do' disposto no item 2,° do
art. 11 do Decreto número vinte e
quatro mil seiscentos e quarenta e
três (24.643), de 10 de julho de 1943
(Código de Águas) , no trecho dêsse
mesmo rio situado no distrito de Paramirím. Rio do Pires, Ibiajara, mumcípio de Paramírtm, Estado da
Bahia. e compreendida na faixa de
sessenta mil metros (60.()'ÜOm) de
comprimento e oitenta metros (80m)
de largura. com a área de quatrocentos e oitenta rectares (4:8'0 haj , inictando na confluência do riacho da
Tábua e o rio Paramirím e terminando na confluência do córrego do
Panasco e o rio Paramirlm .
Art . 2. ° O título da autorizacâo
de pesquisa. que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e oitocentos cruzeiros
(Cr$ 4.8'00,00) e será válido POT dols
(2) anos a contar da data da transcrição no livro própria da Divisão de
Fomento da produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.

Autoriza o cidadão brasileiro Navantino Al-ues a pesquisar minério de
ferro e associados no município' de
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Iha confere o artigo
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n," 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código d-e Minas).
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Navantmo Alves a pesquisar minério de ferro e associados, em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Granja Corumí na Fazenda do 'I'aquarfl, distrito ~ município
de Belo Horizonte, numa área de cen'to e três hectares (103 ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a sessenta e oito metros (68m) no rumo verdadeiro oitenta e oito graus quarenta e cinco minutos nordeste (88° 45' NE) do marco
de tnangulaçâo do P1C<Q H~lo Hcrtzonte e os lados, a partir dêsse vertice, os seguintes comprimentos e rumos cerdadeíros: duzentos vinte e um
metros sessenta e cinco centímetros
(221,65 m) , Um grau e d,ois minutosnordeste (lo 02' NE); duzentos e trinta e oito metros e trinta centímetO'3 (238,30 rm, cinqüenta e quatro
graus e quatro minutos noroeste (54.C>
04' NW); duzentos noventa e seís metros e vinte centímetros (296.20 nn,
treze graus e doze minutos nordeste
03° 12' NE), trezentos e dezesseismetros e quarenta centímetros ....
(316,40 m) , cinqüenta e nove graus
trinta e cinco minur os nordeste
(59° 35' NE); cento e sessenta e
três metros (163 m'i um grau sudeste (lo SE); cento e oitenta metros
080 m) , quatorze graus e dezessete
minutos sudoeste (14° 17' SW); centoe vinte e quatro metros e trinta centímetros 024,30 m) , trinta e oito-
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graus cinqüenta e sete minutos nordeste (380 57"NE); cento cinqüenta e
quatro metros e quarenta centímetros
(154,.w m) , sessenta e oito graus graus
quarenta e nove minutos sudeste
(68 0 49' SE); cento e quatorze metros
e trinta centímetros (114.30 m) , setenta e quatro graus quarenta e sete minutos nordeste (74° 47' NE); quatrocentos e onze metros sessenta e um
centímetros (411,61 m) / vinte e nove
graus vinte e sete minutos nordeste
(290 27' NE)· cento e oitenta e quatro metros 5.e~nta e dois centímetros
(184,72 m) , quarenta e sete graus vinte e sete minutos nordeste (47° 27'
NE); duzentos cinqüenta e seis metros e cinco centímetros (256,05 m) ,
oitenta e quatro graus cinqüenta minutos sudeste (840 50' SE); quatrocentos sessenta e quatro metros sessenta e deis centímetros (464,62. m) ,
trinta e oito graus trinta e sete mínutcs nordeste (380 37' NE); quatro,
centos e oitenta e cinco metros e oitenta e cinco oentímetr.is (48'õ,85m)
vinte e três graus vinte minutog noroeste (230 20' NW); noventa e nove
metros sessenta e dois centímetros
(99,68m), setenta e dois graus vinte e
oito minutos sudoeste (72° 28' SW)
~eiscentos setenta e três metros e
quinze centímetros (67315m}, cinquen,
ta e oito graus quarenta minutos sudoeste (580 40' SW); seiscentos quarenta e três metros setenta e dois
centímetros (643,72m), quarenta e um
graus trinta e cinco ~1innt{)s sudoeste
(41 0 35' SW); cento cinqüenta e nove
metros e cínquenta centfmetros
059,50 nn . cinqüenta e três graus
vinte e cinco minutos sudoeste ....
(530.25' SW); duzentos e setenta metros e dez centímetros (270,10 m) ,
vinte e cinco graus cinqüenta e nove
minutos sudoeste (25° 59' SW); duzentos cinqüenta e nove metros e
cinco centímetros (259,05 m) , sessenta
e oito graus e dez rmnutcs sudoeste
(Sgo 10' SW); cento e treze metros
trinta e nove centímetros 013,39 m) ,
dezesseis graus e dez minutos sudoeste.
(16° 10' -SW)· cento e um metros e
cinco centímetros 001,(l5 m) , oitenta
graus ouaventa e três minutos sudeste (8,0:) -43' SE) ; quatrocentos e quatro
metros oitenta centímetros (404,80 m) ,
dez graus quinze minutos sudoeste
UOo 15' SW); ouatrocentos cinqüenta
e oito metros e· dez centímetpros ...
(458,10 "rm , oitenta e oito graus quarenta e cinco minutos nordeste (88°
45' NE».
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Parágrafo umco . A execução da
presente - autorização fica SUjeita ês
estipulações do regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 1931, uma vez se .vertfíque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
regulamento OU de outras substâncias discrIminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2:° O títul-o da autorização
de. pesquisa, que será uma via autên;
tic.a dêste decreto, pagará a taxa de
mil e trm.ta cruzeiros (01' 1.030,00)
e será válido par dois 2.nOS aJ partir
da data da transcrição no Iívro própfio da Divisã'Ü de Fom-ento da PrO~
duçâo Mineral, do MinistériQ da A-2"l'i_
cultura.
o

Rio de Janeiro, 29 de ngôsto de 1958;
137.° da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DEORETO

N.O

44.43·1
1958

DE

29

DE

AGÔSTO DE

Autoriza o cidadão brasileiro 'I'hecphilo Badin a pesquis{C.r cassiterita
e associados no munícipio de Macaúbas, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Oonstituiçào e nos
têrmcs do Decreto-lei :'1.0 L985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theophílo Badin a pesquisar cassiterita e associados no leito
e margens do rio Para.mirrm; de domínio do E5tado da Bahia, na C-Cil1:formidade do disposto oo item 2.° do
art. 11 do Decreto número vinte -e
quatro mil seiscentos e quarenta e três
(24.643) de 10 de julho de 1943 (Código de AguaG) no trecro dêese mesmo rio situado ncs distritos Maceúbas, Boquíra,
Bocuituba, município
de Maceúbas, Estado da Bahia e
compreendida. na faixa de cinqüenta
e set-e mil metros (57.000 m) de comprimento e oitenta metros (80 m) ce
largura com a área de quatrocentos
e cinqüenta e seis hectares
.
(456 ha) , iniciando na confluência
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do córreso do Panasco com o rio Fl:l.ramu-im co e terminando [()d confluência do, córrego Salgado com o mesmo
rio paramírím .
Art. 2.° O título da. autorização
de pesquisa. que será Um9" via autêntica dêste Decreto, pagará fi taxa
de quatro mil quinhentos e sessenta
cruzeiros (Cr$ 4.560,OG) -e será válido
por doís (2) anos a contar da data
(1:1. transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mi-

neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 ele agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

K,]BITSCHFK

N.O 44.432
AGÔSTO DE 1958

DE

29

JUSCELINO KUBITSCHEK

paulo Fróes da Cruz
N.o 44.433 DE
AGÔSTO DE 1958

DECRETo

29

Dl!:

Declara sem efeito o Decreto número 29.98"0, de 8 àe setembro de 1951

Ptuüo Froee da Cru?

DECRETO

têntíca dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil oitocentos e oitenta
cruzeiros (Cr$ 4,880,00) e será válido
por dois" (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ab. 3," Revogasn-cg as disposições
em contrárro.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1958; 137,0 da Independência e 70.° da
República.

DE

Antoriza o cidadão brasPeiro Thecphilo Badin a pesquisar cassiterita
e associados no municí1liO de Olíveira dos Brejinhos, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 301'tágo 87, n.v I, da Constituição, e nos
têrmos do Deceto-leí n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. L" Fica autorizado o cidadão
brasileuv, Theophilo Badlm a p-esquisar cassítertba e associados no leito e

margens do rio Paramtrnn, da dcmlnlo do Estado da Bahia, na (;onformidade do dísocsto no item 2," do
art , 11 do Decreto n." 21.643, de 10
de julho de 1943 (CódiG'o de Aguas)
no .trecho desse mesmo rio sítuad«
00 'distrito de Ipucaba e
Quixaba,
município de Oliveira d<Js Brejlchos,
Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e oitenta e oito hectares "
(488 113,), e compreendida na faixa 68
sessenta e um mil metros de comprimento e oitenta. metros (80 m) de
largura, iniciando na confluência do
riacho Ouricuri com orlo Paramirim
e terminando na confluência do riacho do Poção com o mesmo rio Pa-

ramtrím.
Art , 2.° O titulo âa autcrizacão
de pesquisa, que será uma via (1U~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n." I, da Oonstituíçâo e nos têrlUOS do Decretc-Iel TI'.o 1.985, de ~
de janeiro de 1940 (Código de Minae).
e tendo em vista o que consta do

processo DNPM~2.563-51. decreta:
Artigo único, E' declarado sem
efeito o decreto número vinte e nove
mil novecentos e oitenta (29.980) de
oito (8) de setembro de mil novecentos e oinquenta e um (19'51) que
autcrízou a Mineração Sulbraatleíra
Ltda., a pesquisar minérios de chumbe> e assccíados no município de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 29 de agõsto de
1958· 137,° da Independência e 70,°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK..

paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.o 44.434
AGÔS1'O DE

DE

29 DEi

1958

Autoriza o cidadão brasileiro sebás~
tião Fernandes de Oliveira a lavrar
feldspato, quartzo e/associados. no
município âe Niterói, E'stado âo Rio
de Janeiro,

o Presidente da R-epública, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decretç-Iel n.o 1.9'85, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro gebastlâo Fernandes de
oliveira a lavrar feldspato, quartzo
c associa·dos, em terrenos .de sua propriedade, no lunar denominado Granja da Cascata, "'em ~en~?tiba, distrito
e município de NlteraI, Estado do
Rio de Janeiro, numa. área de onze
hectares sessenta e um .eres e quarenta e um centiares (11,6~41 na).
delimitada por um polígono Irregular
que tem um vértice no alinhament-:J
da direita da Avenida Dr- Nelson de
oliveira e Silva, na direção de quem
se dir-ige da estrada Caetano Monteiro p7tra a estrada Muríquí Grande a cinqüenta metros (50 m) . na
diI:eção mencionada da int~rseção do
dito alinhamento, com o alln'hamento
da direita da estrada Brfgtdo Tinoco
e ce ladGl, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verda"'deil'Os: quarenta e cinco metros
(45 m) , vinte e três graus cinqüenta
e oito minut-os sudoeste (23 0 58' SW);
duzentos metros (200 m) . cinqüenta.
e quatro graus cinqüenta !3 dois I1?-inutos sudeste (54° 52' SE); dezoito
metros (18 m) . sessenta e um graus
cinqüenta e três minutos nordeste
(610 53'. NE); trinta e ~m metros
(31 m) vinte e dois graus vinte e ~ete
minutos sudoeste (22 0 27' SE); vmte
metros (2'Ü m) . vinte e nove gra~
vinte e dois minutcs sudeste (29° 22
SE)' noventa e oito metros (98 m) .
trint~ e três graus trinta e quatro
minutos sudeste (33° 34' SE); tre. zen tos metros (300 m) , cinqüenta
graus eíncüenta e dois minutos sudeste (50 0 ~52' SE); noventa e quatro
metros (94 m) • quarenta e- oito graus
três minutos sudoeste (48 0 03' SW).;
trinta e um metros e oitenta oentfmetros (31.8'0 m) . oitenta e seis graus
cinqüenta e sete minutos sudoeste
(860 57' SW); trinta e um met1"~s
(3,1 m) , sessenta e nove graus ~res
minutos sudoeste _(69 0 0'3' SW); vinte
e nove metros (29 m) , oito graus cinqüenta e novetmínutos sudeste (8°
59' SE)' trinta e um metros (31 m)
um grau qua-renta e nove minutos
sudeste (1° 49' SE); quarenta e emco metros (45 m) . sessenta e nove
graus onze minutos sudoeste (69° 11'
SW); quarenta e nove metros (49 m)..
sessenta e quatro graus quatorze minutos noroeste (640 14' NW); trinta
e cinco metros e cinqüenta centímetros (35.50 m) , dezenove graus vinte
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e quatro minutos noroeste (19 0 24'
NW)' cinqüenta e nove metros (59 m) ,
dez gTaus onze minutos nordeste
00° 11' NE); trinta e vdcfs metros e
cinqüenta centímetros (32,50 m) . deZJib graus quah:o minutos nor-oeste
(18 0 04' NW); trinta e OIt{) metros e
sessenta centímetros (38,60 m) . sessenta e três graus doze minutos noroeste (63° 12' NW) ; .trinta e cinco metros e setenta centímetros (35,70 m) ,
oitenta e dois graus cinqüenta e oito
minutos sudoeste (82° 58' SW); trinta e cinco .metros (35 m) . oitenta e
cinco graus cinqüenta e dois mtnutos noroeste (850 52' NW); setenta
e oito metros (78 m) . sessenta e quatro graus trinta e oito minutos sudoeste (64 0 38' SW); doze metros
(12 m) , cinqüenta e seis graus cíncüenta e dois minutos nor-oeste (56~
5'2' NW); cínquenta e rcve metros
e setenta centímetros (59,70 m) . cin00 graus vinte e dois minutos noroeste (50 22' NW); cinqüenta e sete
metros (57 m) , quinze graus cinqüenta e sete minutos noroeste (150 57'
NW); s-etenta e sete metros sessenta
centímetros (77,60 m) , sete graus
vinte e sete minutos noroeste (7 0 27'
NV,T); cinqüenta e quatro metros e
vinte centímetros (54.20 m) • vinte e
doís graus trinta e sete minutos noroeste (22° 37' NW); quarenta e
quatro metros (44 m) , trinta graus
cinqüenta- e dois minutos noroeste
(30° 52' NW); oitenta e quatro metros (84 m) , setenta e nove graus dois
minutos noroeste (790 02' NW);- duzen tos e quinze metros (215 mj , vinte
e três graus cinqüenta e oito minutas nordeste (23 0 58' NE); dez metros (l{) m) . cinqüenta e nove graus
vinte e quatro minutos sudeste (59 Q
24' SE). Esta autorização é outcrgada mediante as condíçôes constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artdges
32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código não expressamente
mencionadas nêste decreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a 'reooíher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprlmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da
autorização. não cumprir qualquer
das Obrigações que lhe incumbem, a
autorização de lavra será declarada
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caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 'AS propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma dcs antigos 39 e 40 do Código de

Mínas.

Art:. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar-

Divisão de Fomento da Produção Mi~
neral, do Mínístérfo da Agriéultura.
Art. 3·° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
H~58; 137,° da Independência e 7{L·
da República.
.
JUSCELINO KUBI'rscHEv::

tamento Nacional da Produção Mi-

neral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art . 6.0 A autorização de lavra
terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura após

o pagamento da taxa de seiscentos'
cruzeiros (01"$' 600,00) .
Art. 7.(} Revcgam-sa aIS dísposíções
em contrário.
Rio- de Janeiro, 29 de agôsto de

1958;' 137.~ da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fr6es da Cruz.

DEORETO N.o 44.435 AGÔSTO DE

DE 29 DE

1958

RenOVa o Decreto n.o 38.574, de 16
de janeiro de 1956

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c 1. da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mí-"
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazo
ímprcrrogável de um (1) ano. nos
têrmos da letra B do art. r. o do
Decreto-lei n.". 9.6r05, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida à
Ocmpanhía Química Industrial "CIL"
pelo Decreto número trinta e cito
mil quinhentos e setenta e quatro
(38.574), de dezesseis (16) de janeiro
de mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956), para pesquisar barrta, calcário e associados no distrito e município de Guapiara, Estado de São
Paulo.
AJ.'t. 2.° A presente renovação, que
.s;erá, uma via autêntica dêste deereto; pagará a taxa de quatrocentos
e .oitenta cruzeiros (CrS 48{),00) e
será transcrita no üvro " próprio da

Paulo Fróes da Cruz.

DECRETO N.? 44.436 AGôSTo DE 1958

DE

29 D.

AU~vriza

a companhia Geral de Minas a pesquisar bauxita e associados no município de poÇos de caldas, Estado de Minas Gereis,

O presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Oonetdtuiçâc e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de ~
de janeiro d-e 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1·° Fica autorizada a Companhía Geral de _Minas a pesquisar
bauxita e assocíadcs, 'em terrenos de
sua propriedade no distrito e município de poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte e dois hectares e trinta.
e sete ares (222,37 ha) , equivalente à
díferenca entre duas (2) outras e
que assim 8'8 definem: a priineira
(1,a), com trezen'tos e vinte-e dois
hectares e oitenta e Cito ares (322,83
ha) , delimitada por um .polígono irregular que tem 'um vértice na confluência do córrego Olaria no ríbeírão da Serra e os Iadca, a partir dêsse vértice, cs seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cinqüenta e
cinco metros e quarenta centímetros
(55,4'Jm), cinqüenta e oito graus quatro minutos noroeste (580 04' NW);
oitenta e seis metros e vinte centímetros (86.20m), quatro graus trinta.
e dois minutos sudeste (4° 32' SE);
duzentos e cír.quenta e um metros e
quarenta centímetros (251,40m), quarenta e cinco graus cínquenta e oito
minutos noroeste (450 58' NW); cento e trtnta e um metros 031mL um
grau três mirvutos noroeste (I" 03'
NW); cento e quarenta e três metros e sessenta centímetros (143,6Qm) .
sessenta e seis graus cinqüenta e sete
minutos noroeste (66° 57' NW);. du,
zentcs e quarenta e três metros e
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seter.'ta centímetros, (243,70m), vinte
graus cmquênta e um minutos nordeste (200 51' NE); setenta e três
metros e setenta centímetros (73,70
rn) , um grau dez minutos nordeste
(la 1()' NE); trezentos e oitenta e
um metros e dez centímetrcs (381,10
m) , doze graus quarenta e neve minutos noroeste (120 49' NW); quatrocentos e três metros e setenta
nentímetros (40S,70m), setenta e oito
graus quarenta e seie mínutes nordeste (780 46' NE); quatrccectos e
três metros (403m), setenta e sete
graus quatro minutos sudeste (770 04'
SE); trezentos e treze metros e trinta centímetros (313,30m), oitenta e
.sete graus onze minutos nordeste
(87" 11' NE); trezentas e dez metros
e dez centímetrcs (310, 10m), sessenta e três graus cinqüenta' e quatro
minutos sudeste (630 , 54' SE); cento
e cinqüenta e um metros e sessenta
centímetros (l51.60m), vinte e cinco
graus vinte e três minutos nordeste
(250 23' NE); trezentos e trinta e
oito metrcs e dez centímetrca (338,10
m) , deis graus quarenta e nave mtnutos nordeste (20 49' NE); duzentos
e setenta e sete metros (277m). setenta e seis graus cinqüenta e dois
minutos sudeste (760 52' SE); cento
e dcts metrca (102m), setenta e quatro graus cnz-, minutos sudeste (740
11' SE);' cinquênta e oito metros e
vinte centímetros (58,2Om), um grau
trinta e quatro minutos sudoeste
(lo 34' SW); duzentos e dezoito metros e trinta centímetros (218,30m),
cinqüenta e nove graus cinqüenta e
cinco minutos sudeste (590 55' SE);
duzentos e oitenta e nove melros e
dez centímetros (289,lOm), vinte e
seís graus trinta e Cito minutos sudeste (260 38' SE); trinta e quatro
metros (34m), setenta e oito graus
quarenta e nove minutos sudeste
(780 49' SE); quatroc-entos e quinze
metros e quarenta centímetros (415.40
m) , oitenta e !Jit~ graus cinqüenta e
seis minutos nordeste (880 56' NE):
quinhentos e oitenta e seis melros e
trmta centímetros (586,30m), cinqüenta e sete graus quarenta mínu-

~3~nt~u~e~;~ ~~tro;()'e ~e~~~nt~e~~ntí~

metros (131,60m), vinte e cinco gTaUS
onze minutos sudoeste (250 11' SW);
cento e quarenta e seis metros e vinte centímetros U46,20m), setenta e
quatro graus trinta e dois minutos
ncrdesta (740 32' NW): quarenta metros e vinte ceu'tímetros (40,20m),
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trinta e sete graus oito minutos sudoeste (370 08' SW); duzentos e Cillquenta metros e noventa centímetros
(250,OOm), um grau vinte e quatro
minutos sudoeste (l Q 24' SW); cínquênta metros e oitenta centímetros
(50,80m), setenta e neve grana três
minutos sudeste (790 03' SE); duzentos e cínquêntg e oito metros e dez
centímetros (258,lOm). vinte e dois
graus cinqüenta e nove minutos sudoeste (220 59' SW); setenta e sete
metros e setenta centímetros (77,70m},
sessenta e seis graus doze minutos
noroeste (660 12' NW); cento e einquênta e cinco metros e vinte centímetros (l55,20m), cínquenta e três
graus cinco mínutxs sudoeste (530 05'
SW); quatrocentos e quinze meu-os
e cíter..ta centímetros (415,BOm), oítenta e um graus trinta e cinco minutos sudoeste (810 35' SW); cento
e clnquenta metros e noventa centímetros (l5Ü',9[)m) , setenta e três
graus quínae minutos noroeste (73°
15' NW); cento e dezenove metros
e vinte centímetros (119,20m). quarenta e nova graus sudoeste (490 S
vn; setenta e um metros (71m),
vinte e dc is graus quarenta e um
minutos sudeste (220 41' SE); .etenta metros e setenta centímetros ... _
(70,70m), oitenta e cinco graus cínquenta e dois minutos sudeste (8552' SE); sessentatmetros e quarenta
centímetros (60,40m), setenta e sete
graus trinta e três minutos nordeste
(770 33' NE); oitenta e quatro metros e setenta centímetros (84,70-ID),
trinta e seis graus vinte e um mtnutos sudoeste (360 21' SW); setenta
e sete metros e sessenta centímetros
(77,60m), sessenta e Um graus cínquenta e cito minutos noroeste (6158' NW); citenta e nove metros •
cinquenta centímetros (89,50m), cínquenta e nove graus dois minutos
sudoeste (590 [)2' SW); duzentos e
sessenta e oito metros e setenta .entimetrcs (268,70m), vinte' e três graus
quarenta e um minutos norceate ...
(230 41' NW); quínhervtos e trinta e
cinco metros e sessenta centímetros
(535,60m), setenta e nove graus q'.18.renta e seis mínutcs sudoeste (790 46'
S\V); cento e dez metros e dez centtmetrcs 010,10m), trinta e deis graus
vír.t.e e oito minutos sudoeste (32- 28'
SW); trezentos e clnquenta e dois
metros (352m), sessenta graus quarenta e um minutos noroeste (00 0 41'
NW); duzentos e treze metrcs (213
m) , sessenta e neve graus cinquenta,

ATOS DO PODER

360

e nove minutos noroeste (69 0 59' NW) ;
trezentos e noventa e oito metros e
trinta centímetros (398,30m)

J

setenta

e cinco graus doze mmutcs noroeste
(75

0

12' NW). A segunda

(2. a )

área,

com cem hectares e cínquenta e um
ares (100',51 ha) , é a descrita no deereto número dezes.seis mil cento e
quatro (16.104), de dezenove (19) de

julho de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944) que autorizou a 'mesma Companhia a lavrar bauxita e
associados no município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica .aujeita às
estipulações do Regulamento aprovad.o pelo Decr-eto

D.O

3i). 230, de Lo de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida', como
associado, de qualquer das substàneras a que se refere o art. 2.0 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquízaa.
Art. 2.° O título da autorfzacâo de
pesquisa, que eerá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos e trinta cruzeiros (Cr$
2.230,00), e será válido pelo prazo
de dois' (2) ancs a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de' Fomento da Producâo
Mineral do Ministério da Agricultu-ra.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 da agôst.o de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da Cruz.

DElGRETO N. o 44.437 -

DE

29

DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro LaUTO
Alva1'es a laoraa: calcário 110 município de EncruzilhcuJ.a do Sul Estado do Rio Grande do SUl.'

O P'l;·esi.d~nte da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artL
gp 87. n.c t. da Constituição e nOS
termos. do. Decreto-lei n.e 1.985, de
29 de janeir., de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Ar~. 1.0.

Fica autorizado o cidadão
LaUTo Alvares a lavrar
calcárto, em terrenos de tua prcprle,
dade no lugar denominado Gaspar
ibrasJlr~il'O

EXECUTIVO

Simões. distrito de Dom Feliciano.
município de Encruzilhada do Sul
Est8Jdo do Rio Grande do Sul, muná
área de quarenta e nove ares e vinte centlares (0,4920 haj , delimitada
por um retângulo que tem um vértice a seiscentos e setenta e cinco
metros (675m), no rumo verdadeiro
sessenta e nove graus três minutos
sudoeste «()9.~ 03' SW) da ÜJnfluência
do córrego QuatL no arrôío ItattcuíMirim e as, lados, divergentes dêsse ~
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e vinte metros (l20m) , sete graus quarenta e
dois minutos noroeste (70 42' l\,\V);
quarenta e um metros (41m), oitenta
e dois graus dezoito minutos sudoeste
(8-2,') 18' SW).
Esta autorização é
outorgada
mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32. 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.°. O concesalonárie, da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei Os
tributos que forem devidos à união,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art.' 68 do
Código de Minas.
'
Art. 3.0. Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca OU nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.
As proprtedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para finS de lavra. na forma
doS artigos 39 e 40 do Código de Minas.
.
Art. 5.°. O concessioll.ário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará· dos favores dísra-íminadOS no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 • A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento .da Produção' Mineral do Ministélio da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros «irs 6<lO.OQ).
Art. 7.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Q

•

Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
1958; 137° da Independência e 7'0-°'
da República.
JUSCi::LI!W KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz
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DECRETO N. o

44.438 .,.- DE 29 DE

AGÓSTO

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro ~lt!n.o
DiniZ Andrade a pesquisar mtnert9
de ferro e associados. no munzCtde Ma~eus
Minas Gerazs.

1Jio

Leme,

Estado

de

O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 8'1 n.v I. da Constituição e nOS
têrmos do. Decreto-lei n;o. 1.985, d.e
29 de janeiro de 1940 (COdlgo de MInas), decreta:

Art. 1.°. Fica autorizado o cidadão brasleiro Altíno Diniz Andrade
a pesquisar minério de ferro. e asaociados em terrenos de proprledade
de Joaquim Saraiva de Andrade :n0
lucrar denominado Marinheiro. dístrfto de São Joaquim da Bica, municípil) de Mateus Leme, Estado de
Minas Gerais, numa área de sete
hectares e setenta e cinco ares (7~75
ha) delimitada por um polígono irreg'ular que tem um vértice a duzentos e oitenta e oito metros (288m).
no rumo magnético de cinqüenta e
sete graus sudoeste (57.0 SW). do
marco de feno situado no alto da.
Serra e os lados a partir dêsse vértice Os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte meH'OS (120m) cinqüenta e sete graus
sudoeste <57.° SW); cento e sessenta
e cinco metros (165m) , oitenta e sete
graus trinta minutos noroeste (870 80'
N\iV); cento e trinta e seis metros
(l36m) , oitenta e seis graus sudoeste (8.6.° SW); cento e dezessete metros (117m)
oitenta e três graus
trinta minutos sudoeste (83.0 30' SW) ;
sessenta metros (OOm). cinqüenta e
um graus trinta minutos sudoeste
(51.° 30' swi : duzentos e trinta e
sese metros (237m), cinco graus nordeste (5.° NE); duzentos e oitenta
e três metros (283m), _oitenta e um
graus trinta minutos sudeste (81.0 30'
SE) ; .trezentos e vinte metros, (320m) ,
setenta e quatro graus quarenta e
cinc-o minutos sudeste (74.° 45' SE).
Parágrafo
único.
A
execução
da presente autorização de pesquisa
sujeita
às
estipulações
do
Regufica
lamento aprovado pelo Decreto número 3'Ú.230, de 1 de dezembro de
1951, uma vez se verifique a oxístênda na jazida. como associa-do, de
qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamente OU de outras. substâncias dls-

criminadas

pelo

Conselho

Nacional

doe Pesquisas.
Art. 2.°, O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreta. pagará a taxa
de trezentos cruzeiros <Cr$ 300.00) e
será válido par dois (2) anos a
contar da data da transertçâo no ljvropróprio da Divisão de Fomento
da, produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.0. Revogam-se as disposições
errr contrário.
Rio de Ja-neiro. 29 de agosto de
1957; 1370 da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo Fróes da Cruz
DECRETO N." 44.439
AGÔSTO DE 1958

DE

29

DE

A.utoriza o cidadão
brasileiro José
LuciJleZo da Silva/ a pesquisar quartzo. mica e associados no -numicipic

de Galiléia. E8t'ado de Minas Gerais.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artág'o 87, n.v L da Oonstituiçãr, e nOS
têrmos do Decreto-Ieí n.v 1.935. de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas) , decreta:

Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro JOsé Luclndo da Silva a
pesquisar quartzo, mica e associados.
em terrenos devolutos 110 lugar denominado. Córrego do Oaboclo. distrito
e município de Galiléia. Estado de
lMinas Gerais, numa área de quarenta hectares, e cinqüenta e cinCo ares
(40.55 ha) , delimitada por um poU:-gcno irregular que tem um vértice
~ quatrocentos e noventa metros
(490 m) no rumo magnético setenta.
e um graus quinze minutos nordeste
(71." 15' NE) da confluência dos
córregos Caboclo e São ~omé e os
lados, a partir dêsse vértice, OS seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 111)
setenta e sete graus nordeste (77°
NE)' seiscentos e quinze metros ., ..
(615-' m) , doze graus trinta minutos
noroeste (120 30' NW); setecentos e
sessenta e seis metros (766 m) > sessenta e oito graus sudceste (680 SW) ;
quinhentos metros (50() m) , dezenove
graus trinta minutas sudoeste (190 30'
SE) .
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fioa sujeitá: às
aproestipulações do regulamento
vado pelo Decreto

TI,O

30.230, de 1 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como asseclado, de qualquer das substâncias a que

se refere o art. 2.° do citado regulamente OU de outras substâncias discriminadas pelo

Conselho Nacio-nal

de Pesquisas.
Art. 2. O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros (Crg 410.00)
e será válido pelo prazo de do-s (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de PoQ

•

menta da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0, Revogam-se as disPoSições

em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
1958; 137'<> da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Paulo

Fróes da Cruz

DECRETO N.o 44.44(}
AGÔSTO DE 1958

DE 29 DE

Autoriza a Companhia de Mineração
Novalimense a lavrar minério
de
ferro e associados nos municípios
de Brumadinho e Nova Uma. Estarlo de Minas Gerais.
.

O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o a;..tiso 87, n.c I· da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 CCó-digo de Minas} , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia de Mineração Novalimense a
lavrar minério de fen'o e associados
nos lugares denominados Retiro do
Mnísés. Fazenda do Morro Velho e
Pedro Paulo, distrito de Piedade do
Paraopeba.' munícíp'os de Brumadinho e Retiro do Moisés. terrenos da
Varginha do Ouro podre e Fazenda,
Vargtnha do Neto. distrito e munícípio. de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos
e oitenta e cinco hectares (285 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice no marco geodé~
8\CO localizado no ponto mais alto da
Serra do Mois'és e os lados, a .par-

til' dêsse vértice. oS seguinte CQll.tprlmentns e rumos verdadeiros: quinhentos e setenta metrcs (570 li),
oeste (W); quinhentos e sessenta 'e
um metros (561 m) , trinta e seis graus
quinze minutos nordeste (36"
1Ei'
NE); mil quatrocentos e quarenta
metros (1.440 m) , trinta e seis graus
dez minutos noroeste (36" 10' NW);
cento e cinqüenta metros (15Q m) ,
cinqüenta e do's graus três minutos
sudoeste (52 0 03' SW); novecentos e
vinte e cinco metros (925 m) , vinte e
dois graus quarenta -e quatro mínutos norceste (22° 44' NW); oitocentos e sessenta e cinco meta-os (865111),
vinte e quatro graus nordeste ( 24NE); mil metros (l.OOO m) , setenta
e quatro graus nordeste (';'-!°NE);
mil duzentos e dez metros (l. 210m) ,
onze graus sudoeste (110 SW); dois
mil quatrocentos e trinta metr,o~
(2.430 m) , vinte e dois graus sudeste
(22 0 SE); quatrocentos e trinta m-etros (430 m) , oeste (W). Esta autorização é outorgada mediante
as
Condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Mi~
nas e' dos artigos 32. 33. 34 e aUM
alíneas. além das seguintes e de outras constantes, do mesmo Código,
não expressamente' mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização de oesquísa fica
sujeita às estipulações dI) regulamento aprovada pelo Dacret., n." 3{}.'230,
de 1 de dezembro de 1951, uma vez
se verifique a existência 11i1 jazida,
como associado, de qualquer das substâncias a que se rere;e o art. 2.° do
citado regulamento ou de 'cubras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.

Art. 2.°. O concesslonári-, da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que ferem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto 110 -art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorizaçâo de lavra será declarada Caduca OU nula. na forma dos artigos
37 e 3-3 _do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de .solo e
subsolo para Iins de lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do códigO de Minas.
Art. 5.0 O concesslonárfo da autorização será fiscalizado pelo Depar-
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ramento Nacional da produção I\'.1fne-

ral e gozará dos favores dLScp~ma

doS no al't.· 71 do ,mesmo Código.
Art. 6.0 Aauwrização de lavra
terá par título êste decreto, qUe será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agncult:u r a,
após o pagamento da taxa de cmco
mil e setecentos C1'Uzeu'OS (
.
Cr$ 5. 70Q.OO) .

Art. 7,.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de 'Janeiro, 29 de agõsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Clovis Salgado.

DECRJETO N. o 44.442 _
AGÔSTO DE 1958

DE

29

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, e do~
mínio útil do terrena nacional interior que menciona, no Distrito
Federal.
O presidente da República, usande

JUSCELINO KUBITSCHEK

da

Paulo Fróes da. Cruz

artigo 87, n.c I, da Constituição, e

DECRETO N. o 44.441 AGÔSTO DE

DE

29 DE

1958

Dispõe sóbre a desapropriação de
imóvel destinado à eonstruçtio da
Casa do Estudante, da Unioersidside do Rio Grànde do Sul.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n.v I, da Constituição, e

de acôrdo com o disposto nos aa-tím. 6.° e 15 do Decrcto-Ieí n.? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n.c 2.786, de
21 de maio de 1956, d-ecreta:
Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública, para fins' de desapropriação, em regime de urgência, o imóvel
constituído de prédio de alvenaria, situado na avenida João Pessoa n.o 52,
na cidade de Pôrto Alegre, e edificado sôbre terreno que mede, de largura, seis metros e sessenta centimetros de frente, para a avenida.
mencionada, por sessenta e .três metros, da frente aos fundos, onde tem
a mesma largura.
Art. 2.° O imóvel referido no artb..
go anterior é de propriedade de Ana
Luiza Flôres da Cunha C-orrêa e, será
destinado à ampliação da área onde
será construída a Casa do Estudante

-gos 2.°; 5.°, alinea

da universidade do Rio Grande do
Sul.

3.° ÊSte decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, fiArt.

carido revogadas as dísposíções em.
contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da.
República.

atribuição

que

lhe

conf-ere

_

tendo em vista o disposto no artáge
205 do Decreto n.09. 7'60, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica José Antonio,
de nacionalidade síria, autorizado a
adquirir, em transferência d-ea,fol'amento, o do-mínio útil do terreno nacional íntertor, designado por lotes
ns . 75-A- e 75-B, situado na Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, no Distrito Federal, conforme process-o protocolado no Ministério da Pazanda
sob o n.? 127.902, de 1957.
Rio de Janeiro, em 29 de agôsto de
1953; 137.° da Ind-ependência e 70,° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO N." 44.443 AGÔSTO DE 1958

DE

29

DR

Revoga o Art. 2. ° do Decreto número
39.45-1, de 27 de 1unho de 19&6.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição. decreta:

Art. 1. o Fica revogado a partir de
sua vigência, o artigo. 2.° do Decreto
n. o 39.451_ de 27 de junho de 195,6.
Art. 2.° lt.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em coriti'á.r10.
Rio de Jan-eiro. em 29 de agôsto de
1958, 137.° da Independência e 70. a
da República.
JUSCELINO

KUBITSCH&K,

Lucas Lopes.
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DEC'RETO N.? 41.444 - DE 29 DE
AGÔSro DE 1958
Declara de utilidade pública y para
fins de desapropriação pela Com-:
panhia Mogiana de Estraàas de
Ferro; área de terreno eituaâa na
zona, rural da cidade de uberaoa,
Estado de Minas Gerais ,

o Presidente de República, usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n." 2, 78ô, de 21
de maio de 1956,'decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropríaçâo pela Companhia Mogiana de
Estradas 'de Feno, área de terreno,
compreendendo pedreira e eventuais
benfeitorias a ser destacada da chamada "Chácara Léa", na zona rural
da cidade de tjheraba, no Estado de
Minas Gerais, que pertence ou consta pertencer aos filhos de Jerônimo
Lucas, de nomes Maria Teresinha
Lucas Ribeiro, Gastâo Lucas Ribeiro,
Adelíno Lucas Ribeiro e Mozart Lucas Ríbeíro, ou sucessores, gleba essa
com a área de 26.591 (vinte e seis
mil, quinhentos e noventa e um)
metros quadrados, representada na
planta n.v 325-15-2.ü85, que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras -PÚblícas, confrontando na face A~R
onde mede 103 (cento e três) metros,
com instalações da pedreira da referida ferrovia; na face B-C, com a
margem direita do Córrego do Lageada; nas 'faces C-D, onde mede 58
(cinqüenta e oito) metros, e DME,
onde mede 305,50 (trezentos e cinco
metros e cinqüenta centímetros) com
o remanescente de terras da mesma
Chácara Léa e, finalmente, nas faces
E-F, onde mede 177 (cento e setenta
e sete) metros e F-A, onde mede 50
(cinqüenta metros), com terrenos de
[propriedade da. Companhia Mogiana
de Estradas de Ferro.

Art. 2.° Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956, é declarada a
urgência da desapropriação de que
tra ta êste decreto.

Al'L 3.° úste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70.0
(la República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.

DECRETO N. o 44.445 -

29

DE AGÔSTO DE

DE

1958

Outorga concessão à Rádio Difuscre
Bento Gonçalves Limitada para instalar uma estação rád0difusora.

A'nda não foi publicado no Diário
P01' falta de pagamento.

Oficial

DECRETO N.o 44.446 AGÔSTO

DE 29 DE

DE 1958

Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sécas a instalar
uma central hidrelétrica no açude
Arm-as, no Estado do Ceará.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
8 inciso I, da Constituição, e
. Considerando que o Conselho Nacícnal de águas e Energia Elétrica.
pela Resolução n.v 1.493, de 1.0 de
julho de 1958, se manifestou pela conveniência da medida pleiteada, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas a instalar uma central hidrelétrica no açude Araras, no município
de Reríujaba, Estado do Ceará.
Art. 2.° Esta instalação se destina
a suprir. em alta tensão, os concessíonários locais.
Art. 3.<;> O Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas deverá
apresentar à Dlvlsâo de Águas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
no prazo de noven ta (90) dias, a contal' da data da publicação dêste decreto; os projetos e orçamentos respectivos, bem como iniciar c concluir
as obras nos prazos que forem fixados, pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigD poderão ser pro rrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4<;> O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
fT,
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Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paulo Frões da Cruz.

DECRETO N.o 44.447 AGÔSTO DE

DE

29

DE

1958

Autoriza a Companhia Brasileira de
Energia Elétrica a proceder estudos
para o eprooeitaanentc da eneroia
hidráulica de diversos desniveis ~si
tuaaas nos municipios de Juiz de
Fora, Matias BarbDsa e Mar de Espanha) ao Estado de }l/finas Gerais
e Três Rios ,no sstoao do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando

atribuiçã-o que lhe confere o
art. 87, inciso I, da COnstituição e
tendo em vista o que dispõe o artigo
9. 0 do Decreto-lei n.c 852, de 11 de
novembro de 1938, e o que requereu
a interessada, decreta:
da

Art. 1.0 Fica a Companhia Brasileira de Energia Elétrica autorizada a proceder aos estudos nos têrmos dos artigos 9.° e 10 d~ Decretelei n.c 853, de 11 de novembro de
1&38, para o aprov-eitamento da energia hidráulica dos desníveis existentes em um trecho do rio Paraibuna
compreendido entre a cachoeira de
Saôl'agi e a confluência com o rio
Paraíba, situados nos municípios de
Juiz de Flora, Matías Barbosa e Mar
de Espanha, no Estado' de Minas Gerais e município de Três Rios no
Estad-:Jdo Rio de Janeiro e bem assim, do trecho do Rio do 'peixe compreendido entre a cachoeira da pit·
cada e sua confluência com o rio
Paraábuna, no município de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais respeitados os direitos de terceiros'.
Art. 2.° Caducará o presente título,
mdependente de ato declaratório se a
Interessada não apres-entar d€nt~o do
prazo de um (1) ano, contado da
data da publicação dêstz Decreto à
Divi?ão de Aguas, do Departame~to
Nacional da produção Mineral do Ministério da Agrtcultura, os estudes a
qUe se refere a pres-ente autorização.
Art. 3.° Findo o prazo a que se
refere o artigo 2.°, contado da data

EXECUTI'.!O
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da publicação deste Decreto, e conseqüentemente extinta a presente autorização de estudos, o permissionário não poderá pleitear a sua tenorvaçâo e todos os estudos, projetos e
orçamentos realizados, ainda que incompletos, deverão ser errcamínhadoa
à referida Divisão de .águas .
Art. 4.° ÊSte Decreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de agôsto de
1958; 137.° da Independgncía e 70.° da.
Repúblka.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróes da C1UZ.
DECRETO N.o 4'4.448 -- DE 29 DE
AGÔSTO DE 1958

outorga à companhia Luz e Fôrça
Santa Cruz COm sede no Esta!do de
São Paulo conoessão para distribuir energia elétrica no municíPio
de ItaÍ, Estado 4e São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, da Constdtuíçâo, e
nos têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
n.c 2.28:1, de 5 de junho de 1940, combinado COm o artigo 3.0 do Decretalei n.o 3.763, de 25 de outubro de
1941, decr-eta:
Art. 1.0 E' outorgada à Companhia.

Luz e Fôrça -Santa Cruz com sede no
Estado de São Paulo concessão para
distribuir energia elétrica DO município de Itaf Estado de. São Paulo ficando autorizada a construir linhas
de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Em portaria 'do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão, determinadas - as características técnicas das instalaçôes .
Art. 2.° A presente concessão fícará sujeita às disposições do Decreto
nv. 41.lH9, de 26 de fevereiro de 1957,que regulamenta os serviços d-e energia elétrica.
Art. 3.° caduca-rá o presente título,
independentemente de ato declaratório, Se a concessionária não satisfízer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e vinte
(120) dias, a contar da data, da pu-
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blicaçâo dêste Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos ao
sistema de transmíssâo e ao de disbrfbuíção .

II _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicaçâc
do despacho de aprovação da respéctíva minuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Requerer à Divisão de ·Ag))as,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (.6() dias, do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Mímstro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos referirdos neste artigo poderão ser prorrogcdos por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4,° As tarifas do fornecimento
lRe energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela ref-erida.
Divisão de' Aguas ,
Are. 5.0 -F in do o prazo da concessão,
deverá a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6.° A presente conceasâo vigorará pelo prazo de trinta t3'Ü) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato pelo Tritbunal de contas.
Art. 7,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de agôsto de
1958; 137.° da Independência e 70,° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Paulo Fróee da Cruz.

DECRETO N.? 44.449 AGÔSTO DE

DE

29

DE

1958

Declara de utilidade pública a jaiiXa de terra destinada à passagem
da linha de transmissão (la Companhia Hidto Elétrica do São Francisco, de 33kV, de coteoiie a Mapele, no Estado àa Bahia,
,

O presidente da. República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o

art. 87, incisa I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto 'no artigo
151, letras "b" e. "c" do Código de
Águas e no Decreto-lei n.v 3.355, de
21 de junho de 1941, bem como o requerido pela Companhia Hídro 'atétríca .do São Francisco, .decreta:
Art; 1.° E' declarada de utilidade.
pública a faixa de terra destinada à
passagem, aérea ou subterrânea, da
linha de transmissão de energia elétrica de 33 kV, da. Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco, com 40
metros de largura, de Cotegipe, "no km
8 + 189, a Mapele, no km 3' + 325,
Art . 2.° A faixa de terra descrita no
artigo anterior compreende as áreas
constantes da planta n.c 67 aprovada pelo Diretor Geral do Dspartamenta Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, no
Processo D. Ag. 547-58, situadas no
Estado da Bahia, de propriedade atrhbuída às pessoas a-baixo relacionadas
na ordem em que se encontram ao
longo do traçado da linha .
MUNICÍPI,O DE SALVADOR

1 - Area de 57.000 (einqtlenta e
sete mil) m2 da S, A. Lavoura e
Indústria Reunidas;
2 - Aree de 17. 70{) (dezessete mil
e 'setecentos) ma, da vtuve Maa-ía
Olímpia Ferreira Fonseca
·3 - Area de 2.150 (dois mil cento e cinqüenta) ma, de Maria Catartna aa Oonceíçào;
4 - Area ce 6.45G (seis mil qUJatrocentos e cinqüenta) mz, de Saturníno Lopes penligãü;
5 - Area de 3.900 (três mil e novecentos) ma, de Brtgtda Maria de
Carvalho;
6 - Area de 23.200 (vinte e trêsmü
e duzentos) m2, de Nitr-ogênio S, A,
- Fazenda "Mapele":
7 - Area de 6.80'0 (seís mil e oitocentos) ma, de pergentino Ant-ônio da.
Rocha - Fazenda "Ponta"
8 ~ Area de 5.400 (cinco ~íl e quatrocentos) ma, de Nitrogênio S. A. Fazenda «Mapele'".
Art , 3,0 A Companhia Hídrc ElétrIca de 8á'0 Francisco fica autorizada
a promover a dem,pl'opriaçãodo domínio pleno das glebas onde tal se
fizer necessário para a passagem da
linha de transmissão referida no artigo 1.°.

367

· ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4.0 Quando não fôr necessãr:o
à des1propriaçáo do domínio pleno. fica constituída, em ravor da. mesma Companhia e para o
fim indicado, a servidão necessaria, a.
qual compreende o direito. atribuído
a emprêsa coneessíonária de pra ticar
todos os atos de construção, manutençâo e teonseuvaçâo da mencionada linha de trunsmcssâo de energia elétrica e de linhas' telegráficas auxtlía,
res ou telefônicas, bem corno suas
poSsíveis alterações e reconstruções.
S 1.0 Os proprietários das áreas de
terras atlngídas pelo ônus limitarão o
USO e gôzo das mesmas ao que fôr
eompativel com a existência da ser~
vtdão, abstendo-se, em conseqüência,
de praticar, dentro das mesmas,
quaisquer atos que embaracem ou lhe
cansem dano, Incluídos entre êles os
de erguer construções ou de fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Companhia Hidro Elétrica
d,') São joraneísco .fica autorizada a,
promover, no caso de embaraço opôsto pelos proprietártos no exercício da
servidão, as medidas [udiciaís necessártas ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive do 'pro~
cesse de desaproprbação, nos têmios
do artigo 40, do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Art. 5.° N·')s têrmos do artigo 15 do
Decrete-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941 modificado pela Lei número
2.786, de 21 de medo de 1956, a promoção da servidão cu da desaproprsacão das áreas de terra oonstcntes dêste Decreto, é declarada de caráter urgente.
Art. 6.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
Em contrárto .
Rio de Janeiro, em 29 de agôsto de
1953; 137.0 da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
rauio Frões ao., Cruz.
proceder-s~-á

DECRETO N.O

44.4.50 -

DE 29 DE

AGÔSTO DE 1958

Autoriza a Smsrrésà Luz e Fôrça Itabapom;w
Limitada a ampliar as
suas instalações çeraâcras na Usina
do rio Calçado. Estado do Espírito
Santo. e dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o aT-

tigo 87. inciso I. da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n. o 2.059
de 5 da março de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n.e 1.484, a medída Toí julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elét~ica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Emprê.:.
sa Luz e Fôrça Itabapoana Limitada
a ampliar suas instalações mediante
a elevação da barragem e a montagem doe um grupo gerador na Usina
do rio Calçado. Estado do Espíl'ito
santo.
§ 1. o As características técnicas do
grupo S'êrão fixadas oporlunam.rentoe
pelo Ministério da Agricultura por
ocasião da aprovação do projeto .
§ 2. o A ampliação destina-se ao refôrço do abastecimento de energia
elétrica à zona de forn-ecimento da
coneessionária..
Art. 2.0 Caducará a presente autorização independente de ato declaa-a;
tório se a concessionária não cum.,
pr-ir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri~
cultura. dentro de cento e oitenta
(180) dias, a contar da data da publicação dêste ' decreto, os estudos
projetos e orçamentos das obras.
Ir Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem' fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único Os prazos a que
se refere êste a.rttgO poderão ser
prorrogados por ato do Mmístro da
Agricultura.
Art. 4.° A interessada fica sujeita
às demais normas do D-ecreto núme,
1"0 41. 01~. de 6 de fevereiro de 195-7
que regulamenta OS .servíç.,s de ele~
trtcidade.
Art. 5. o O presente decreto entra
em vigol' na data de sua publicação.
Art. 6. o Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 29 de agôsto de
Independência e 70°

1958; 1370 da
d a República .

JUSCELIN'O

Paulo

KUBITSCHEK.

Fr o es da

Cruz
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DECRETO

N,O

44.451 1958

DE

29

DE

AGÔSTO DE

Autoriza a prefeitura Municipal de
Tarumirim a ampliar suas ímetclaçôee hidrelétricas no rio Caroainça,
município de Tarumirim. Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, Usando
da atrbbuição que lhe confere o artigo 87. inciso I. da Constituição e
DoS têl'mos dos artigos /1. o e 2. o do
Decreto-lei n." 2.059. de 5 de março
de 1940:
Considerando que, pela ResGlução
n.s 1.478, a medida foi julgada ccnvaníente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
ATt" 1.0 Fica, a Prefeitura Municipal de Tarumirtm autorizada a ampliar suas instalações
hidrelétricas
na cachoeira Três Barras DO rio Caratánga, município de
Tarumirim,
Estado de Minas Gerais, mediante a
execução das seguintes obras:
a) construção de barragem e tomada dágua a montante do canal de
derivação existente;
b) reforma geral do canal e da
câmara de compensação existentes;
C) ampliação da casa de fôrça;
d) instalação de mais uma unidade tUl'bo geradora e respectiva tubulação forçada;
e) elevaeâo da tensão de saída da
usina mediante a instalação do equipainento elétrico adequado.
Parágrafo único P.or (lcasláo da
aprovação dos projetos p'êlo Ministério da Agricultura, serão fixadas
em portaria, as caracter.isticas técnicas das obras. ora. autorlzaôas ,
Art. 2.° Caducará o presente título independente de ato declaratório.
se a ccmoessionáría não satíefázer M
seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério
da
Agricultura, dentro de cento e oiten,ta (180) dias contados d·:!. data da
publicação dêste decreto, os projetos,
as especificações e o orçamento das
obras a realizar.
II .,- Iniciar e terminar ditas obras
nos prazos fixados pelo Ministério
da, Agricultura.
Parágrafo único Os prazos aos
quais se refere êste artigo. poderão

ser prol'rogados pêlo
Agricultura.

Ministério da

Art. 3. ° A concessão. a qual se re,
fere o artigo 1.0 dêste 'decreto, fica.
subordinada às demais normas do
Decreto n.s 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os servlçw;
de energia elétrica.
Art. 4.° nste decreto entra em vigor .na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam..se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de agôsto di
1958; 137,° da Independência e 70,da República.
JUSCELINO

Paulo

KUBITSCHEK.

Froes da

DECRiETO N. ° -44.462 AGÔSTQ DE 19'58

Cruz.

DE

30

DE:

Altera disposifJivos do Decreto núme_
r o 3-8.778. de 27 de fevereiro de
1956, que dispõe sôbre a criação «a
Comissão
Desportiva das Fôrças
Armaàlas e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artí,
go 87, inciso I, da constituição, de.
ereta:
Art. 1.° O art. 2.° e seus parágra.,
fos do Decreto n.c 38.778. de 27 de
fevereiro de 1951{). passam a ter a ~e'
guinte redação:
"Art. 2.° A CDFA. diretamente
subordinada ao EMFA. será íntegra.,
da pelos dirigentes dos órgãos de
Desportos de cada uma das Fôrças
Armadas e presidida por um oficial
de maior hierarquia indicado pelo
Chefe do EMFA.
§ 1. ° Os membros da CDFA - serão
designados e dispensados por decrete,
do Presidente da República e exerce,
rão essas atividades. sem prejuízo de
suas funções normais, nas respeetí.,
vas Fôrças e 'no Estado-Maio!' das
Fôrças Armadas.
§ 2. ° A GDFA funcionará no Estado
Maior das Fôrças Armadas e disporá, para atender aos trabathos de secretaria e de direção técnica. de pas.,
soal auxiliar indicado por seu presidente e designado pelos respectívos
Ministérios" .
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:Art.. 2. o Este decreto entr8!á em
'l'igor na data. de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de' Janeiro, em 30 <!e ~ôsto de
1958; 137. o da Independéneía e 70. o
da República. "
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço M"atoso Maia
Henrique Lo!f;t
Francisco de Melo

DEORJETO N. o 44.453
AGÔSTO DE 1958

DE

30

DE

outorga a Celulose Cambarã
Limitada concessão para o aproveitamento de enerçío: hidráulica
-ae um desnível existente no curso
Arcado, distrito de Camidágua
bará município de São Francisco
de Paula, Estado do Rio Grande
do Sul, para US"Q exclusivo.
o Presidente da Repúblíca, usan.,
TIO da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto n." '24.643, de 10
de julho de 1934. decreta:
Art. 1.0 E' outorgada a. Oelutnse
-Oambará Limitada concessão
para
o aproveitamento de energia hidráat.,
Iíca de um desnível existente no curso
digna Arcado. p,tstrito de Camará,
município de São Francisco de pR.wa,
'Estado do Rio Grande do Sul, ,.e--'lpeitados "os direitos de ter~eiros.
§ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
S 2. o O aproveitamento destína.se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para uso exelusivó da concessionária, que não poderá ceder energia a terceiros. mesmo
.a titulo gratuito. excluídas desta
proibição as vilas operárias da C011-cessionária, desde que êsse fornecimento seja gratuito.
Art. 2. o A presente conc-essão fica
"Sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta. os servtç.,s de
energia elétrica.
Art, :3 . o Caducará o presente título independentemente de ato de-
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claratórfo, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mí.,
rüstc-, da
Agricultura. em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano
a contar da data da publicação dêste
decreto, o projeta, do aproveitam-ento hidrelétrico, observadas
as normas técnicas relativas às instalações
estabelecidas em Leis e RegulamentoS.
II - Assinar' o contrato discíplí.,
nar da concessão dentro do prazo de
trinta (3'() dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agricultura, .
TIl ~ Requerer à Divisão de Ag-uas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério da Agricultura, mediante o arquívernent.o da
certidão comprobatória a averbação do registro do referido contrato
nr. Tribunal de contas. dentro de
sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrlcultura, executando;
as de acôrdo com os projetos _3.pro~
vades e com as modífícações que forem autorizadas, se aecessârías.
parágrafo único Os prazos rerert,
dos neste artigo poderão ser prorrogados. por ato do Ministro da A,.,~
cultura.
Art. 4,° Findo o prazo da concessão. todos as bens e instalações que.
no momento, existirem em
função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão e dlstc-íbuíção da' enet-;
gia elétrica. referentes ao aprovetta ,
menta concedido, reverterão ao Estado do ruo Grande do Sul.
§ 1. o A concessionária poderá re,
querer ao Govêrno Federal que a CI1TI_
cessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estdpula.,
das. desde que faça a prova de que
o Esta.clo do R.io Grande do Sul n~o
se opõe à utilização dos bens c bjetos da reversão.
§ 2. o A concessionárta deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até ~ (õ) me,
ses antes de findar o prazo de vígên,
ela da concessão, entendendo-se, se
o não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 5. o A presente conce3sáo vigorará pelo
prazo de trinta (30)
anos contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
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Art. 6.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro. 30 d~ agôsto de
1958; 137." da Independência e 7{}."
da Riephblica.
JUSCELINO

Paulo

KUBrrsCHEK.

Froes da Cruz.

DECRETO N.o 440454 -

DE

3

DE

SETEMBRO DE 1958

Trtmejere, sem aumento de 'despesa.
junções de Tabelas Numéricas Especiais de ExtranumeTários~mensa~
listas do Ministério da Guerra, que
menciona. e dá outras providências.

o presidente da República~ usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes; as seguintes
funções das Tabelas jqumérícas .Espectais de Extrantlmeráno-m~IlSa:'lls~a
do Ministério da ouerra, abaíxo índícedas:
I - Uma O) função de Motorista,
referência 19, excedente, ocupada por
waater Alves, da Tabela Numérica
Especial de Extralnumerário-mens~,,",
lista, do Arsenal de Guerra do Rio,
para idêntica tabela, também, em
caráter excedente da ])iretoria de
Pesquisas Tecnológicas.
II - Duas (2) funções de Artdfíce,
referência 19, excedentes, ocupadas
respectivamente por Maríno de Oliveira e Pínagé Antônio Sampaio. da
Tabela NUmérica Especial de Extranumerárío-mensalísta, do Arsenal de
Guerra do Rio, para tabela idêntica
da! Diretoria de Pesquisas Tecnológicas' também em caráter excedente.
III - Duas (2) funções de Artífice,
sendo 1 de referência 19, excedente,
ocupada por Francisco de Oliveira
Lemos e uma de referência, 20 ocupa.da por Constamtíno Pedradas Santos, da Tabela Numérica Especia!l de
Extranumerário-mensa1i.sta, da Fábrica do Andaraf, para idêntica tabela
da Diretoria de Pesquisas Tecnológicas, continuando a primeira em caráter excedente.
IV - Uma (1) função de Servente,
referência 19, ocupada por Mírto de
Souza da Tabela Numérica Especial
. de Extranumerário-mensalista, do Ga-

bínete do Ministro, para tabela idêntica da I>iretoria de Material de Intendência.
V - Uma (1) função de servente.
referência 20, excedente, ocupada por
Wilson Caminha Gaspar, da Tabela.
Numérica E6pecial de Bxtranumerário-mensalista, da 2.a Circunscrição de
Recrutamento, para idêntica tabelar
da Biblioteca do Exército, também em'
caráter excedente.
VI --'- Uma (1) função de Motorista, referência 20, com o ocupante
Diógenes Carlos Pereira, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista, do Arsenal de ouerrar
do Rio, para idêntica tabela da" Diretoria de Fabricação e Recuperação; e
VII - Uma (1) função de 'rraoalhador Braçal, referência 17, com CF
ocupante Antônio Cassimíro de Oliveira, da Tabela Numérica Bspecíab
de Extranumerário-mensalista do oent1'o Hípico de Remonta para idênti-ca
tabelei do Depósito' Centrar de Annamenta e Munição,
Art. 2.° ~te Decreto entrará em vigor na data de sua pUblicação,·
Arb. 3.°,- Revogam-se as disposições
em contrário,
Roio de Janeiro, em 3 de setembrode 1953; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Henrique

xou.

DECRETO N.? 44,455' -

DE

3'

DK

SETEMBRO DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa..
função da TabeJa Numérica de Ex-

tranacmeràrio-mensaueta _db Minis_
téric da Guerra, e dá outras pro'vitiémciae.

O Presidente da República; usando>

.da atribuição que lhe confere o ar-«
tdgo 87, item r. da Constituição, de-

creta:

Art, l.0- Fica. transferlde, com o
respectivo ocupante; Clóvis Guacyguaztl da Preta, uma função de Mestre Especializado, referência 25, da
Parte Permanente, da Tabela Numérica de Extranumerârio-mensanista,
do Parque centrai! de Motomecanízacão, para idêntica tabela do Campo:
de Pl'(IVaS da Marambaía.
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Art. 2.° mete Decreto entrará em
vigor nar data de sua publicação.' _
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro. em 3 de setembro
de 1958; 137." da Independência e 70.°
da República.

3'11

Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogando-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1958; 137. c da Independência e
70. o da República.

JUSCELINO KUBITScHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

Henrique LoU.

DECRETO 1'1." 44.4&6 -

DE 3

DE

SETEMBRO DE 1958

Transfere, sem aumento de despesa,
junção de Tabela Numérica Especial 'de Bxtrtmumerérío-menealiste
Ministério da Guerra, e dá outras providências.

do
o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transíerída. com o reepectívo ocupante, José Gonzaga de
Oliveira, uma função de Arbífíce, referência 18, da Tabela Numérica Especial de Extranumerárío..mensalista
do EStabelecimento Central de Subsistência, para idêntica tabela do
QualI'tel General da La Divisão de ~
fantarla - I Exército, ambos do Ministério da GUeTI'a.
Art. 2.0 nste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Art. 3. o Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1958; 137." da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIC

Henrique Lott

DECRETO

N.o 44.457 DE 3 DE
SETEM:BRO DE 1958

Cria a Companhia de Serviço Industrial da Fábrica de ltajubá.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da oonstituição e de
acôrdo com o art. 19 da Lei n." 2.851,
de 25 de agôsto de 195ti, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Companhia de
Serviço Industrial que deverá tntegrar-se na Fábrica de rtejubá.

DECRETO

N.o 44.458 DE 3 DE
SETEMBRO DE 1958

Dá nova retiaçãa aos itens que cita
do art. 1.0 de Decreto n.(, 40.570,
de 18 de dezembro do ano de 1956.

o Presidente da República, tendo
em vista o § 16 do art. 141 da Constituição Federal e usando das atribuições que lhe confere o item I do
art.' 87 da mesma Constituição, decreta:
Art. L" Passam a ter a seguinte redação os itens abaixo enumerados
do art. 1.0 do Decreto n," 40.570, de
18 de dezembro de 1956:
I - Gleba a.
3 - Propriedade de Firmino Pacheco dos Santos Lima, com uma
casa de madeira, um paiol, cêrcas e
mangueiras como benfeitorias, com
uma área de 1.461,609 Ha e o valor
de Cr$ 1.467.734,90 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e trinta e quatro. cruzeiros
e noventa centavos);
4 Propriedade de herdeiros de
João _Francisco Domingues, com uma
área de 36,300 Ha e no valor de
Cr$ 74.995,80 (setenta e quatro mil
novecentos e noventa e cmco cruzeíros e oitenta centavos);
5 - Propriedade de Gisi Fe~,
com uma área de 24,200 Ha no valor
de Cr$ 49-.997,20 (quarenta, e nove
mil novecentos e noventa e.sete
cruzeiros e vinte centavos);
6 - Propriedade de João GonçalV€6 e herdeiros, com urna área ce
93,050 Ha e no valor de crs 62.792,00
(sessenta e dois nil setecentos e rioventa e dois cruzeiros);
8 Propriedade de Miguel Debrachmskí, com uma área de 24,200
Ha, no valor de Cr$ 40.002,60 (quarenta mil e dois cruzeiros e sessenta centavos);
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9 propriedade de Bazfflo Zappe, com uma área de 36,300 Há, ten-

40 como benfeitoria urna casa de
madeira e dois paióis e no valor de

o-s 240.009,40 (duzentos e quarenta

mil e nove cruzeiros e quarenta centavos) ;
10 -

propriedade de Emilic Klus-

ka, com uma área de 24,200 Ha e no
valor de Cr$ 49.997,20 (quarenta e

nove mil novecentos e noventa e sete
cruzeiros e vinte centavos):
13 -

Propriedade de Joâo Klus-

ka e herdeiros, com
108,900

Ha.:

tendo

uma área de
por

benfeitoria

uma casa de madeira e um paiol e
tudo no valor de Cr$ 266.496,70 (du..

zentos e sessenta e seis nil quatrocentos e noventa e seis cruzeiros e setenta centavos);
15 Propriedade de Miguel de
Lima e João Maria de Lima, com

uma área de 26,620 "C.la. e, no valor de
Cr$ 44.002,90 (quarenta e quatro mil
e dois cruzeiros e noventa centavos) ;
16 - Propriedade de Beleslau Zappe, com uma área de 24.200 Ha., e no
valor de ors 37.497,90 (trinta e sete
mil quatrocentos e noventa e sete
cruzeiros e noventa centavos);
17 - propriedade de Beleslau zaooe com uma área de 26,620 Ha, e tendo
por benfeitoria uma casa de madeira
e tudo no valor de Cr$ 83.408,80 (oitenta e três mil quatrocentos e oito
cruzelros e oitenta centavos):
19 - propriedade de Argem1ro Perreira Bueno e herdeiros, com uma
área de 36,845 Ha., e no valor de
Cr$ 76.121,80 (setenta e seis mil
cento e vinte um cruzeiros e oitenta.
centavos) ;
20 - Propriedade de João Gonçalves e herdeiros, com uma área -de
24,200 Ha., e no valor de
.
Cr$ 34.993,20 (trinta e quatro mil
novecentos e noventa e três cruzeiros
e .vínte centavos);
21 - Propriedade de João GonçalVe6 e herdeiros, com uma área. de
26,620 Ha. e no valor de
.
Cr$ 44.002,90 (quarenta e quatro mn
e dois cruzeiros e noventa centavos);
, 34 - Propriedade de Argemíro
Ferreira Bueno e herdeiros, com uma
área de 9,680 Ha. e no valor de .: ..
Cr$ 19.998,90 «íezenovs mil novecentos e noventa' e oito cruzeiros e 1l0~
venta centavos);
38 - Propriedade de Ebraim de Sá
Ribas Filho, com 5,505 Ha. e 110 valor de Cr$ 11.373,30 (onze mil tre-

zeotos e setenta e três cruzeiros e
trinta centavos);
39 - Propriedade de Ebraim de Sá
Ribas Filho, com uma área de 5,385
Ha. e no valor de Cr$ 11.125,40 (oI1Zt'}
mil cento e vinte e cinco cruzeiros
e quarenta centavos);
40 - Propriedade de Argemíro Ferreira Bueno e herdeiros, com uma.
área de 10,769 Ha., tendo um paiol
como benfeitoria e no valor de ....
Cr$ 22.848,80 (vinte e doís mil oito~
centos e quarenta e oito cruzeiros e
oitenta. centavosr ;
41 - Propriedade de Herdeiros de
Francisco dos Santos Sobrinho com
uma área de 121,00 Ha , e no' valor
de Cr$ 212.476,00 (duzentos e doze
mil quatrocentos e setenta e seis cruzeiros) ;
42 Propriedade de João Maria
de Lima, com uma área de 4,840 lia.,
tendo uma casa de madeira por benfeitoria e no valor de Cr$ 48.001,10
(quarenta e oito mil e um cruzeiros
e dez centavos);
44 _ Propriedade de herdeiros de
André Schímansht, com uma área de
10,769 Ha. e no valor de Cr$ 22.248,80
(vinte e dois mil duzentos e quarenta
e oito cruzeiros' e oitenta. centavcer:
n - Gleba B:
3 - Propriedade de herdeiros de
Leocádia Pacheco dos Santos Lima,
com uma área ~ 53,417 He.. e 110 valar de Cr$ 52.989,70 (cinqüenta e dois
mil novecentos e oitenta e nove cruzeiros e setenta oentavos) ;
6 - Propriedade de herdeiros de
Maria da Conceição Pacheco dos
Santos Lima, com uma área 'de ....
123,420 Ha. no valor de ors 105.836,40
(cento e cinco mil oitocentos e trínpe, com uma área de 12,10 lIa., taltavos);
9 - Propriedade de Beleslau zeppe com uma área de 12,100 Ha., tendo um paiol come benfeitoria e tudo
no valor de Cr$ 18.004,00 (dezoito
mil e quatro cruzeiros);
12 Propriedade de herdeiros
de José Helke, com uma área de ....
16,964 Ha., no valor de Cr$ 21.035,40
(vinte e um mil e trinta e cinco
cruzeiros e quarenta centavos);
14 - Propriedade de Vesílíe Belke, com uma área. de 19,384 Ha. tendo como benfeítoría uma casa é cêrcas e tudo no valor de" Cr$ 36.033,00
(trinta e seis mil e trinta e três cruzeiros) ;
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16 - Propriedade de Ana Copachínska com uma área de 72,600 Ha.,
tendo Uma casa, um paiol, cêrcas e
mangueiras como benfeitorias e tudo
no valor de Cr$ 96.008,70 (noventa
e seis mil e oito cruzeíros e setenta
centavos) ;
17 - propriedade de herdeiros de
Leonarda Míkus, com uma área de
48400 Ha., no valor de o-s 51.013,60
(c'inqüenta e um mil e treze cruzeiros e sessenta centavos);
21
Propriedade de Joaquim
.rucgles Gonçalves e Filha, com uma
área de 1691,400 Ha., tendo uma
case, um paiol, cêrcas e mangueiras
como benfeitorias e tudo no valor de
crs 193.028,50 (cento e noventa e
três mil e vinte e oito cruzeiros e
cinqüenta centavos);
25 - Propriedade de Edalino Francisco Túlío, com uma área de ·145,289
Ha., tendo uma casa, um barbaquá
e mangueiras como benfeitorias e tudo no valor de Crê 168.308,50 (cento
e sessenta e oito mil, trezentos e oito cruzeiros e cinqüenta eentevosj :
26 - Propriedade de Tosé PacheCO de Miranda Lima, com uma área
de 26,398 Ha., e no valor de
.
Cr$ 27.966.30 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis cruzeiros e
trinta centavos);
32
Propriedade de Cândido
Branco Pacheco, com uma área de
36,064 Ha., tendo uma cesa, um paiol,
cêrcas e mangueiras, tudo no valor
de Cr$ 72.774,10 <setenta e dois mil
setecentos e setenta e quatro cruzeiros e dez centavos);
33 - Propriedade de João Cordelro Pacheco, com uma área de 118,580
Ha., no valor de Cr$ 109.,,24,00 (cento e nove mil quinhentos .:; vinte e
quarto cruzeiros);
,
34 - Propriedade de Pedro Apolinário e Filhos, com uma. área de
67,760 Ha., no valor de 01'$ 70.799,70
<setenta mil setecentos e noventa e
nove cruzeiros e setenta centavos);
35 Propriedade de Honorato
Branco Pacheco, com uma área de
506,166, no valor de Cr$ 475.436,70
(quatrocentos e setenta e cmco mil
quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e setenta centavos);
36 - Propriedade de Firmino Pachec-, dos Santos Lima, com uma
área de 26,620 Ha., no valor de ....

Cr$ 21.608,30 <vinte e um mil seiscentos e oito cruzeiros e trinta centavos) ;
37 - Propriedade de Pedro Pacheco dos Santos Lime" com uma área
de 121,000 Ha., no valor de
'
eis 97.029,90 <noventa e sete mil
vinte e nove cruzeiros
noventa
centavos) ;
38 - Propriedade de José Ribas,
com uma área de 39,325 Ha., no valor de crs 31.212,30 (trinta e um
mil duzentos e doze cruzeiros te trinta centavos);
39 Propriedade de Francisca
Benvrnda e Deoclécío Jungles Gonçalves, com uma área de 96,800 He ,;
no valor de Cr$ 76.830,10 <setenta
e seis mil oitocentos e trinta cruzeiros e dez centavos);
40 - Propriedade de Dalila e Deoclécio Jungles Gonçalves, com urna
área de 45,980 Ha., no valor de ....
Cr$ 51.013,40 (cinqüenta e um mil
e treze cruzeiros e quarenta centa-

vos) ;

41 - Propriedade de Walfrido da
Silva Lima, com uma área de 16.964
Ha., no valor de Cr$ 24.826,50 (vinte
e quatro mil, oitocentos e vinte e seis
cruzeiros e cinqüenta centavos);
Art; 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N.o 44.459
SETEMBRO DE

DE

3

DlI

1958

Torna sem efeito o Decreto número
43.984, de 5 de julhO de 1958 e dá
ouirae providências.
.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe- confere o artigo 87. inciso I. da constituição, de..
ereta:
Art. 1. o Fica sem efeito o Decreto
número 43.984, de 1) de julho de 19'58,
que aprovou o Regimento tia Divisão
do pessoal Civil do Ministério da Marinha.
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Art. 2. o ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação _ revogadas as disposições em ccntrárée.

Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1958; 1370 da Independência e 7'0°
da República.
JUSCELINO

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro. em 5 de setembro
de 1958; 137. 0 da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

KUBITSCHEK

Clovis SOJlgadJo.

Jorge do Paço .llfatoso Maia

DECRETI'0 N.o 44.461 SETEMBRO DE 1958
DECRETO N. o 44.460
SETEMBRO DE 1958

DE

5

DE

'I'Tansfete função da série funcional
de Professor, da extinta Ta1Je'taJ
Numérica de Extranumerário-meneaueto da Rêde de Viação Cearense,
para idêntica Tabela da Universi-dade do Ceará do Ministério da
Educação e Cultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transferida com o
respectivo ocupante. Helena Gomes
de Matos. a função de referência 23

da série funcional de Professor, da
extinta Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Rêde de
Viação Cearense, para idêntica Tabela da Universidade do Ceará, do
Ministério da ~ducação e õultura.
,Art. 2. 0 :ilJste Decreto entrará em
vigor na data .de sua publicação.

DE

5

DE:

Aprova, com redução de despesa~ a
Tabela Gnica de
Extranumerário
MenSalista do Conselho Nacional do

Petróleo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que: lhe confere o artigO 87. Item L da Constituição, e
tendo em vista. o císposto na Lei número 2.004. de 3 de outubro de 1953,
decreta:

Ari. l.ó. 1l"lca aprovada, na forma
do anexo; a Tabela única de ExtranumerárIo Mensalista do Conselho
Nacional do Petróleo.
Art 2.0 .A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pela dotação orçamentária própria.
Art. 3, o l'tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Ari.o 4." Revogam-se as dísposíções em Contrário.
Riu tIe Janeiro. em. 5 de setembro
de 1958; 137. o da Independência e
70.(1 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo JUnior
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DECRETO N.o 44.462 -

DE

5 DE

SETEMBRO DE 1958

Autoriza a comissão do Vale do São
rranctsoo a aceitar da Prefeitura
Municipal de Ptme.do~ EstaJdo ae
Alaaoae a doacâa de uma área de
11.200";'2. medindo 80 metros de
frente 'Por 140 de' fundo
O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, item l. da Constdtuícâc Federal. decret,a:
Art. 1. ° Fica autorizada a comissão dn Vale do São Francisco. criada
pela Lei n. <:I 541, de 15 de dezembro
de 1948, a aceitar. sem ônl:l-s para o
GOvêrno Federal, da Prefetturs, Municipal de Penedo. no Estado de Alagoas. a doacâo de uma área de onze
mil e duzentos metros quadrados. meainda 80 metros de frente uor 140
de fundo. localizada no lugar denomínado "Pembeca". dentro da ZúTIa suburbana da cidade de Penedo, e li··
mitando ao norte com a rodovia
Penedo-Piassabussu. ao sul com o
projetado prolongamento da Rua
Quebra_Frasco e a leste e oeste com
es duas projetadas e paralelas ruas
que ligam a referida rodovia com o
aludido prolongamento da Rua Queta-Frasco.
Art. 2. ° Fica designado o agrônomo
Olavo de Freitas Machado, Chefe da
Residência Agrícola de Penedo. Estado de Abtsoas, para, como repre..
sentante da União. assinar a escritura de doacão.
Art. 3. o O presente Decreto entra..
rá em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Ja.neiro, em 5 de setembro
de 1958; 137. ° da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
DECRErO N.? 44.463 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1953

Outorga à Prefeitura Municipal de
Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do noree, concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere' o artigo 87, inciso I, da Constituição. e
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nos têrmos do aa-t. 10 do Decretolei n." 2.2'81, de 5 de junho de 1940.
combinado com o art. 3.° do Decreto-lei n.« 3.7&3. de 25 de outubro
de 1941, decreta:
Art. 1. ° li: outorgada à Prefeitura
MUnicipal de ceará Míeím, Estado
do Rio Grande do Norte. concessão
para distribuir energia elétrica na
sede do município, ficando autorizada a montar uma usina geradora
termo-elétrica e a construir o sistema de ddstrlbuíçâo,
Parágaado único. Em portaría do
Mlrúsbro _da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caracterfs,
ticas técníoaa da instalação.
Art. 2. ° A presente concessão ficacá sujeita às disposições do Decreto n.c 41.019, de 26 de fevereiro
de 195-7. qUe regulamenta OS serviços
de energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente tftuíc, independentemente de ato declaratórío. se a ccneessíonácia não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (l8()) di-as, a contar da data
da publicação dêste decreto, os eStudos. projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de distríbuiçâo .
II Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) di,as, contados da publicação do despacho da aprovação,
da respectiva minuta. pelo Míníetro
da Agricultura.
rI! ~ Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Minístérto da
Agricultura, mediante o arquivamento
da certidão comprobatória, a averbação do registro do refertdo contrato
no Tribunal de Contas dentro de sessenta (60) dias do regfstro.
IV - Iniciar e -oncluír as obras
nos prazos que forem marcados pelo

Ministro da Agrtoultura.

Parágrafn único. Os prazos rerertccs neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 As tarifas do rorneoímenta de energía elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela
rcrerída Divisão de Aguae.
Art. 5. o Findo o prazo da concessão. deverá a conceesíonâna requerer

ATOS rio PODER EXECUTIVO

386

ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que. no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6. <> A presente concessão vigorará pelo prazo de
trinta (3<»)
anos, contados a partir da data do
registro. do respectivo contrato. pelo
Tribunal de Contas.
Art , 7. <> Revogam -se as dísposíções
em contrário.

Rio doe Janeiro, 5 de setembro de
137. o da Independência e 70. <>

19.!}~;

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRiETO N. <> 44.464 SETEMBRO

DE

DE

5 DE

1'9'5:8

Outorga à Prefeitura Municipal de
Coronel Vivida concessão para0
aproveitamento
prog-ressi'l.;-r.
da
energia hidráulica do Salto de Alemoa existente no curso dágua denominad-o Chopin. na divisa. dos
municípios de COQ'Onel Vivilda e
Pato Branco. no Estado do paraná.
o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conrer; o artigo 87, inciso I da Constituição, de
acôrdo com o art. 15'0 do código
de Águas <'Decreto n." 24.643, de 10
de julho de 1934). decreta:
Art. 1. o ~ outorgada à Prefeitura
Mumcípal de Coronel Vívida concessão para o aproveitamento prog-:-essivo da energia hidráulica do
Salto de Alemoa, existente no curso
dágua denominad., Ohopín. na divisa dcs municípios de COT.Qnel Vivida
e Fato Branco. no Estado do Paraná, respeitados os direitos de tercetros.
§ 1. o Em portaria d::>' Ministro da
Agricultura, no ato 'd·e aptovaçâ., dos
projetos, serão determinados a altura da queda a aproveitar. a descarga da derivaçã-o e a potência da
etapa inicial, bem como das subseqüentes à medida que forem sendo
aprovados os respectivos projetos.
§ 2,0 O aproveitamento destina-se
à produção. transmíssão e dístrtbuíçâo doe energfa : elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica M mu-

nicípio de Coronel Vivida, no Estado do Paraná,
Art. 2. o A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto
n." 41.019. de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 3." Caducará o presente, titulo, independentemente de ato declaratórrc, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias. dentro do prazo de um O) ano,
a contar da data da publicação dêste decreto, o projeto de aproveitamento hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
11 - Assinar o contrato disciplinar doa concessão den tro do prazo
de trinta (30) dias, co-ntados da publicação do despacho de aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
da Agricultura,
UI - Requerer à Divisão de Aguae.
d-o Departamento Naci-onal da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. mediante o arquivamento
da certidão comprooa.tórta, a averbaçâc do registro do rcíertoo contrato no Tribunal de Contas. dentro
da sessenta ('60) dias do r eglstro .
IV - Iniciar e concluir as obras
ncs prazos que forem marcados pelo
Minlstro da Agrícultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovades e com as modificações que forern autorizadas. se necessárias.
Parágrafo único, Os prazos rercridos neste artigo poderão ser prorrogados per ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. o As tarifas do fornecimento doê energia elétrtca serão fixadas
-e revistas trienalmente pela referida
Dívisâ-, de Aguas ,
Art. 5. o Findo o prazo da conces3M, todos cs bens e instalações que.
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transrmssã., e distribuição de energia elétrica referentes :':0 aproveitamenta concedido, reverterão
União,
§ 1. o .A concessionária podea-à requerer ao Govêrno F€d~~ral que a
concessão seja
renovada, mediante
as condições que vierem a s€r estipuladas, desde que faça a prova
de que a União não Se opõe à utiLizaçã.o' dos bens objeto da reversão.
à-
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. § 2. o A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vi~
gêncía da concessão, entendendo-se.
se o não fiz.er, que não pretende a
renovaçao .
Art. 6. o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
ecntados a pa:rtir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal
de Contas.
Art. 7. o Rev-ogam-se as disposições
em contrMio,
RiO de Janeiro, 5 de setembro de
19'5-8; 137. o da Independência e 70. o
Repúbli"Ca,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Declara

de

utilidade

DE

pública

5

Art. 3. o A presente desapropriação
é declarada de caráter urgente para
os efeitos do artigo 15 de Decreto-lei
n. o 3. 36i1. de 21 de junho de 1941~
.modificado pela Lei 0. 0 '2.786. de 21
de maio de 1951L
Art. 4, o O presente Decreto entraem vigor na data de sua nubhcação.
Art. 5. o Revogam-se as nisposicões
em contráric .

Rio de Janeiro. em fi de setembro
de 1958; 137. o da Independência e.
70. 0 da República
JUSCELINO

KUBITSQHEK.

Ma-rioMeneghet11.

DECRETO N.o 44.466
w 5
SETEMBRO DE 1958

Mario Meneghetti

DElCRETO N. o 44. 465 ~
SETEMBRO DE 1958

337

ExECUTIVO

DE

uma

área de terra destinada à constru-

ção da subestação. de P~rto Ferreir!!"
da COm1)anhia Huiroeléirtca do Rzo
Pardo, e autoriza essa Companhia
a promover a desapropriação da
mesma.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no Decretolei n. o 3.365. de 21 de junho de 1941.
C o recuertdo P€'Ja mteressada decreta:
Art. 1. o E' declarada de utílldade
pública uma área de terra sttuada na
cidade de Põrto Ferreira. no Estado
de São paulo, de propriedade atríbutda à Indústrias Reunidas vtdrobras
Limitada. COm cêrca de vinte mil e
oitenta e cito metros uuadradcs
(20.888 mâr . A referida área, constant-e da planta n. o SB-020. aprovada pelo Ministério da Agr-icultura no
Processo D.Ag. n.« 1.527-58, destina50 à construção da subestação de Pôr.,
to Ferreira, cujo projeto foi aprovade. em 22 de abril de 19B8, no Processo D.Ag. n." 1.769-44.

Art. 2. o Fica autorizada a Companhia Hídroelébríca do Rio Pardo a
promover a desaprcprfação da mencionada. area de terra na forma (la
Jegíslaçâo vigente.

'DE~

Outorga a Jorge David Schieber Junior concessão paTa o aproveitamento progressivo de energia hidráulica da cachoeira Santa Clara, existente no curso dágua denomituuio Mucuri. distrito sede
do município de Nanuque, Estad.o
de Minas Gerais.

o

Presídenbe da República. usando

da atribuição que lhe -onfere o ar
tigo 87, inciso I, da constituição, de
acôrdo. com o art. 15{l do Código de
Águas (Decreto n.« 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1. 0 ~ outorgada a Jorge D<1-

víd Schíeber Junior concessão para

Q
aproveitamento progressivo da
energia hidráulica da cachoeira Santa Clara, existente no curso dágua
denominado Mucurt, distrito sede do
municípío de Nanuque, Estado de'
Minas Gerais. respeitados OS direi-o
tC6 de terceiros.
â
1 o Em portaria do Ministro daê
Agricultura serão determinadas a
altura da queda a aproveitar. a descarga de derivação e a potência. da

etapa Inicíaí.. - bem como elas subseqüentea, à medida que terem sendo
aprovados OS respectivos projetos.
§ 2.? O aproveitamento destina-se
à oroduçâo, transmissão e distribuição- de energia elétrrcn para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica nos dístrttcs de S-erra dos Aimorés e Nanuque, do município de Nanuque. E,s-:..
tado de Minas Gerais.
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rtca
Decreto

Art. 2." A presente concessão

sujeita
n.»

às

41.019.

disposições
de

2,6

do

de fevereiro

de

1957, que regulamenta Os serviços de
energia eléU'ica.
Art. 3. <> Caducará o presente título, independentemente de ato declaratóno, se o concessíonãrt-, não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação doMi..
nístro da Agriculturca, em três (3)
vias. dellttro do prazo de um (1)
ano. a contar da data da publicação
dêste decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regu-

lamentos.
II Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo

de trinta (3i»

dias, contados da pu-

blicação do despacho ~ aprovação.
pelo Mini\5tro da Agrícultura, da respectiva minuta.
lI! - Requerer, à Dívísão de A,,"'1las,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento
da certidão comprobatória, a averbaçào do regístr., do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro
de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e comchür as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agu-icUltura, ex.ecutandDas de acôrdo com os projetos aprovados e com as mcdíficaçôes qUe forem autorízadae, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artig-o poderão ser' prorrogados. por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. 0 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela' referida
Divisão de águas.
Art. 5.° Find,o O prazo da conceseão. todos as bens e instalações que.
:10 momento, existirem em função ex;
clusíva e permanente da produção,
transmissão e dístrtoutçâo da energia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido. .reverterãe, à União.
§ 1." O concessionáa-ío poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante
as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de
que a União não se opõe à utilização dos .bens Objeto da reversão.
§ 2. o O concessionáríc deverá emtrar OOm o pedido a que. se refere o

parágrafO
ses antes
gência da
S'8 o não
renovação.

anterior até seis (6) mede findar o prazo de viconcessão. entendendo-se,
fizer, que não pretende a

Art. 6." A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
.anos, contados a partir da data do
registro do respectivo contrato pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7. o Revogam-Se as díspoeiçôes
em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de

1958; 137. o da Independência e 70.
República.
JUSCELINO

CI

KUBITSCHEK

Mário M eneçneu;
DECRETO N. o 44 Aü7 SETEMBRO

DE

DE

5 DE

1958

Dá nOVa redação ao artigo 2. o do
Decreto n. O 42.889. de 26 de âesem-

bro de 1957.

o Presidente da Repúbríca, usando
da atribuícâo QUe lhe confere o artigo 87. tncíso L r;la Constituição. e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Águas. (DecretQ n .o 24.643 de 1{)
de julho de 1934). decreta;
Art. 1. o O arttso 2. o do Decreto
n.c 42.889. de '46 de dezembro de
1957. passa a ter a seguinte redação:
.. Al't
2. o Píoam transferidas
para as Centrais
.aterrtcas de
Goiás S. A. a usina Píancó. st,
tuada no município de Anápclís,
a usina de Anicuns.. situada no
município de Abadíâma desmembrada do município de Corumbá
de GOiás; a usina Jsidoro no mu,
nucípio de Corumbá de Goíás ; as
estações transfcrmadoras das usínas acima e o slstema. de distributcâo da cidade de Anápolis"
AJ.·t~ 2. o nete Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 5 de setembro
de 1958; 137. 0 da. Independência e

70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ma.rio Meneghettt.

ATOS

DECRETO N." 44.468 -

DE

no
5

PODER

DE

SETEMBRO DE 1958

Outorga à Comissão E'Stadual de
Energia Elétrica do Rio Grusuie do
Sul concessão para distribuir ener,
gia elétrica no Município de Marau, Distrito de Maria, no Estado do
Rio Grande do Sul

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1; oa Oonstannçáo, e nos
têrmoe do artigo 5. 0 do Decreto-lei
n. o 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art 1. 0 ::E: outorgada à comissão
Estadual de Energia mctnce do Rio
Grande do SUl concessão pará distribuir energia elétrica no Distrito de
Maria, Munícípío de Marau, no Esta;
do do RIO Grande do .sui.
Parágrafo único. Em portaria do
Mmístro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão de,
terminadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2.° A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto
n.« 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta Os serviços de . energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente título, independentemente de ato decla.,
ratórro, se a concessionária não satía,
fizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mi_
nlstro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (18{)) dias, a contar da data da
publicação dêste decre.o, Os estudos,
projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de dístrrbuíçâo .
II - Assinar o contrato discíplínar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias contados da publicação
do despacho da aprovação da respectdva . minuta. pelo Ministro da
Agricultura ,
lU - Requerer à DIVisão de Aguae
do Departamento Nacional da Produ,
çâo Mineral, do Ministério da Agrl.,
cultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória. a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do regrstro .
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
'
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorro-
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gados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° As tarIfas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas .e
revistas trienalmente pela referida D~
visão de Aguas ,
Art. 5.° Findo o prazo da oonces,
são deverá a concessionária requerer
ao Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no resoec.
tívo contrato, deverá estar prevista.
Art.6, o A presente concessão VIgOrará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da .data do registro, do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 7.° Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro 5 de setembro de
1958; 137. o da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

KUBlTSCHEl{

Mário Meneghetti

DEORETO N. o 44.469 - DE 5
SETEMBRO DE 1958

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Cruz Alta para a Comissão Estadual de Energia Elétrica, a concessão tara 1JTOàfuCã o e fornecimento de energia elétrica no 1. l' distrito.
mumicipia de Cruz Alta. Estado fio:.
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando:
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I. da Constituição. e
nos termos do artigo 150 no Oódlttv
de Águas, (Decr·et o n.» 24.643 de 10
de julho de 1934):

Oonsdderundo que

pela Resolução

n.? 1.0HO, de 4 de agôstc de 1955, o

('"onselh., Nacional de Aguas e Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações Qa Prefe:»
tura Municipal de Cruz Alta para a
f",nmissão Estadual de Energia EU:tríca. decreta:
Art. 1. o Fica transrerida para a
Comissão Estadual de Energia Eâétrrca a concessão
para a orocíucão e
fornecimento de energia elétrica Do
1. o distrito. do mun.cípí., de Cruz.
Alta. Estado do Rio Grande do sul.
ele Que era titUlal' a Prefeitura Municipal de CrUZ Alta, de conformidade
Com o Decre:o. n.c 14.267. de 14 de
dezembro de 1943.

ATOS DO PODJ:lR

A..rt

2. o Caducará o presente t1w
independente de ato declaratório .. se >tC<)llcessioná,ria não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado Pelo
M·nistro da Agricultura.
A.rt. 3. o As tarifas de rornecimentc
de energia elétrica, serão fixadas e
trienalmente revistas pelo M.inistro
da Agricultura.
Art . 4, o âate Decreto entra em vigcr na data de sua. publicação.
Art. 5. o Revogam-se as rnsnostções
em contrário.

'tulo

Rio de Janeiro. em 5 de setembro
de 1958; 137,0 da rndenenõêncta e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario lâeneçhetti,

DECRETO N." 44.47-0 SETEMBRO

DE 5 DE

DE 1958

Autoriza a Comparnhia LuZ e Fôrça
"Santa Cruz" a ampliar sues meia:

toçõee,

.o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti.êo 87 inciso I, da Oonstítuíçâo. e nos
têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei
li. O 352, de 11 de novembro de 1938:
Considerando que pela Resolução
n. 1. 499, de 3 de julho de 1958, a me.dída foi julgada conv-eniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Ener-gia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Luz e Fôrca "Santa Cruz" a am,
phar suas instalações, mediante a
-construcão de uma linha de transmissão entre as localidades de Taquara
e Itaí, no Estado de São Paulo" assim
come a construír subestação e rede de
distrfbuição nessa última' localidade.
§ V
As caracter-ísticas técnicas da
linha de transmissão, da subestação e'
da rede de distribuição, serão Iíxadas,
oportunamente pelo Ministério da
Agricultura por ocasião da aprovação
dos projetos.
~ 2.° A linha de. transmissão desttna-se ao fornecimento de energia à
'localidade de Itaí e à vila de São Sa1~:~so~~. incluídas em sua zona de con,
Art 2.° Caducará a presente auto-

. rfzação, independente de aro declara-

ExECUTIVO

tório, se a interessada não cumprir as

seguintes condições:
I - Apresentar à DIVisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura dentró de noventa (90) dias, a
contar da data da publicação dêste
Decreto os estudas, projetos e orçamentos das obras de ampliação.
l i - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
Se refere o presente artigo, poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
.
..
Art. 3.° A interessada fica SUJeIta
as normas do Decreto n,v 41.019. de
26 de fevereiro de 1957, que regula;
menta os serviços de eletricidade.
Art. 4." O presente Decreto en,:tra.
em vigor na data de sua publícaçáo ,
Art. 5.° Revogam-se as disposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro 5 de setembro de
1958; 137. 0 da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO

i(TTHITSCF."€K

Mario Meneghetti
DEORIETO N. o 4:4.4r'7'1 -

DE (I

DE SE1'EMBR:O DE 11915'8

Renova o Decreto n.o 39.051, de 18
de abril de

.aes

O Presidente da nepúbüca, usando rnl- atribuiçã() que l~,e. contere o
art. 37, n.? I, da Constltmçao e ncs
têrmos do Decreto-lei. n,« 1.98'5, d;e
29 de janeiro de 19410 (Código de MI~
nas), decreta:
Art. 1.0 FiCa renovada. pêlo prazo
improrrogável de um (1) ano, U(,S
têrmos da letra b. do art.. 1.0 do pe.ereto-lei ru'' 9.6'Ü'5 de 119 de agosto
de W4I6 a autorização conferida ao
ctccdãc " brasileiro Símplícío VieIra
Gellos, pelo D-ecreto número trinta, e
nove mil e cinqüenta e um (39.0'511),
de dezoito (18) de aibri1 de mil novecentos e cinqüenta e seis' (.19'5'6,),
para pesquisar diamantes e associados no município de Arenápolis, Estado de 1[ato (}r~so,
Art. 2.° A presente renovação que
será- uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil
oitocentos e sessenta cruzeiros
.
('Crr$ 4.8160,00) e será transcrito no
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üvro próprio da Divisão de ~~e:n~
da Produção Mineral do Mínistérâo
da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-8e as dísposíçôes

em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1958; 137 o da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

DEORlETO N.o 44.4'7:2

DE

6

DE SEI'EMBRO DE 19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Heraldo de Campos Lima a p'esquisar
minérios de terra, mançamee e associados no município de Nova Lima Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atrübuíçâo que lhe COMere o
art. n.c 87, TI,O I~ da Constituição
e oos têrmos do De-creto..'1'Bi n,v Ul'85,
de 2.9 de janeiro de 1940 (Código de
~~as), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Heraldo de Campos Lima,
na. qualidade de administrador do
imóvel em condomírno 'I'apera, a
pesquisar minérios de ferro, manganês e assodad.'os. em terrenos de propriedade do mesmo condomínio, na
serm do curral del .Rei distrito e
munícipio de Nova Ll'11:-a, Estado de
Minas Gerais, numa area de onze
hectares e sessenta e quatro ares
(11,64 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a quinhentos metros (500 m) no rumo verdadeiro setenta e sete graus
cinqüenü, minutos sudeste
.
(770 5'0' SE) do entroncamento da
estrada para a jazida de MaI1lI1es~
man Míneraçào S. A. com a rodovia Rio-Belo Horizonte CBiR3) e os
lados a partir dêsse vértice, os se~
gUintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e vinte e oito
metros (41218 m) , cinqüenta e oito
graus sudoeste (5&0 SW); trezentos
metros (30Qm) trinta e C.'JIS graus sudeste (320 SE) trezentos e quarenta
e oito metros (348m), cinqüenta e
oito graus nordeste (58 0 ~:rE); trezentos e dez metros (310m) dezessete
graus noroeste (17 0 NW).
Parágrafo OOico. A execução da
presente' autor'ização fica sujeita. as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,» 30.230, de 1 de
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dezemürrc de 19'511. uma vez Se verifique a exísténcín na jazada, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado RegUlamento ou de outras
substâncias .discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2,0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsto Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ,~.()O 00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
~ partir da data db, transcrição no
l1vro prõpl'io da Divisão de FOmento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3,0. Revogam-sg as disposições
em contrario.
Rio do Janeiro. 6 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.•
da Repúolíca ,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N.o 44.4'13 _
SETE:MBRO

DE

DE

6

DE

19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Eulália de Mattos Pimenta a lavrar. agaZma.,t0Zito no mumicipic de
Para de Mznas, Estado de Minas
Gerais.

o Pr.esi~ente da Repút>1Jca, usando
da atribuição que lhe confere o art,
87, n." I, da 'Constituição e nos têrmos. do . Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Mínasj , decreta:
A~ .1,.0 Fica autorizado o cidadão
brasüeíre José Eulalio de Mattos Pimenta a lavrar agalmatolito,em terrenos de porpriedade do Govêrno do
Estado de Minas Gerais na fazenda
da nona (9.U ) Circunscrição Agropecuária, no distrito e município de
Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, numa área de quinze. hectares
e noventa e quatro ares (15,9'4 ha) ,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no canto nordeste (NE) do edi.fício sede da nona
(9.a) Circunscrição Agropecuáría e os
lados, a pa-rtir dêsss vértice. ()S seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e trinta e dois metrps 032m), sessenta e um graus
noroeste (~1° NW), 'duzentos e vinte
metros (2'20m). quarenta e Um graus
trinta minutos nordeste (41 0 30' NE);

ATOS DO PODER ExECUTIVO

392

cento e setenta e oito metros (178m).
vinte e quatro graus nordeste (240
NE); cento e dois metros (lQ2m),
sessenta e seis graus nordeste (660
NE); cento e dois metros (102m) ,
setenta e cinco graus trinta minutos
sudeste

(750

30' SE);

cento e dois

metros (102m) , vinte e seis graus
sudeste (260 SE); trezentos e vinte
e oito metros (328m), doze graus
trinta minutos
sudoeste
(120 30'
SW); cento e trinta e dois metros
<I32m) , vinte e nove graus sudoeste (290 ' SW); duzentos e cinqüenta e
dois metros (252m), sessenta e um
graus noroeste (610 NW). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas

e dos artigos 32, 33., 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Códãgo
nã-o expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo úníco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regimento aprovado pelo Decreto n.? 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das substân) elas a que se refer-e o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
Art 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
(l{) Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. Q Se o concessíonárío da
autorizarão não cumprir qualquer das
obrigações que lhe.Incumbem, a autorizacâo de lavra será declarada caduca oU nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades VIzinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5.° O concessionário da eutortzacã., será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Códi~.
AJJt. 6.° A autcrízaçâo de .avra
terá por título êsbe decreto, que será transcrito no livro' próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,

após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (cr$ 600,00)_
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DElClR1EI\O N.o 44.4!74 TEMBRO DE

DE

Hl68

6

DE SE~

Autoriza. o cidadão brasileiro Leandro
DelalJibera a pesquisar feldspato no
município de São João da Boa ViSta, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o arti
go 87, n.c I, da Constituição e nas
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
2.9 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
M

Art. V Fica autorizado o cidabrasileiro Leandro Delalibera a
pesquisar feldspato em terrenos de
sua propriedade, no imóvel' denominado Fazenda Santa -Luzia. distrito
e município de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo, numa
área de vinte e dois hectares e cínqüenta áres (2:2;5{) ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértiCe no final da poligonal que,
partindo do canto sudeste (SE) da
sede da Fazenda Santa Luzia, tem
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: sete metros (7m) , cinqüenta graus sudeste (50 ll SE); cento setenta e quatro metros (174m),
setenta e um graus e trinta minutos
noroeste (7,1° 3:0' NW); :;-' os Iedcs
do polígono a partir do vértice consid-erado têm os seguintes comprtmentes e rumos magnéticos: quatrocentos e noventa metros (490m) ,
cinco graus .quarenta e cinco mínutos sudeste (5° 45' SE); duzentos e
oitenta metros (280m), vinte e nove
graus e trinta minutos sudeste (29°
3()' SE); cento e trinta e cinco metrcs (l35m), trinta e três graus e
trinta minutos sudeste (33 0 30' SE);
cento setenta dois metros (l72!n) , setenta e nove graus e quinze minutos sudeste (790 15' SE); sessenta e
deis metros (62m). oitenta e dois
graus e trinta minutos nordeste (820
30' NE); cento e três metros <103m).
dão
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sessenta graus nordeste (600 NE):
quatrccentoe e vinte metros (420 m) ,
quareM.a e três graus noroeste (430
NW) . quatrocentos e oito metros
(408~) dois graus nordeste (2 0 NE);
trezentos e vinte e dois metros (322
m) , setenta e um
graus e trinta
minutos noroeste (71° 30' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.230, de 1.0
de dezembro de 1951, urna vez se
verifique a axístênoía na - jazida, como assoclado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do
Regulamento cu de outras
citado
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2·° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido per dois (2) anos a partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
P:'odu~ão Mtneral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3·° Revogam-se as díspcsâções
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
Hl158; 1:37 ° da Imdependêncía e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti.

DEORETo N.o 44.475 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1953
Autoriza o cidadão bmsíieíro Hílâebrando Martins Borges a pesquisar
nióbio e associados no munidpio
de sacramento, Estado de Minas
Gerais,

O Presidente, da República, usando

da atribuição ~ que lhe confere o artigo 87, n.e r, da Constituição e nos
têrmos do riccrcto-te: n.e 1.985, de
29 de janeiro de 1941Ü (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro nnccoranõo Martins Borges a perquísar ndóbío e associados,
em terrenos de proprtedade de José
Resende, José Guilhermino de Resende, Eurfpedes Alves de Resende e Oderico Alves de Resende no imóvel denominado Fazenda cachoeira, distrito de 'I'apíra, município de Sacramento, Estado de Minas Gerais,. numa
área de quatrocentos e trinta e dois
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hectares sete ares e setenta eentia.res (432,0770ha), delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a trez-entos e trinta e sete metros
(337m) no rumo magnético de quatorze graus nordeste (140 NlE) do
canto sudeste (SE) da casa do Retiro da Fazenda pilões e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e quarenta e cinco metros ....
(9~'5 rm , dez graus noroeste (10° NW) ;
mtl duzentos e vinte e cinco metros
(L. 225m), cinqüenta e um. graus trinta minutos sudoeste (,'511 0 30' SW);
setecentos e seis metros. (706m), trinta e dois graus noroeste (32° NIW):
mil metros (1, Q()Qm) , trinta e oito
graus noroeste (313° NW); quinhentos metros (5DOm), vinte e três graus
noroeste (2'30 NW); mil quinhentos
e quarenta e cinco metros (.l.545m)
cinqüenta e um graus trinta minutos
nordeste (5'1° 30' NlE); mil oitocentos e oito metros (1.308m), cinqüenta e um graus trinta minutos sudes·te (5'1 0 3D' SiE); quatrocentos e vinte e cinco metros (425m), vinte e
sete graus sudoeste (2'1 0 NW); novecentos e sessenta metros (960m), dez
graus sudeste (100 SiE); quinhentos
e oitenta metros (MO m) , vinte e oito
gruus trinta minutos sudoeste (280
30' SW).

Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto pagará a taxa de
quatro mil trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 4.330,OQ) e será válido por
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da DívtSM de .F\)mento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
19'58; 13'7.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti,

DEORlETO N.? 44.476 - DE 6 DE
SETEMBRO DE 1958
AutoriZa o cuuuiãc brasileiro Alvaro

Maia t.euo a pesquisar minério de
manganês e associados -no -mumicipio de Senhor do Bonfim, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere artigo'
87, n.c I, da Constituição e nos têr-

°
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J94

mos do Decreto-lei n.? 1l.l85 de W de
janeiro de 1940 (Código de Minas)

DECRETO N.? 44.477 - DE 6 DE
SETEMBRo DE 1958

decreta:
Art. 1.° Fica autoríeado o cidadão
brasileiro Alvaro Maia Lello a pesquisar minério de manganês e associados, em terrenos, de propriedade
de Anísto José de Santana, no lugar
denominado Jardim da Inrãncia cus-

trito e munícíp ío de Senhor do' Bonfim,

EStado da 'Bahia, numa área

de duzentos e setenta hectares (271)
Ha) , delimitada por um retângulo
que tem um vértice a mil setec
15
e doze metros O. 712m) , no rumo
magr.étdco quarenta - e sete graus noroeste (47° NW) do marco quilométrico quatrocentos e quarenta e dois
(442 K.)

da Estrada de Ferro Leste

Brasüeíro no ramal Bonflm-Juàzeiro,
e os lad.&., divergentes dêsse vértice)
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil oitocentos metros
(1.800 m) , trinta graus sudoeste (30 0
Sw); mil e quinhentos metros (1.500
m) , sessenta graus noroeste (OOONIW)
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita' às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, deI de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, d-e qualquer das substâncias
a que se refere c are. 2,° do citado
Regulamento ou de outras substãncías
discriminadas pelo conselho Nacional
de pesquisa.
Art. 2,° O título da autortzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
d-ns mil e setecentos cruzeiros .... , ..
(,Cr$ 2,700,GO) e será válido par dois
anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Dlvlsão de
Pcmentc
da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de
1'37,0 da Independência e 70.° du
República.
1:~5'8;

JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK.

tâeneçnettt,

AutOriZa a cidadã brasileira Amandina Cormeuta de Magalhães a
pesquisar cuartec no município de
Raposos, Sstaâo de Minas Gerais."

O Presidente da Repúoüca. USando
da atribu,ição que lhe confere o artigo 87. no I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí nc 1.985, de
29 de- janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:

Art.. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Amandina Carmelíta de
Magalhães ~ a pesquisar quartzo, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Capão, distrito e município de RapOSOS, Estado de Minas
Gerais, numa área dê cinqüenta e
dois hectares e vinte e três ares
(52,23 na) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
quinhentos e dez metros (510a) no
rumo magnético setenta .graus sudoeste (70° SW) da COnfluência dos
córregos Oonstantíno e AbólJ.Or.:1S e OS
lados, a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m) ,
sessenta graus noroeste (60° NW);
quinhentos e trinta e seis metros
(53€rrn), seta graus nçroeate (70 NW),
duzentos e trinta e -seis metros (236
metros), setenta e seis graus sudoeste
(76° SW); mil seiscentos (- noventa
e dois metros (1. 69~m) , quatorze
graus quarenta minutos sudeste .. '
(140 40' SE) trezentos e setenta e
oito metros (378m), setenta e cinco
grau;s nordeste (75° NE); novecentos
e cinqüenta metros (950m), quatorze
graus quarenta minutos noroeste
(14' 40' NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita' às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que -será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e trintà cruzeiros (Cr$
530,00), e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
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.transcrição no livro próprio da Divi~
'são de Pomento da P:;'0dução Mineral
.do Ministério da Agrícultura ,
Art. 3° Revogam-se as dísposiçôes
,em contrário..
Ríc de Janeiro, 6 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
República.
JuSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N," 44.478 - DE
SETEMBRO DE 1958

do pelo Decreto n.? 30.230. de '1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como assaciado, de qualquer das. substâncias
'a que se refere o art , 2.° do eirado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nado·
nal de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da aurortzação fica obrigado a recolher aos' cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao

Estado e a? Muntcípío, em cumpri-

6

DE

Autoriza o euuuião brasileiro Adhertxa Dias Jamel Edin a lavrar água
mineral radioativa no municí'[1io de
Teójjlo Otcmi, Estado de Minas
GeraiS.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
:37, n.v I, da oonstíuuçâo e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro .de 1940 (Oódígo de Minas), de-ereta:

Art. 1.0 Fica autorizado a cidadão
brasileiro Adherbal Dias Jamel Edin
a lavrar água mineral radioativa no
lugar denominado Vila Barreiros. distrito e município de Teóülo Oroní,
Estado de Minas Gerais," numa área
de um hectare e trinta e' dois ares
0,32 haj . delimitada par um polígono
irregular que tem um vértice a duzentos e trinta e oito metros (238m),
no rumo verdadeiro cinco graus nordeste (5° NlE) d-o centro do bueiro
da rodovia Liberdade no trecho Teófüo Otôni-Frel Gaspar eôbre o córrego Jacaré e os lados, a partir dêsse
vértice, as seguintes comprrmenios e
rumos verdadeiros:
noventa e nove
metros (99 m) . sete graus noroeste (7°
NW); cento e vinte e oito metros
(1.2:8m) , oitenta e três gra·us nordeste
(830 NE); cento e cinco metros (105
m) , doze graus sudeste (1"2° SE);
cento e trinta metros (130m) oitenta
e cinco graus sudeste (850 SW). Esta
aurortzaçâo é outorgada mediante as
condições . constantes do parágrafo
único do art. 28 do código de M..:nas
~ e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste. decreto.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprova-

menta do dISpOSto no art. 68 do CÓdig·o de Minas,
Art. 3.° Se o concessíonário da autori.zaçã.:.D não cumprir qualquer das
obrigações que lhe mcumoem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fi.ns de lavra na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas. '
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Códig-o .
Al't. 6.° A autorização de lavra
terá per título êste decreto, que será
jranscruo no livro próprio da Dívisâo
de Ff'mento da Produção Min€ral do
Ministério da Agricultura após o pagamento da taxa de seiscentas cruzeiros rc-s 6(JO.OO),
Art. 7.° Revogam-se as dlsnosíeões
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de setembro de
H}58; 1'3'7.° da Independência e 7'00
da República.'
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti
DECRETO N.>

44.41'9

SETEMBRO

DE

-

DE

6

DE

1958

Conceâe à Aguas Minerais Naturais
Limitada, autorização para tuncíonar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
do atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

ArtigO único, lt concedid-, à Aguas
Minerais Naturais Limitada, consn,
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tuída por instrumento particular arquivado sob TI.O 1.577 e alterações
sob TI.O 2.341 e 2.463, Íl o Registro
de COmércio da Comarca de Nova
Iguaçu, com sede no Município de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Ja.nejro, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, fican-

do obrigada' a cumprir integralmente
aJS leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de .taneíro, 6 de setembro de
1958; 137. o da Independência e 70;0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DElCRJETO N.o 44.480

~

DE

6

DE

SE-

TEMBRO DE 1958

Autoriza o cuiaaõe brasilúiro Antonio
de Almeida Leite a pesquisar calcário e associados, no Município de
"Tieté, Estado de São Paulo,

Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento apro,
vado pelo Decreto TI.O 30.230, de 1 de'
dezembro de 1951, uma vez se verifique a '. existência na jazida, comoassociado, de qualquer das substãncías a que se refere o art. 2.° dó citado Regulamento ou de outras subs,
tâncias discriminadas pelo ConselhoNacional de pesquisas.
Art. 2°. O título da autorização de
pesquisa, qus será uma via autêntica.
dêste decreto pagará a taxa de trezentos cruzeírcs (Cr$ 300,00) e será
válido por dois anos, a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral d'o Ministério da Agrtoultura.
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em ccntrárfo .
Rio de J aneíro, 6 de setembro de

1958; 137.° da Independência e

70,0.

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario MeneghElt,ti.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n." I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 .de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio de Almeida Leite
a pesquisar calcário e associados, em
terrenos de sua propriedade, de João
Teixeira de Almeida e Francisco Leite de Almeid'a, no lugar denominada
Bairro das Pederneiras, distrito e município de Tietê, Estado de São Paulo, numa área de dois hectares, de,
zessete ares e cinqüenta centíares
(2,1'i'5{) ha), delimitada por um pcIlgono irregular que tem um vértice
a cento e setenta e dois metros .....
(172m) , nO rumo magnético sessenta.
e quatro graus e trinta minutos noroeste (64° 30'NW); da extremidade
sudoeste (SW) da casa de Lázaro
Leme d'e Brito e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta
e sete metros (87m) , oitenta graus
sudoeste (80° SW); duzentos metros
(200m), dez graus sudeste (10° SE);
cento e trinta e dois metros (132m) ,
cinqüenta e um graus e trinta minutos sudeste (51° 30'SE); trezentos
metros (300m) • dez graus noroeste
(lO' NWJ.

DECRETO N.? 44.481 SETEMBR(l DE

1958.

DE

8

DE

rrometcre,

sem aumento de despesa..
junções de Tabelas Numéricas especiais de Bxtramumertuíos mensalistas do Ministério da Açncuitura,
que menciona. e dá outras provi~

âéncías,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
87, ítem I, da Constituição, decreta ;
Art. 1.0 Picam transferidas,' COm os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerárt., mensalistas do Ministério da AgrlcU'ltura,:~a
forma abaixo indicada:
I - uma (1) função de Auxiliar.
de serviço, referência 19, ocupada por
Eddy Valladares de Oliveira;" da 'I'abela Numérica Especial de Extranumerário mensalista do Pôsto de Análises de Vinhos em Recife, Estadode Pernambuco, do Instituto de Permentaçâo, do Serviço Nacional de
pesquisas Agronômicas, do CentroNacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas para idêntica tabela do referido Instituto de Fermentação, dos
mesmos Serviço e Centro.
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II - da Tabela Numérica Jâspecíal de Extranumerário mensalista da
superintendência de Edifícios e Parques, do centro Nacional de Ensino
e pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela do Serviço de Administraçâo, as seguintes funções:

funções de Mestre Especíalizado, referência 2-2, ocupadas
por Rubens da Costa Lima, Plauto
Milton Cavalcanti e Pedro Ferreira
de Souza:
b)
duas (2) funções de referência
'21, excedentes, da série funcional de
Artífice, ocupadas por Edward Franca dos Santos e Anízío Alves, também, em caráter excedente:
c)
uma (1) função de referência
21, da Série Funcional -íe Mestre de
Artífíee, ocupada por Wilson Alves
Vieira;
d)
uma (1) função de referência
20, excedente, da série funcional de
Artífice, ocupada por JOSé Angelo de
Oliveira, também, em caráter excedente;
e) uma (1) função de Guarda de
Material, referência 19, com o ocupante Ado Papera.; e
f) três (3) funções de referência
19, 18· excedente e 16 da série funcional de Trabalhador, ocupadas respectivamente por Antonio Maítan,
Vergulíno Ferreira e Natanael Alves
da Silva, continuando excedente a de
referência 18.
a)

três

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de setembro
de 1958; 137. ° da, Independência e
70.° da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK.
Mário Meneçhetti.

(3)

In - uma (1) função de Artífice,
referência 18, excedente, ocupada por
Maria Ieda Barbosa, da Tabela Numérica Especial de Extramunerário
mensalista da Escola Agrícola "Nilo
Peçanha" em Pinheiral, no Estado do
Rio de Janeiro, para idêntica tabela
da Superintendência do Ensino Agrí-cola e veterinário no Distrito Federal, tamoém, em caráter excedente; e

IV -

uma (1) função de Chefe de
referência 18, com Q ocupante
Arístídea Silvério, da Tabela Numérica Especia-l de Extranumerário
Mensalista da
Escola Nacional de
A;groIlomia, da Universidade Rural
para idêntica tabela do Servíco Mé~
díco, ambas do oentro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas.
Tu.r~a,

Art. 2.° ~te Decreto entrará em
vi'gor IUL data de sua nublícacâo.
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DEORETO

N.o 44.482
TEMERO DE

- DE 8 DE
1958

SE~

Dispõe sôbre a lotaçao de servidores
cedidos à R,F.F.S.A.

o Presidente da 'República, em
cumprimento ao disposto no art. 15,
§ 4,°, da Lei n.? 3,115, de 16 de marco de 1957;
d!e acôrdo com o art. 6.° do Decreto n.? 43.549, de 10, de abril de
1958, e

usando da atribuição que lhe con,
fere o art. 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1°, Ficam lotados, nas repartições do Ministério da Viação e
Obras Públicas indicadas por êste decreto, os seguintes servidores, cedidos
à Rêde Ferroviária Ped'eral S. A.:
a) no Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas:
1) João Aureliano de Lima, Inspetor, referência 22, da 'I'abela Numérica de Extranuznerártos-Mensalistas
da Estrada de Ferro Sampaio Correia;
2) René Mesquita Alves, Escrevente-dactilógrafo, referência 18, da Tabela Numérica de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
3) Severin~ Alves de Santana, rsscrevente-dactílógrafo, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumerários-Mensalistas da Estrad'a de Ferro
Sampaio Correia;
b) 'no Departamento Nacional
de
Estradas de Feno:
11 Joaquim de Araújo Lima, Chefe
de Divisão, referência 31, da Tabela
Numérica de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré;
2) João Ferreira Leite Júnior,.M_
sistente-técnico, referência 28, da Tabela Numérica de Extranumeráxios_
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Mensalistas da Estrada de Ferro M08soró-Sousa:
3) 'I'erezínha Cordeiro Ramos, Auxiliar Ferroviário, referência 18, da
Tabela Numérica d'e Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
4) Rita Viana Parada, Escrevente.,
dactilógrafo, referência 21. da 'ra,
bela NUmérica de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro São
Luís a Teresina;
,
5) Iracema Queiroz de Castro,
Atendente, 'referência 18, da Tabela
Numérica ESpecial de Extranumerános- Mensalistas da Rêde de Viacão
Cearense:
6) Antonio Luzardo da Rocha Mar,
tins, AUxiliar d'e Artífice, referência
15, da Tabela Numérica Especial de
E'xtl'anumerários-lViensalistas da Rêde
de Viação Cearense;

7) Vícêncía Cavalcante Gomes,
Atendente, referência 17. da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Rêde de Viação
Cearense;
8) Maria de Lourdes da Silva ViL
Iaríns, Escrevente-dactilógrafo, referência 18, da 'I'aoela Numérica' de Ex,
tranumerártos- Mensalistas da Réde
de Viação cearense;
9) Arthur Moreira da Silva, Trabalhador, referência 13
da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferrn
São Luis a Teresina;
10) Wanda Otoni Ganem
Escrevente-dactilógrafa, referênch 18. da
Tabela Numérica de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro Balua a Minas;

Quadro Vil do Ministério da Viaçã,oe Obras Públicas;
e)
no Departamento dos Correios
e Telégrafos:

I - Diretoria Regional do Piauí:
1) Maria José Banas Miranda. Estafeta, referência 10. da 'I'aoela Numérica Especial de Extranumeráa-íos,
Mensalistas da Estrada de Ferrn Central do Piauí;
2) José Ribamar Costa, Aprendiz
referência 6, da Tabela NUmérica Es':'
pecíal de Extranumeràrios-Mensaltstas da Estrada de Ferro Central doPiauí.
n - Diretoria Regional do Ma.,
ranhão:
1) José da Costa e Silva, Inspetor
referência 24, da Tabela Numérica
de
Extranumerários-Mensalístas da
Estrada de Ferro Central do Piauí;
UI - Diretoria Regional do RioGrande do Norte:
1) ,Arlindo Varella de Albuquerque,
Agente de estrada de ferro. classe F.
co Quadro IX do Ministério da' Viação e Obras públicas;
2) Nicácío Saoino de Souza, Guarda-chave. referência 1:J. da Tabela.
Numérica Especial de Extranumerá;
río.Mensalístas da gstrada de Fel'.

1'0 Mossoró-Sousa .
IV -

Diretoria Regional

do Pa;

rané.:

1) Ligia Líma rnnon, Auxihatcadmínístratívo, referência 25, da Tabela
Numéríca de Extranumerál'ios-Mensalistas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré ;
2) Moacir Maia, Engenheiro. elasse L, do Quadro IX do Ministério da
Viação e Obras Públicas;
3) Osmartna Fortuna Andréa dos
Santos, Despaehador, referência 16.
da Tab81~ .Numérica 'Especial de Ex_
tl'~numf'ra.r1os-Mensalistas da viação
Férrea Federal Leste Brasileiro;

1) Bento Costa. Escrtturárto. referência 23. da Tabela Numérica de
Pessoal Mensalista da Rêde de Viação Paraná-Santa oatanua:
2) Diva Fernandes Romeo Escrl.,
turária, referência 22, da Tahela .NU~
mértca de Pessoal Mensalista da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina;
3) Victor Bussmann Escrtturárto
referêncía 23, da Ta'bela Numérica'
de Pessoal Mensalista da Ràd!e de.
Viação Paraná.Banta Catarina.
V - Diretoria Regional do RíoGrande do Sul:
1) Ruth Silva, Auxiliar de Escritório, referência 22, da Tabela de Mensalistas da Estrada de Ferro central
do Brasil.

d) nc Departamento Nacional
Obras de Saneamento:

de

V1 - Diretoria Regional de Minas Gerais;

1) Inácio JOSé Nogueira da Gama
Oficial admínístratívo, classe M, dó

1) Maria rraa Machado dé Paíva,
Escriturária, classe E, do Quadro X

c)

no Departamento Nacional
e Canais'

de

P<:1'tDS, RiDS
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do ML-üstério da Viação e Obras Públicas;
2) Sebastfâo Carlos
de Oüverra,
Trabalhador, referência ie, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário.'S-Mensalistas da Estrada de Ferro
Bahia~Minas,
VII. - Diretoria Regional do Dístrlto Federal:
1") Hyadas T,>blas' Soares. nacntu.
rárla referência 21, da Tabela Numérica de pessoal Mensalista da Rêde de Viação Paraná-Santa OataTina.
VIII- Diretoria Geral:
1) Tereza de Jesus Gonçalves Nina,
Oflcíal Administrativo, classe K, do
Quadro IX do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
j) no Departamento de Admíms-

traçao:
1) Edson da Costa Marques, Trabalhador, referência 13, da Tabela
Numérrca Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
São Luís a Teresina;
2) Senhcrmha da Cunha Nunez,
Telefonista, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerá.,
rios-Mensalistas da Estrada de Ferro
Central do Piam;
3) Malva Magalhães Oatunda, Telefonista, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerá,
rios-Mensalistas da Estrada de Perro Central do Piaui;
4) Maria Celeste Souza Reis, Escrevente-datilóerafa, referência 18, da
Tabela Numérica de ExtraaumerárlcsMensalistas da Estrada de Ferro São
Luis a Teresina;
,
5) Paula ROdrigues, Guarda, reje,
réncta 15, da Tabe:a Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas
da Estl'ada de Ferro Bahia e Minas:
6)
Maria Fonseca de Carvalho
ounna, Auxiliar de .Escritório, refe,
rêncía 22, da Tabela de Mensalistas
da Estrada dte Ferro Central do Brasil,
7) .Nilza TBIxeira Nunes, Guarda,
referencía 17, da Tabela Numérica de
Extranumeráríos-Mensahstas da Issirada de Feno São Luis a Teresina;
o) Mariángela de Rubím Bonna,
Oficial Adrmmstratívo, classe H, do
Quadro XI do Ministério da Viação
e Obras Públicas;
.~) Ecnflia Soares d-e Carvalho, Auxilíar Perrovíárta, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumerá.,
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rios-Mensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
lO) Márcia 'I'ita Costa. Auxiliar de
Escrita, classe D, do Quadro de Pessoal da Rêde Mineira de Viação:
11) Maria .Augusta Carvalho de Almeida, AUxiliar de Escrita, classe D,
do Quadro de Pessoal da Rêd:e Mi_
neíra de Viação;
12) Elza de Azevedo r...oho, Auxiliar
de Escrltórto, referência 22. da 'I'abela de Mensalistas da Estrada de
Ferro Central do Brasil.
Art. 2. 0 Os vencímentog salários
gratífícações e quaisquer outras van-'
tagena a que tiverem dírelto os servídores de .que trata êste decreto
contiI}.l;larão a ser pagos 'pela Rêd~
Ferrovíaría Federal S. A., enquanto
as entidades em que ficam lotados
não dispuserem de dotação orçamentária_ suficiente.
Art. 3°. A Rêde Ferroviária 1"0_
deral S. A. contabilizará, discríminadame~te, as
importâncias pagas
aos servidores a que Se refere êste
decreto, lançando-as à conta da
União, para liquidação
mediante
abertura de crédito necessário.
Art. 4°. zste decreto entrará em
víwor na data de sua publicação, sal,
vo no que diz respeito aos servidores
por êle lotados fora 'da localidade de
sua. residência atual, em relação aos
quais entrará em vigor no dia 4 cie
Janeiro de 1959.
.
Art . 5.,° .Revogam-se as disposições

crn contrário.

aio de Janeiro, em 8 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N. ° 44.483 - DE 8 DE SETEMBRO DE 1958
Revoga o art. 6.° e dá nova redação
ao art. 25 do Regimento da Seção
de Segurança Nacicnai do Ministé.:.
rio da Viação e Obras Públicas
aprovado pelo Decreto n.O 23.315',
de 8 de julho de 1947, e alterado
pelo de n.O 44.235, de 1 de açosto
de 1958.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o aí-tigc 87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o art. 6.° do
Regimento da Seção de Segurança
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Nacional do Ministério da Viação e
Obras Públicas, aprovado pelo Decreto n. o 23.315, de 8de Julho de 1947.
Art. 2.° O art. 25 do mesmo Regimento, alterado pelo Decreto número 44.235, de 1 de agôsto de 1958,
passa a ter a seguinte redação: .
"Art. 25. A função de Secretário será exercida por servidor
d-esignado em portaria- do Mínístro, mediante proposta do Di-

Art. 2.\> Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de
1958; 137.~ da Independência e 70.\>
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N o 44.485 -

retor" .

SETEMBRO

Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 8 de setembro

DE

na 11 DE

1958

Assegura ao algodão da 'tona. meridional do país da safra de 1958-59,
tZ aarantia de preços mínimos.

de 1958; 137.° da jndependêncía e 70.0

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N." 44.484 - DE 10
SETEMBRO DE 1958

DE

Qutcrga concessão . à Bauru Rádio
Clube S. A. para estabelecer uma
estação de radiotelevisão na cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.
O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. '.> I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Bauru RádIO Clube S.A., e tendo em vista o disposto
no art. 5.'.>, n.v XII, da mesma Constituição, decreta:

Art. 1.1> Fica outorgada conoessâc
à Bauru Rádio Clube S.A., nos têrmes do art. 11, do Decreto n.v 24..655,
de 11 de julho de 1934, para estabelecer, a título precário, na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo, sem
direito de exclusividade, uma estação
de radíotelevísâo, de acôrdo - com as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Púbhcas .
§ 1.\> A referida estação de radíotelevisão e suas instalações complementares deverão Obedecer às normas constantes do Decreto n.v 31.835,
de 21 de noven.bro. de 1952.
§ 2.\> O contrato decorrente da preGente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário otícuü, sob pena de
ficar sem efeito, desde logo, o mesmo
decreto.

O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere o
art. 87, n.c I, da oonsütuicão, e de
acôrdo com o disposto rua Lei número 1. 506, de 19 de dezembro de
1951, decreta:

Art. 1.0 Fica assegurada ao algodão
zona meridional do PaÍ6, da safra
de 1958-59, a garantia de preços mínimos prevista na Lei n.v 1.506, de 19
de dezembro de 1951, nas seguintes
mcdalídades:

ea.

a) aquisição do algodão em pluma,
por arrôba de 15 quilos liquidas tom
fibra de 28 a 30 milímetros. acondicionado em fardos de densidade média nunca inferior a 40Q
quilos, ~
amarrados em seis ou mais fitas de
aço, pcdendo uma ser emendada,
pôsto nos armazéns gerais da Capital do Estado de São Paulo, para
a produção
da região econômica
que lhe é convergente e ";lOS portos
do País para as demais regiões, de
acôrôo com a padrenúzaçâo oficial
do Ministério da Agricultura,
baixada pelo Decreto n.o 43.4:27, de 26
de março de 1958, e nas seguintes
bases:
Tipos - oruzeíros
(p jarrôba de 15 kg)

3
4
4/5

710,44
698,31
588,87

5
5/6
6
6/7
7
7/8
8
9

655,17
641,69
614,05
587,76
567,54
54,6.65
535,86

6740~
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b) 80% (oitenta pOr cento) do fl~
nanciJamento, na. base dos
preços
mínimos fixados Da letra "a" dêste
artigo;
c) aquisição de algodão em carôço,
por arrôba de 15 quílce líquidos ensacado, sêco, pôsto em armazéns gerais ou em depósitos das usinas de
descaroçamento, do Estado de São
Paulo, e para OS demais Estados da
região meridional do pais, de eonformidade com o disposto no rc-t, 4,° da
Lei' n." 1.506, de 19 de dezembro de
1951, de acôrdo co~ a padj'cniza~ã?
baixada pelo referido Decreto numero 43.427, de 26 de março de 1958,
ncs seguintes bases:

TiooOS -

Cruzeiros

'(p/arrôba de 15 kgj

1. gupenor

.

3.
5.
7.
9.

.

B<Jm ...................•

Regular

aorrívci

Inferior

,

.,

.

226,60
221,20
215,00
196.00
168,30

d) aquisição de carôço de algodão
do tipo 2 da classe "caroços Vestidos", das
especificações
baixadas
pelo art. 28 do Decreto n. °. 43.427.
já citado, pelo preço de

Cr$

65.00

(sessenta e cinco cruzeiros) par arrôba de 15 quilos líquidos, sêco e
seisacado, posto em armazéns da
Capital do Estado de São Paulo, e n1.}S
demais
Estadcs
de conformidade
com o art. 4,° da Lei n.c 1,506, de 19
de dezembro de 1951.
& 1.0 São considerados centros de
consumo, para efeito do que dispõe
o art. 4.° da Lei n.? 1.506, de 19 de
dezembro de 1951, os portos do pais
referidos neste artigo;
§ 2.° Os ágios dos algodões
em
uluma dos tipos oficiais nâo meneio'nades na letra "a" dêste artigo; os
deeágíos nos algodões de compramalta de fibra íaferior ao tíxadc

na: referida letra: os ágios e deságios
para outros típcs de carôço de algodão nã., mencionados na letra "d ,.
do mesmo artigo e constante do art.
::l9 do já citado Decreto n.? 43.427,
de 26 de março de 1953, serão esta-

§

4.°

4Dl

Entend,e-se

por safra

de

1!;'58-59 da zona meridional do Pais

aquela cujos trabalhos de semeaduta tiveram ink:io a partir de outubro de 1958.
_
Art. 2.° Terão preferência nas operações previstas no art.
1.0 dêste
decreto os lavradores de algodão e
suas cooperativas.
Art. 3.° Os favores do
presente
decreto, para aquisição e
financial!l2ento do algodão em pluma, só se:"
rao concedidos aos compradores, aos
maquínístas cu a outras orgnnízações
que pagarem, aos lavradores. preços
que, no Estado de SâoPaulo. não
deverão Bel' ínferícres aos fixados na
letra "c" do art. 1.0 dêste ' Decreto
f' nos demais EstoJ.d 0 s, de conformtda de com o disposto no art. 4.0 da
Lei nc 1.5()6, de 19 de d-ezembro de
1951.
Art. 4.° O presente decreto será

pôsto em execução pela forma estabelecida no art. 5.0 e seu. parágrafo
único da Lei n." 1.506, de 19 doe d~
zembro de 1951, e entrará em vigor
na data de sua publicação revezadas
as disposições em contrário.
<:>
Rio de Janeiro, em 11' de setembro
de 1958: 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
ll,:fario Meneghetti.

DECRETO N.? 44.486 SETEMBRO

DE

DE

12

DE

1958

Autoriza o Ministro da Fazenda a dar
a garantia do Tesouro Nacional a
emqnéstirnc a ser reoueaac pela
Central Elétrica de Furnas S. A.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, 'e
nos têrmcs do artigo 1.0 da Lei número 1.518, de 24 de dezembro de
1951, e artigos 22 e 23 da Lei número 1.628, d-e 20 de junho' de 1952, de-

belecidos em Instruções a serem baipela Comissão de Financia-

ereta:

mEnto da Produção.
§ 3.° Será devolvida aos entregadores a sacaria de carôço de algodão
a que se refere a letra "d" do artigo 1.0 dêste d-ecreto;

da autorizado a dar agara'ntia do

xadas

Art. 1.0 E' o Ministério da Fazen-

Tesouro Nacional ao financiamento
74.000~OOO,OO (setenta e
quatro milhões de dólares) a ser contratado entre a Central Elétrica de
de até US$

402
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Furnas S. A. e o Intemational Bank
for Reconstructicn and Development,
destinado a atender despesas em mce,
da estrangeira da referida emprêsa..
Art. 2.° ltste Decreto entrará em
vigor sa data de sua publicação, re-

vcgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1958; 137.° da Independência
70. 0 da República.
JUSCELiNO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N.o 44.437"-

DE

12

DE

SZTEMBRO DE 1958

Dispõe sóore a fiscalização de estebelecímentoe militares e suas dep61~·dências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe-re o' artigo 87, D.O I, da' Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 166 do
Código de Justiça Militar, decreta:
Art. 1.0 A fiscalização dos estabelecimentos militares, inclusive de dependências esportivas, recreativas, é
da exclusiva competência das autoridades emütares .
Art. 2.° As autoridades militares,
na fiscalização de suas dependências,
quando franqueadas a pessoas estranhas aos estabelecimentos militares,
ficam obrigadas a observar o que, a
respeito, dispuserem o Código de Me;
nores, leis e regulamentos.
Art. 3.° Os Comandantes de Re
gtôes Militares são competentes para
fazer cumprir, nos estabelecimentos
militares e suas dependências,
as
determinações das autoridades [udícíárlas e Interpor os recursos cabíveis
às autoridades de instância superior.
Art. 4.0 ~ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de
1958; 137.° da Independência e '70.0
da República.

DEORETO H.o 44.488 -

DE 12 DE

SETEMBR{) DE 1958

Altera o Decreto nY 41.19'5, de 26 de
março de 19!:i:I

o Presidente da Rep~ca, usando
da atrbuíçâo que lhe comere o artigo
37, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido o parágrafo
único cl:J art. 10 elo Decreto n.c 41.195,
de 26 de março de 1957, e acresoentadcs a êsse mesmo artigo os segtrln.,
tes parágrafos:
"§ 1.° A ocmtssêo examinará os
casos, isoladamente, propondo ac
Diretor-Geral do Departamento
Administrativo do Serviço público
a homologação oU o cancelamento
ca concessâo .
~ 2.° Do despacho doDiretor~
Geral do Departamento Administrativo do ServiÇo Público, que
tmport·e em cancelamento da con,
cessão, caberá recurso ao Presldente da República, na forma da
legislação em vigor-",
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo . .
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1958, 137,0 da Independência e
70.° tia República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Círillo Júnior.
Jorge do

paço Mattos o Maia.

Henrique Lctt,
Francisco N egrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Mário Meneghettt.

.cioou

Salgado.

JUSCEI,INQ KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

F"eI-nando Nóbrega.

Jorge do Paço Mct'toso Maia
Henrique Lott
.Francisco de Mello

Francisco de Melo.
M ária Pínctti,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.O 44.489 -

DE 12 DE

SETEIVrBRO DE 1958

tneoõe sôõre funções de extranumerário-mensalista para o enauaõromenta de pessoal da superintendência e Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional por fôrça do
art. 1.0 da Dei.n.o 2.904, de 8 de
outubro de 1956, combinado com o
art. 6,°, § 2.°, da Lei n.o 2.193, de
9 de março de 1954, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Integram as J'abelas Únicas de Extranumerário-mensalista Parte Suplementar, dos órgãos e ministérios indicados as funções constantes do Anexo I.
Art. 2.° As funções discriminadas
no Anexo I são ocupadas, ex vi do
disposto no art. 6.°, § 2.°, .ía Lei número .::l2 .193, de 9 de março de 1954,
pelos servidores da Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional relaclonadcs no
Anexo lI.
Parágrafo umco. Caberá recurso
para o Departamento Administrativo
do Serviço Público, dentro do prazo
de 120 dias, contados da publicação
esste decreto, do enquadramento nominal de que trata êste .rbígo.
Art. 3,° Os servidores enquadrados
na forma dêste decreto passam à
condição de extranumerário-mensalista, a partir da data de 'lua publicação.
§ 1.0 Os serviços do pessoal expedirão as portarias declaratórias da
nova situação.
§ 2.° A Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao -atrfmônío
Nacional providenciará, no prazo .máxímo de 30 dias, a apresentação dos
servidores enquadrados tOS respectivos serviços de pessoal, aos quais compete Iotá-Ics de acôrdo com a necessidade e conveniência dos serviços.
§ 3.0 Enquanto não se efetivar a
apresentação, os salários e demais
vantagens continuarão a ser pagos
pela Superintendência.
Art. 4.° Para compensar a despesa decorrente do enquadramento de
que trata êste decreto, os resoecttvos órgãos de pessoal deverão pro-

4D3

por a supressão de funções de referência inicial das respectivas Tabelas de Mensalístas.. até o limite das
importâncias consignadas no Anexo III.
Art. 5.° Na relação numérica constante do art. 1.0 do Decreto número
36.693, de 29 de dezembro de 1954,
onde se lê:

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

I~

- Departamento .íe Imprensa
Nacional (M.J.N.I.)

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

Artífice
24
Leia-se:
IX - Departamento de Imprensa
Nacional (M.J.N.I.)
4

...................................
3

Artífice

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

24

.

1
Impressor
24
Art. 6.° Na relação nominal que
acompanha o Decreto n.c 36.693, de
29 de dezembro de 1954, onde se lê:

.

.

Departamento de Imprensa Nacional.
i)

Artífice
Referência 24
3 Lemar Fernandes de Oliveira'.
Leia-se:
Impressor
Referência 24
1 Lemar Fernandes de Oliveira.
Art. 7.° Fica transferida, com o
respectivo ocupante Antônio Benedito Fernando, a função de Auxiliar, ref . 21, da Parte Suplementar
da Tabela única. de Mensalistas do
Minístért-, da Saúde para igual
parte da Tabela úníca de Mensalistas do Departamento Administrativo do serviço Público.
Art. 8.° No Anexo I do Decreto
TI.O 40.785, de 21 de janeiro de 1957,
onde se lê:

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

ATOS

Departamento
. Nacional .

i)

.............•..

DO PODER

Lm p r e n s a

de

..

ríoree.

23

das

TUM -

1

Departamento
Nacional .

i)

.

'

1 Operário
j) Ministério

EXECUTIVO

Relações Exte-

17

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

j) Ministério

P. S.
Auxiliar

das

TUM -

..... . ...... . . .
23

Relações Exte-

P. S.

17

_1 Motorista

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

Ministério da Viação e Obras
Públicas.
TUM - P. S.
Al'taice
Referência 24
1 Pedro Sá Pinto.
2 'I'olentino Costa .

n)

da Viação e Obras

TUM

~6

lê:
Administrativo

do Serviço público.
TUM _ P. S.

e)

TUM -

P. S.

Auxiliar Administrativo
Referência 27
1 Emillo Marques Tinel

P. S.

Auxiliar Admínlstratdvo
Referência 27
1

Ministério da Fazenda.
TUM -

Referência 28
1 Ernani Goattalí .

Ministério da Fazenda.

P. S.

Auxiliar Administrativo
Referência 28
1 Ernani Gnattali .

Auxiliar Administrativo

e)

Departamento
Administrativo
do Serviço Público.
TUM _

24

Art. 9.0 No Anexo II do Decreto
n. 0 40 . 7B5. de 21 de janeiro de .1957,

Departamento

Leia...~'e:
a)

P. S.

1 Artifice
1 Artí.fice

a)

Referência 17

de Lm p r e n s a

riores.

~'e

Exte-

Ezio de Oliveira Chaves.

1 Auxiliar de Escritório

onde

Relações

TUM -

24

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

n) Minlstérfo
Públicas.

das

riores .

P. S.

Leia-se:
Departamento
Nacional.

1) Ministério

Pr en sa

Operário
Referência 23
1 Paulo de Jesus.

n) Ministério da Viação e Obras

i)

fi

P. S.

Auxiliar

Públicas.
TUM
2 Artífice

de I

i)
Departamento' de Imprensa Na-.
cional

Auxiliar

oe

uacrttórío

Referência 23

Emílio Tinel.
1

Paü.lú de J€SUS
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1) Ministério
teriores
TUM

Relações
~

a)

P.S.

Motorista
Referência ' 17
1 Ezio doe Oliveira Chaves
Obras

públicas
TUM

~ P.S.
Artífice
Referência 26
1 Tolent~no Costa
Referência 24
1 pedro Sá Pinto
Art. 10. Na retificação feita p-elo
art. 8.° do Decreto n.c 43.200, de 21 de
fevereiro de 1958, no Anexo I do Decreto n.? 40.785, de 21 de janeiro de
1957, onde se lê:
•..•...........•..........•........ :
e) Mínísrérfo da Fazenda
TUM ~ P.S.
1 Auxiliar
23
Leia-se:
1 Pagador
25
Art. 11. Na retificação feita pelo
art. 9.° do Anexo II do Decreto número 40.785, d'e 24 de janeiro de 1957,
onde se lê:

..

......................................
e)

Mlnistérro da Fazenda
TUM -

P.S.

Auxiliar
Referência 23
1 Walier Rodrigues Pereira
Leia-se:
e)

Departamento Administrativo do

Serviço Público

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

n)" Mi~i~t'iri~' 'ci~" Vi~ç'ã'~' ~

405

Ministério da Fazenda
TUM ~ P.S

Pagador
Referência 25
1 WalNr Rodrigues Pereira
Art. 12. No Anexo II do Decreto
n,« 43.200: de 21 de fevereiro de 1958,
onde se lê:

TUM

~

P.S .

, Auxiliar' d.a Escritório
Referência 17
1: Flora Jeame Oormak
h) Departamento de Imprenl5a Nacional
TUM,- P.S.

.......................................
Encadernador

2

Referência 17
Osvaldo Peluso

Supervisor
Referência 17
1 Nestor de Luca
Leia-se:
a) Departamento Administrativo do
S-erviço Público
TUM ~ P.S.
Auxiliar de Escritório
Referência 17
1 Flora Jeanie -Cormack
b) Departamento de Imprensa Nacional

TUM -

P.S.

Emcadernador

Referência 17
2 Orlando Peluso

Revisor
Referência 17
1 Nestor de Luca.

Art. 13. &te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
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Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior
Henrique Lott
1<'rancisco Negráo àe
Lima

Lucas Lopes

Lucio Meira'
Mário Meneghetti

Clóvis salgado
Fernando Nóbrega
Mário_ Pinoni
ANExO I

Funções a que se refere o artigo
}.'1 do Decreto n. p 44.489 DE 12 de setembro de 1958.
a)

Departamento Administrativo

do Serviço Público
T.U.M. -

P.S.

Quantidade - Funções de referência
única - Referência
1.
1.
1.
1.

'_utífice
. .. . . . .. .. . 27
Relator
24
Servente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Servente
17

4.
b)

d)

IVIinistél"io da Fazenda
T.U.M. -

2.
1.

Ascensorista

Motorista

T.U.M. -

P.S.

Quantidade - Funções de referência
única - Referência
1. Ascensorista
23
18
1 Auxiliar
t. Capataz
19

e)

T.U.M. -

P.S.

Quan tidade - Funções de referência
única - Referência
1. Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1. Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . .. :1J
1. Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. zelador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.

P.S.

Quantidade - Funções de referência
única - Referência
1. Armazenista
. . . . . . 26
1. 'Asoensorísta . . . . . . . . . . . . . . .. 23
1. Auxiliar
27
Auxiliar

1.
L
L
1.

1.
L

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

26

Fundidor . . . . . . . . . . ... . . ... 25
Linotipista .. . . . .. .. .. . . .. . . 31
Línottpísta
27
Pagínador
24
Técnico
. . . . . . . . . . .. 30

9.
f) Departamento de Imprensa Nazdonaj

T.N.M. -

P.S.

Quantidade .:.-. Funções de referência
única - Referência
1.

Artifice
Arbíüce

1.
1.
1.
2.
1.

Artífice . . . .. . . .. . . . . . . . . . ..
Artífice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contramestre .. , . . . . . . . . . .. 26
Mecânico . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
Monotípísta " ... " ... "...... 27

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

25
24
23
16

9.
Q)

Ministério da Saúde
T.U.M. -

Ministério da Educação e- Cul-

tura

23
23

Ministério da Guerra
T.U.M. -

3.
e)

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

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

4.

2.

Ministério da Agricultura

P.S.

Quantidade - Funções de" referência
única - Referência
1. Armazenista
26

P.S.

Quantidade - Funções de referência
única - Referência.
1.
1.

Mestre Especializado
Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
1.

Servente

Repórter

31
25
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 19

4.
h)

tria

Ministério do Trabalho, Indús-

e Comércio

ATOS DO PODER EXECUTIVO

T.U.M. - P.S.
Quantidade - Funções de referência.
única - Referência
1. Contabilista
31
1. Contínuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.
ANEXO TI

Relação nominal dos servidores das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, de acôrdo com o artigo 2." do Decreto n.'" 44.489, de
12 de setembro de 1958.

Departamento Administrativo do

a)

Serviço Público

T.U.M. - P.S.
Funções de referência única
Artífice

407

T.U.M. -

P.S.

Punções de referência única
Artífice
Referência 24
1 JoãO Pereira do Amaral
Assistente
Referência 30
1 Antonio Domingos Pereira
MotoriGta
Referência 25
1 José Luiz Leite
Zelador
Referência 22
1 nucoit Paschke
d) Mir.üstéiro da Fazenda

1 Antcrrío Marques dos Santos
Redator

T.U.M. - P.S.
Funções de referência única
Armazenista

ReL 24

Referência 26

ReL 27

1.

Alvaro

Raimundo

Neto

de

Souza

Ascensorista
Referência 23
1 José Mendes
2 Luiz de Souza

Servents

Ref. 18
1 João J06é Pereira

Ref. 17

Motorista

1 Nilton Ribeiro

b)

Ministério da Agricultura
T.U.M.

-

P.S.

Funções de referência única
Asceosorrsta
Referência 23
1 João D'Araujo
Auxiliar
Referência 18
1 Joaquim VitO'rino vargues
Capataz
1 José

. Góis
c)

tura

1 Agostinho Bernardo

Referência 19
Cupertino de

Almeida

M1nistério da Educação e Cul-

Referência 23
Martins Alegl\;;
Antonio
1
e) Ministério da Guerra

T.U.M. - P.S.
Funções de referêecía única
Armazenista
Referência. 26
1 José Maria Ribeiro

Ascensorísta
Referência 23
1 Maetcel Faulha de Gouveia
Auxiliar
Referência 27
1 Adclpho da Fonseca Magalhães
Referência 26
1 Antonio de SOuza Santos

ATOS DO PODER
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Fundidor

Referência. 25
1 Salva-dor Carreira
Línctípísta

Referência 31

1 Adelmo Caetano Feíteíra

EXECUTIVO

Mestre Especializado
Referência 31
1 Mario Duarte D'Oliveira Frode
Motorlste,
Referência 25
1 Vicente Delegava
Repórter

Referência 27
1 Aritomo Rodrigues DIa6
Paginadór
Referência 24

1 Alexandre PaeG Cabral
Técnico
Referência 30

1 Jorge Barwich

t)

Referência 24
1 Orlando Abreu dcs Santos
servente
Referência 19
1 Fernando .Iacíntc Carreira
h) M:nistéri o do Trabalho, Incús..
tría e Comércio

Departamento de Imprensa Na-

T.U.M. -

cional
T.N.M. -

P.S.

Funções de .referência única
Artífice

Referência. 31
1 Francisco Vicente Plígher

Referência 25

Contínuo

1 Luiz Oontí
2 Wilson Ramos da Silveira

Referência 26
1 José dos Santos

Referência 24
1 Jorge Meíhen .Abdalla Ourl

A!iEXO III

Referência 23
1 José Signoriello

Referência 16
1 Arnaldo Luiz do Nascimento Ju-

Relação das importâncias de que trOr
ta
artigo 4. 0 do Decreto n.o 44.489.
de 12 de setembro de 1958.

°

níor

Mensal

órgãos

Contramestre
Referência 26
1 .José Ataíde Vill1ena

o-s
a)

M'Ccâl1ico

Referência 27
1 Eduardo - Cahué

b)

Departamento
Administrativo do Serviço
Público
28.400,00
Ministério da Agricul ~
tura

c)

2 Henrique- Gonçalves Nunes

:

17.500,00

Ministério da Educação
e Cultura

39.900,00

Moéiotipiste

d)

Ministério da. Fazenda 32.500,00

Referência" 27

e)

f)

da Guerra 100.400,00
Departamento de rmpren!õa. Nl1cional .....• 70.800,00

g)

Minietéríc da Saúde ..

h)

Mímstéríc do Trabalho,
Indústria e Comércio.. 27; 000.00

1 Manoel da Silva Amorim
g)

P.S.

Funções de referência única
Contabilista

Ministério da Saúde
T.U.M. -

P.S.

Funções de reíerêocía única

Ministério

39.600.00

ATOS DO· PODER EXECUTIVO
DEORETO NQ 44.490 - DE 17 DE
SETEMBRO DE 1958

DECRETO N.o 44.491 - DE 18
DE SETEMBRO DE 1958·

Altera c Decreto n.o 8.673, de 3 de
fevereiro de 1942, e dá oueras pro,
vidências.

Criá a comissão de Assuntos 'I'erritoriaís e dá outras -prooiâénciac,

O Presidente da República, tsandc
da atribuição que lhe confere :J artigo 87, item I, da Constituição, resolve:

Art. 1.0 O inciso II do art. 15 do
Decreto n.v 8.673, de 3 de fevereiro
de 1942, que aprova' o Regulamento
do Quadro d-os Curses do Ensino rn.
dustrial, passará a ter a seguinte redação:
"11 - Seção de Eletrotéclllca.
2 _ Curso de eletrotécníca..
3 - CUrso de .eletrômcav .
Parágrafo único. Em ccnseqüéncte
dessa modificação, ficará alterada a
numeraqã., dos cursos que são mencionados em seguida a êsses .
Art. 2. ° O Curso de Eletrôníca
abrangerá o ensino das seguintes dísciplínas doe cultura técnica:
1) Tecnologia;
2) Desenho técnico;
3) Complementos da matemáttoa;
4) Bâetrotécníca:
5) Física aplicada;
6) Eletrônica geral;
7) Eletrônica aplicada;
8) Ensaios de laboratório e.etrônico;
9) Noções de telefônía e teícarana:
10) Construção de dispcsitrvos eletrônicos.
§ 1.0 O candidato à .natrfcula no
Curso de Eletrônica deverá ter con.
cluido os estudos do 1. o CIClo de
qualquer ramo do ensino de segundo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87,u.o I, da oonsttturcão, de-ereta:
Art. 1.0 Fíca criada, no Mmlstério
da Justiça e Negócios Interiores. a CO,
missão de Assuntos 'I'errrtorlals (CAT) ,
constituída de cinco membros, livremente nomeados pelo Presidente da
República.
§ 1.0 A CAT será presídída pele
Ministro da Justiça e Negócios In,
tenores e, em seus Impedimentos,
pelo membro que, para êsse fim, por
êle fÔr designado.
§2. o O 'presidente

da República
poderá designar substitutos par-a servir nos impedimentos temporários dos

membros da CAT.
§ 3.° Os órgãos do Minh;tério Cia

.]ustiça e Negócios _lnteriOl'e-s, benr
ccmo 0$ da administração dos Terri-

tórlcs Pederaís, prestarão à CAT tôda
a assist-ência que lhes fôr solicitada,

Art. 2.° Incumbe à CAT, além de
outros encargos que lhe forem determinados pelo Ministro da J ustcça e
Negócios Interiores, exercer, em -ar-'
tdculaçâo COm os órgãos competentes
do Ministério da Justiça e Negócios
, Interiores, as seguintes atribuições:
a)
colaborar com o Ministério da
.rusuçe e Negócios Interiores a cccn
os Governadores dos Territórios F€~
der ais no estudo de questões relacionadas c0 nl a administração territorial, propondo quaisquer medidas que
entender convenientes;
b) opinar sôbre projetos de leis ou
grau.
atos. executivos, pertinentes aos Terrí§ 2. ° Ao aluno que couc.urr o curso
tórics Federais;
de que trata êste artigo conterrr-se-á
c) opmar sôbre OS assuntos em que,
o diploma de técnico em eletrônica.
na forma do art. 3.°, seja obrtgatório o seu pronunciamento,
Art. 3. ° óste decreto entrará em
d) opinar sôbre representações ou
vigor na data de sua publicaçâc fidenúncias de Irregularidades relativas
cando revogadas as clisp:Jsições' em
acs serviços dos Territórios Federais,
contrário,
podend-o para êsse fim, realizar siriRio de Janeiro, em 17 de setembro
dícâncías, perícias ou outras. verrnde 1958; 137:° da Independência e
cações:
10,° da República.
e)
acompanhar a execução orçamentária dos Territórios Federais.
JUSCELINO KUBITSCHEK
promovendo as inspeções e demais
Clóvis Salgado
providências oue forem necessárias;
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examinar a situação do pessoal
'I'errltóríos,

sugerindo

sidente da República ou da autorida-

de competente, conforme o caso'

nos pedidos de dispensa d-e Con-

corrências, de aberturas de crédito ou
de autorizações para exceder duodécimos de despesa anual;
d) nas propostas de admissão de
pessoal ou de aumento de quadros cu
tabelas de servidores;
e) nas tornadas de contas ou em
outros atos, pertinentes ao exame da
sestão financeira.
Art. 4.0 A CAT poderá requisitar,
sem prejuízo dos. respectivos vencimentos e vantagens, servidores públicos civis ou autárquicos, assim como
solicitar al qualquer órgã-o da administração federal a colaboração que
fôr necessária à execução de suas
atribuições,
Art .. 5.0 Mediante autorização do
Ministro da Justiça e Negócios Interiores, a CAT poderá promover inspeções perfodícas nos Terrttóríos Pederaís, propondo quaisquer medidas
necessárias a ,assegurar o narmalfuncíonamentx dos serviços territoriais.
Art. 6.° Os membros da cAT perceberão, por sessão a que comparecerem, a gratificação estabelecida D{)
respectivo Regimento Interno.
Art. 7.° O Ministro da Justiça fi Negócios Interiores baixará o Regimento Interno da CAT e as instruções
que forem necessárias à execuçã.Q do
presente decreto';
Art, 8.° o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 18 de setembro
de 195-8, 137.° da Independência e 70. 0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Cyrillo Junior,

DECRETO N. o 44.492 -

medidas

adequadas ao perfeito rendimento dos
serviços públicos territoriais;
g)
opinar aôbre O relatório anual
dos Governadores dos Territórios Pederaía.
Art. 3.° E' obrigat6rto (J pronunciamento da CAT, nos seguintes assuntos de ínterêsse dos 'I'errítórios
Federais:
a)
sôbre as propostas orçamentarias, que serão por ela c-oordenadas e
encaminhadas ao DASP. por intermédíó do Mlnistérí., da Justiça. e Negócios Interiores;
b) nos planos de aplicação de verbas orçamentárias ou de fundos especiais, que serão, por seu intermédio, submetidas à aprovacâo do preC)

EXECUTIVO

DE 19 DE

SETEM:BRO DE 19·58

Dispõe sôbre a organização àe lista
tríplice para efeito de nomeação de
Reitores dq Universidades, e dá

outras providências.

o President-e da Repúbli<::a, usando
das atribuições que Ele confere o
art. 87, item I, da Co:1stituição Federal, decreta:
Art. 1. o Nas listas cnpüces organizadas pelas tjníversida.Ies para
efeito de' nomeação de REitores, não
poderão ser incluídos oandídatos .que
tenham impedimento para assumir o
cargo,
Art.. 2. 0 Se o candida.to escolhido.
não aceitar a nomeação, crganlzarse-á nova lista tríplice, nn forma da
legislação em vigor,
.
Art , 3. 0 O disposto no artigo anterior aplica-se também à desígnecâo
ou escolha de Diretores dos Instítutos oficiais superiores de ensino,
Art. 4. o :B:ste decreto entrará em
vigor na data de sua p-iblícação, revogadas as dlaposíçôee em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1958; 137. 0 da jndependêncía
e 70, o da Repúbllca .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N,o 44.493 -

DE 23 DE

SETElVIBRO DE 1958

Institui o estandarte do
1YIarimheiros,

Quartel de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai-tigo 87, inciso I,da Constituiçã-o, de-

creta:
Art . 1. 0 Fica adotado, para o Quartel de Marinheiros, o estandarte cuja
descrrcãc heráldica e explicação se
encontram abaixo, com o desenho
anexo:

Estandarte
Retangular, de sêda azul, de 1,20m
por 1,OOm, cem uma Iateíxa de prata
posta em pala e um remo e um craque de ouro, passados em aspa,
acompanhados das datas 1836 e 1958
também bordadas a ouro. O con-
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junto fica encerrado numa orla formada por um cabo de prata com 14 nutuadores de ouro. O estandarte é denruado com um torça! de azul, prata
e ouro e enfiado numa haste encimada porv uma esfera armilar e guarneceda com um laço da mesma côr, franjade de ouro, com a ínscrtçâo - Quartel de
Marinheiros. em letras do
mesmo metal.

Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de setembro
ce 1958; 137.°' da Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI~,

Jorge do Paço MatOso Maia.

ESTANDARTE
DO

PUARTEl DE MARINHEIROS
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DECRE'TO N.o 44.494 - DE 23
SETEMBRO m: 195fl

DE

Altera O Decreto nP 43.174, de 4 de
fevereiro de 1958, gl/e instituiu um
Grupo âe Trabalh" no Depturamen-:
to Nacional de zncenoae RUrais. do
Ministério da saúde, para ernaucáção da malária no País, e
outras providências.

aa

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere' o artigo 87, ítem I, da o-nsuruíçâo deereta:
Art. 10., O § 2.° do art. 2.° do ne,
ereto n.c 43.174, de 4 de fevercírc de
1958, passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 2.° O Grupo de Trabalho será
presidido pelo Ministro da Saúde
e t-erá um Seererárto, designado

nos têrmcs do art. 31 do Decreto
11.° 40.870, de 7 de fevereiro de

1957.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua pubhcaçâo .
Art. 3.° Revogam-se as dispoSições
em contrário.
Rio de Janeiro em 23 de setembro
de 1958; 137.° da .Independência e 70.°
da República.
JUSCEl.INO KUBITSCHEK

Mário Pinotti

DECRETO N.o 44.495 SETEMBRO

DE

24

DE

DE 1958

Altera o Regulamento para a Ordem
do Mérito Naval.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da constituição, decreta:

Art. 2.0 este decreto entrará em
vígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
HJo de Janeiro, em 24 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

DECRETO N. o 44.49-6 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1958
Altera o art. 3.0 do Decreto n. o 41.077,
1.0 de março de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, ítem I, da Constituição e de

acôrdo com a letra "b' do art. 1.0
do Decreto lei n.c 9.888, de 16 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 1.0 O art. 3.0 do Decreto n,"
41. {)!]7, de V de março de 1957, que
organizou, no Mímístérlo da Aeronáutica, o Comando Aerotático Naval
e o Comando Aerotátíco Terrestre.
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3.° O Comando Aerotátíco Naval e o Comando A€rotático Terrestre
ficam subordinados ao Ministro da
Aeronáutica, diretamente nas questões
díscipünares e administrativas, per
intermédio do Estado- Maior da Ae-

ronáutica nas questões doe organização, instrução e emprêgo".
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con'trário.
Rio "de Janeiro, em 24 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da Repú blica.
JUSCELINO

Fica alterado o artigo 4.0
do Regulamento para a Ordem do
Mérito Naval, aprovado pelo Decreto
Art ,.1.°

n.c 7.553, de 18 de julho de 1941,
para o fim de ser fixado o seguinte

KUBITSCHEK

Jorge- do Paço Mato8a Maia.

KUBITSCHEK

Francisco de Mello.

DECRETO N·o 44.497 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1958

efetivo para o Quadro Ordinário:
Grã·Cruz
Grande-Oficial . . .
Oomcndador . . .
Oficial
Cavaleiro

.
.
.
.
.

1
12

30
45
65

Dispõe sôõre junção privativa de Oíiciaís-Generais do Quadro de O/L
ciais-Auiaâoree do Corpo de oficiais
da Aeronãutice,

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

ATOS DO PODER
~a constituição. e tend~
em vista. o disposto no art. 16 da LeI
11.0 2.999. de ~1· de dezembro de 1956,
decreta:
Art. 1.0. A rur.çâo de Comandante
da L." Zona Aérea é privativa do
pôstode Major-Brigadeiro~do-Ar do
.Quadr.Q de Oficiais Aviadores -do corpo de oficiais -ta Aeronáutica.
Art. 2.° O presente decreto en~ra
rá em vigor na data de. sya publicação, revogadas as dlSpOS1ÇOes em contrário.
·Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de Un8: 137.° da Independência e 70."

87, item I.

da Repúblíca .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DECRETO N.? 44.498 - DE
24 DE SETEMBRO DE 1958
concede à "Ibéria I~ineas Aéreas de
Espana" autorização para contimuir
a tuneionar na República.

Anda não foi publicado no Diana
Oficial por falta de pagamento ,
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DECRETO N,o 44.500 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1958
Retifica o Decreto nO 35.246, de 24
de março de 1954.

O Presidente da República, usando
-da atríbuíção que lhe confere o artig{ 87, item I, da Constdtuíçâo, -de~

ereta:
Art. 1. ° Fica retificado o Decreto
numero 35.246, de 24 de março de
1954. para (., fim de incluir-se na Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Parque de
Aeronáutlca ' dos AfollSOS, uma runção ce referência 21 na Série Funcional de Serralheiro, correspondente
à função de extranumerárío- diarista
ocupado p81' Severiano jrerreíra SOares, dispensado em 25 de março de
1947, e que tev-e, agora, decretada a
nulidade da dispensa pelo Juíz de Di.reíto da Segunda Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal, em sentença passada em julgado-o
Art. 2. ° :Este decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUB:TSCHEK.

Francisco ãe Melo.

DEORETo N·o 44.499 - DE 24
SETEMBRO DE 1958

DE

Torna sem efeito transferência de
junção de. Tabelas Especiais de Ex-

trtmumerurio-mensalisui de reparti-

ções do Ministério da Aeronautica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, Item r, da Constituição, decreta:
Art. 1°. Fica sem efeito a transferência doe Paulo de Carvalho Rocha,
Apontador. referência 19, constante do
item I do Decreto n.? 44.047, de 21

de julh, de 1958.

Art. 2." reste decreto entrará em
vigor te data de -sua publicação, reVOgJ.à2S as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco doe Mello

DECRETO N.? 44.501 - DE 24
SETE1'.1:5RO DE 1958

DE

DesVya, no Ministén ú da Aeronáutica, .do Bntasia-Maior, a Inspeto-

ria.
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituiçá{) Federal, decreta:
Art. 1. o Fica desligada, do EstadoMaior da Aeronáutica, a. Inspetoria,
que, designada com., Inspetoria Geral da Aeronáutica passa .a subordinar-se diretamente ao Ministro da
Aeronáutica.
Art. 2. o A Inspetoria. Geral da Ael'Cnáutica é uma Organização' especla.l, na Alta Administração do Ministério, encarregada de inspecionar
as Organízações do MiIl1stério da Ae~
ronáutíca .
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Art. 3.° O Ministro da Aeronáutica
submeterá à aprovação do Presidente
da República .dentro de 60 (sessenta)
dias, a partir- da publicação do presente Decreto, o respectivo Regulamento, expedindo, desde já, as Ins,
truçôes necessárias para o seu imediato funcionamento.
Art, 4. o O presente Decreto entrará
em v1gor na data de SUa publieaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República,
JUSCELINO

KUB:TSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO N.o 44.5'02 _

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1958

EXECUTIVO

DECRETO N.O 44.503 SETEMBRO

Transfere junção da Tabela Numérica
Especial de, Extranumerári omensalista do Comando de Tmns-porte Aéreo para a da Escola de
Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. o Fica transferida uma fun-

ção de Auxiliar de Artífice, referência
17, ocupada por Nathanael Conrado
de Figueiredo. da 'Tabela Numérica
Especial de mxtrcnumerarts-mensansta do comando ds Transport-e Aéreo
para 8. da Esco!a de Aeronáutica.
Art. 2. o lSste decreto" entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.0 da Independência e 70P
da República.
-

Ret-'tjica o Decreto n/I 32.941, de 3 de
junho de 1953.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição. decreta:
Art. 1. o Fica retificado o Decreto
número 32.941, de 3 de junho de 1953,

p,w'a o fim de tncluír-se na Tabela
Numérica Especial de Extranumártomensalista da Escola de Aeronáutica.
uma função de referência 21 na Série Funcional de Carpinteiro" cerres.pondente à runcã., de ext-ranumerário-diarista ocupada por João de Deus
da Cruz, dispensado em 3 de maio de
1948. e que teve, agora. decretada a
nulidade da dispensa pelo Juiz de Direito da 2.a Vara da Fazenda pública,
em sentença passada een julgado.
Art. 2. o 'mste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rerogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 24 ue setembro de
1958: 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco Coe Melo.

DE 24 DE

DE· 1958

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco ae Melo.

DECRETO N. o 44.504 - DE 24
SETEN.ffiRO D~ 1958

DE

Suprime e moâifícc disposições do
Regulamento do EstacO-Maior da
Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 87, inciso 1, da Constttuíçâo Fed-eral, decreta:
Art. 1.0 O Regulamento do EstadoMaior da Aeronáutica, aprovado pelo
Decreto n.o 22.429. de 11 de janeiro
de 1947, COm as alterações que lhe
deram os Decretos ns. 4'0.772, de 16
de janeiro de 1957 e 42.620, de 7 de
novembro de 1957, passa a vigorarcom as modificações abaixo enumeradas:
No Capitulo II:
- Item 3: Suprimir a palavra
Inspetoria;
- Item 6: A letra "s" passará ater a seguinte redação:

°

"os)

orientar e coordenar os tra-

balhos dos Subchefes e das seções doE. M.";

415

ATOS DO PODER EXECUTIVO

_ suprimir oS itens 7 a 14, inclusive.
No Capítulo lII:
_ Suprimir os itens ~8 e seu paráerafo único e 31;
b
_
O item 29 passa a ter a seguinte
redação:
"29. A função de Subchefe do Estado-Maior é exercida por Brigadeirodo-Ar, nomeado por proposta do Chefe do Estado-Maíor".
Art. 2. ° O presente Decreto ent~ará
em vígor na data de sua publicacão revogadas as dísposíções em eon-

irál:io.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
137,0 da Independência e 7Q.o

1958;

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N.o 44.505 SETEMBRO DE

DE

24 DE

1958

Altera OS arts. 49, 50, 52, 54 e seus pa-

raçratos, do Decreto n.o 5.739, de
29..;;j.-4Q.

O Presidente da República, usando dF.18 atribuições que lhe confere
o art. 87, n.? 1, da Constdtuíção Federal e tendo em vista o disposto no
art. 6.0 do Decreto-lei n.e 334, de 15
de março de 1938, decreta:
Art. 1.0 Em obediência ao art. 1.0,
do jjecreto-Ieí n.c 334, de 15 de março de 1938, fica instatuído um único certificado de classificação e de
Iíscaâízação da exportaçâc, conforme
modêlo enexo.
§ 1.0 A parte destinada à classtfícaçâo será preenchida pelo Serviço
de Economia Rural OU p-elos postos
subordinados aos órgãos enumerados
nas alíneas a, b, c, si e~ e, do art. 27
.do Decreto n.v 5.739, de' 29-5-40.
§ 2.0 A parte destinada à fiscalização SÓ poderá ser jceencnkts pelo

Serviço de gconomia Rural, },.;-;,;q intermédio doe suas Agências e POstos
de Classificação e FiscalíZ8.,çã,o da Exportação .

único. Para efeito do
interno ou de operações
bancárias, ou, ainda, para o transporte da mercauorra para qualquer
ponto 60 território nacional, o cai-tificado constam apenas da cjassíücaçao, ccnrorma modelo anexo e tra ~
Ta,
transversalm-ente, CS dizeres:
"Válido somente em Território Nacional" .
Parágrafo

comercio

Art. 2,° O certWcad.o será emitido
em seis (6) vias, uestinanrío.se a primeira à Alfândega, a segunda à Carteira de comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A. (CACEX), a terceira
à Piscalízaçâo Bancária (FIBAN), a
quarta ao Serviço de Economia Rural, a quinta será entregue ao Exportador para acompanhar
produto
ate o destino e a sexta para
Pôsto
de Classificação.'
Art. 3,° O interessado poderá obter
certtfícado e pedir a fiscalização,
verbalmente, Independente de roquerrmento.
Parágrafo umco . Nas Repartições
Classificadoras ,e Piscalízadoras deverão existir Iívros para registro dos
pedidos de classificação e fiscalização.
Art. 4.° Fica autorizado o Diretor do
Serviço de Economia Rural a baixar
Instruções destinadas ao cumprimento
do presente decreto.
Art. 5.° O presente decreto entrará
em vigor no dia 1.0 de dezembro de

°

°

°

1958.

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 24 doe setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
Lucas LOIpes.

REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
MXNISTÉRIO

""
'"
~

DA AGRICULTURA

SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL

Art. 1" do Decreto n" 44.505, de 24-9-1958
CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXPORTAÇÃO
PRODUTO

SÊ:RIE

N" DE ,cLASSIF.

(Nome do órgão Classificador)

rorani ínspeclonacos

~

(Interessado)
volumes do produto acima indicado,

classificados, em
(Local)

dos quais foram retiradas

- - - - - --------

'CERTIFiCA que, a requerimento de - - - - - - - - - {NQ)

amostras.

(No;»

ZONA PRODUTORA

PltSO BRUTO - - - - - Kg

PltSO LíQUIDO

de

de

Cheíe do PCL

não está
A partida de que trata êste Certificado

ESPECIFICAÇÃO

DO

está

Quantidade
Em

1

I
I

1
1

Pêso Líquido
(KOl

,i
·---------1----I
I

discriminada em Iôlha (s) anexa

I

PRODUTO

._-------,---_.
Classificação

'3

(5).

N9 DE FISG.

I

---------1

I
1
IValor da Mercadoria I

MARCA

I
1
I

NAVIO

(CR$)

19----

~

~

CONFERE

Classificador

QBS. -

8

EMBALAGEM

Kg

(Cidade e Estado)

:;t:.

g

I
I
I

I

1

1

I

I
I
----------,
1
I

I

f'A13 IMPOR'l'ADOR

I

-~

I

I
I
I

I
I
_ _ _ _o.I
Total

I
I

········ .. ·· .. ·1
I
I

DESTINA'l'ARIO

(Nome e enderêço)

O POS'l'O DE FISCALIZAÇãO DA EXPORTAÇãO

D

-- do S,E.R.

exame efetuado no produto' acima indicado, PRODUZIDO NO BRASIL, a ser exportado por

pelo pôrto de

, com destino ao põrto de

CERTIFICA que,
(Interessado)

., constatou-se que o mesmo reune

os requisitos exigidos pelo Decreto-lei
CERTIFICA, outrossim, que, tendo em vista os documentos apresentados pelo exportador, foram satisfeitas
tõdas as exigências legais para a exportação do referido produto.
GUIA DE EMBARQUE NQ

CERTIFICADO DE SANIDADE NQ

- - - de
:Cidade e Estado)

~-------

de 19-

VISTO

Chefe do PFE

Qualquer

emenda

ou

rasura,

mesmo

Classificador

ressalvada, invalidará o presente CERTIFICADO.

.

~

""
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO

DE

ECONOMIA

RURAL

CERTIFIcADO DE GLASSIFIOAÇAO
Parágrafo único, art. 1.0 do Decreto n.o 44.505-, de 24-9-1958

Série

N.'

,

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CERTlFIOA que,

(Nome do órgão

ciassírícaôor)

foram ínspecíonados e-

a pedido de

(Interessado)
classificados,

a

volumes de
(local)

(quantidade)

...............•.
(produto)

constante da relação abaixo. Desses votumes não foram retiradas
qusmt.
amostras.
foram
N ,0 de volumes
Netureza da embalagem

.
.

........... ·(Cíci.~d~·)···"·····"
OONFERE:

. . ... . . . .. . . ... ... .. . .. .... ... . ... ..
(Chefe)

Pêso bru to
Pêso liquido
(~ê~)""'"

de

.

quilos
quilos.

~

de 19...•

.

,

(Olasslficador)

ESPEOIFICAÇOES

I
I

l
I
\

I
I

I.

!
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DECRETO N.o 44.50b -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1958

Dispensa de inspeção e jornecimerl1to
do Certificado Fíiossaníiàrio 'Para
café, mate e madeira de pinho.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A inspeção fitossanitária
e a emissão do respectivo certificado
referente às exportações de café, erva-mate e madeira de pinho, serão
efetuadas quando o exportador o solicitar, para atender pedido de países cuja legislação exige a apresentação dêsse certificado.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1958; '137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBrrscHEK.

Mário Meneghetti.

DElC'RiETO N.o 44.507 - DE 24
SETEMBRO DE 1958

DE

Altera disposições dos Decretos números 15.812, de 13 de novembro
de 1922 e 42·820 de 16 de dezembro
de 1957.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ertigo 87, I, da Constituição, decreta:
Artigo 1.0 Fica substituída pelo
modêlo anexo denominado "Guia de
Embarque" a, atual Guia de Exportaçâo para o Exterior do Brasil, de
que trata o Decreto n.s 15.813, de 13
de novembro de 1922.
Parágrafo único. A "Guia de Embarque" será preenchida em 8 vaas,
que terão a seguinte destinação:
Repartição Aduaneira-.
Repartição Aduaneira,
para ser encaminhada ao Serviço de
Elstatistice. zccnõrrace, e Firi,altl.ce-i'oo
do Ministério da Fazenda.
.
3." via - Fiscalização Bancária do
BanCO do Brasil S. A.
l.tt. via -

2.tt. via

EXECUTIVO

4.a vía -r- Fiscalização Bancária do
B3.nCQ do Brasil S. A. para ser encaminhada à Carteira de Comércío
Exterior do Banco do Brasil S. A. ou
Instituto Brasileiro do Café, conforme o CMo.

5.a via 6.a via
7.1\ via,
g.« via
Câmbio.
Artigo 2.°

Administração do Pôrto.
Despachante Acuaneil"o.
Exportador.
Banco Negociador do
Os parágr-afos 1.0 e 2.'

do art. 43 e parágrafo 1.0 do art. 45
do Decrete, n.s 42.820
de 16-12-57,

passarã., a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 43, § 1.0 Nenhum embarque
para o exterior poderá ser processa-do sem que o 'interessado apresente
às autoridades aduaneiras, para fina
de despacho, "Guia de Embarque"
visada pela Fiscalização Bancária do
Banco do Brasil S. A. comprovenco
o preenchimento das exigências de
ordem cambial.
§ 2.° O "Visto" da Fiscalízação
Bancária do Banco do Brasil S. A.
em novas "Guias de Embarque" relativas a mercadorias com desembaraço alfandegário já processados mas
não embarcadas, total ou parcialmente, dependerá de apresentação da
sétima vila da primitiva "Guia de
Embarque" cem a anotação no versa,
feita pela repartição aduaneira. 6
confirmada pele. Carreira de Comércio Exterior, das quantidades nãO
embarcadas, bem como de reapresentação dos documentoo que amparam
a exportação.
Artigo 45, § 1.0 As remessas de
amostras de produtos nacionais tnTR
o exterior estão sujeitas ao contrôle
da Fiscalização Bancária do Basico
do Brasil S. A., que visará a oom~
petente "Gula de Embarque" para
quantidades razoáveis, dentro do
conceito tradicional de amostra.
Artigo 3.° Revogadas as díspostcõee
em contrário, êsta decreto passará a.
vigorar a partir de 1.0 de dezembro
de 1958.

Rio de Janeiro, 24 de setembr., de
1956, 137.' da Independência, 70.' da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
IA.tc~

Lopes.

---~--~------,

Para uso

da ALFANDEGA

:

1

..... VIA ..... GUIA No •.••

,-~~--------j

'Esta guia é intransferível e I
seus dizeres não podem ser ra- I
surados , Quaisquer modificações I

Antes

i
1

leia as instruções no verso .

dependem do visto prévio da Fis- I

~

----------------,I

I

calízacão Bancária.

de preencher esta Guia

GUIA DE EMBARQUE
A. ..............................•............................. autorizamos o embarque da mercadoria abaixo mencionada

(Nome da Repartição Fiscal)
Válido para embarque até .........................•.............•..•. (a)

.............................................................•. 1 Põrto ou cidade do destino .da mercadoria (d)
·•.....••...........•... 1
................................................
(Bua, número e Cidade)
I

Exportador
Enderêço

Despacha a mercadoria abaixo (b)
Procedente

de

(C)

'
"
" ..............•......•........................
o' • • • • o • "

1
'I

Data

I

Marcas I
e
I
Números I

(f)

II

I1I
I
I,

••••••••••••

I

Nacionalidade
da
da embarcação (I) I embarcação (f)
Nome

~

0

•••••

Data

de partida (g)

'(d)

1

1

Em

Volumes

I

I

I

I
I
I
I

I
I

t

I

\

Licença de exportação ou registro da declaração
de venda no r. B. C. (Número e data)

Pêso em quilos

(j)

I
I

---I
Líquido
I

Bruto
j
dos Volumes I da mercadoria 1

, I

I

i11

I1I

\
I

'

1-

I

i

~

o

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

j
(i)

~

i

trânsito por (e)

i

1

Especificação detalhada
I
da mercadoria
j Quant. I Espécie ICódigos da N.B.M. e Tarifa

I

1 País de destino final da mercadoria
I

..................•...•..••••.....•••.••.•••••.....•••••• 1

Importador
Enderêço

do transporte

"
(Nacional ou Nacionalizada)

>

I

I

I

Valol' FOB O)
Moeda Estrangeira
Equivalência em o-s

~

DISCRIMINAÇãO DESTE EMBARQUE

Condíções de Venda CCIF.
FOB ou .cSF) e de
pagamento (m)

Valor

Frete

FOB

(x)

Seguro

Total da Fatura

(xx)

CONTRATOS DE CAMBIO ABLICADOS NEST,E EMBARQUE

Data

1

Número

I

Corretor

Banco negociador

Moeda estrangeira

l

I'
x -

xx -

i

j

r
Frete por conta do

pagável no

Seguro por conta do

pagável no

~

o

i
\:l
~

a

BANCO DO BRASIL S. A. -

/

/19

.

Assinatura

II

. . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . ... .. . ....[
i

(Assinatura do exportador

Em

/

.-

/19

.

(Despachante autorizado) (n)

O

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

Assinatura.
Em

-~

Flscalízaçâo Bancária

I
I

I

I

DESPACHO

ANOTAÇÃO

I

Ao Sr
[ Desembaracei
para desembaraçar estando conforme. I volumes que seguiram.
Em

/

/19....

I
I

..........................
I
Assinatura
J
I

Em

/

.
/19

.

..................................
Assinatura.

~
~

~

ANVERSO DA GUIA DE

Deixaram: de embarcar Ou seguir

..........................................
(volumes)

da mercadoria

com .

••••••••••••

0.0

••••

0

.

0

••

.

·(~ó~e)·········

"(j;êBõ ·ôu·üÜidad.i······

....

.
0'0

.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ('a:sSi.D.~tura)'

lJ>

INSTRUÇõES PARA AS REPARTIÇõES FISCAIS

compete exclusivamente à autoridade fiscal numerar esta guía . A numeraçg-, começará pelo TI.o 1, em cada ano e
será diversa das guias de exportação para Iocalídade brasileira.
Se as mercadorias constantes desta guia ou parte delas não puderem embarcar ou seguir. o funcionário aduaneiro incumbido de seu desembaraço fará a declaração, no alto desta página, do n;â,o embarque ou mencionará os volumes da mercadoria que 'deíxaram de embarcar ou. seguir Dita, declaração deverá ser ratificada, mediante "visto", pela CACEX ou pelo
1. B. C., conforme o caso. Tôdas as notas feitas na primeira via deverão ser reproduzidas nas demais.
_
Tôdas as vias das guias de exportação, tenham ou não embarcado as mercadorias, serão remetidas pela Repartição ao Serviço de Estatistica Econômica e Financeira, semanalmente, pelo correío, de preferência via aérea,
acompanhadas de ofício em que sejam declarados a quantidade e os números de cada espécie de. documentos enviados .
o

ADMINISTRAÇãO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Exportação para o estrangeiro
capatazias
............

Cr$
crS

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

Cr$
Cr$

Lei 3.421-58

ors

SOma

o •

•

•

o o o o •• o •

o •

o •••• o ••••••• o •••

crs

Q. prev. 4%

Soma total
Importa em .

o o •

.
0.0··

••

•••••••••••••••••

Foram embarcados
vela. com
xaram de embarcar
vols. com
transferidos para o vapor
o...

o •

o o •

• ••

kg e deío

kg. 'Foram

o • • • • o • • • o • • o • o • o o' • • • o o • •

o'. o ••••

00

ors .

.

.

• ••• o. o o

vols . com

kg .

o o •• o o o.

o o •••• o ••••••••••••• o ••

o o o o o o •• o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o o • o •• o o o •

Em

'0

o Fúllé:i.~D.â.ii.õ

...

o •••• o •••••••

•

•

o •

/

o o o o •••• o ••
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DEORETO N. ° 44.508 -

DE

24 DE SETEMBRO DE 1958

Dispõe .sôbre a categoria profissional
dos asrunuuiores e dá outras provi~
cIências.

Ainda não foi pubüoado no Diário
Oficial por falta üe pagamento.

DEORETO N.o' 44.509 __ DE
24

DE

SETE:M:BRO DE 1958

têrmos do artigO 59, § .5.". da Lei 01'gânicado Ensino Industrial. decreta:
Artigo único. E' cassado o reconhecimento OQncedido pelo Decreto nàmero' 23.836, de 13 de outubro de
1947. à Escola Técnica de Quimica
Industrial Visconde de São Leopoldo.
situada na cidade de São Paulo. no
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado
Declara de utilidade púbUca, para fins
de desapropriação pela. Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro, área
de terreno situada! no Municipio
de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo.
Ainda não foi publ1cado nJO Diário
Oficial por falta 'de pagamento.

DECRETO N,« 44.51() - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1958
Cassa reccnhecimeníc
cOncedido
escola de ensino industrial.

a

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 59, § 5.°, da Lei 01'gâníca do Ensino Industrial. decreta:
ATtigo único. E' cassado o reconhecimento concedido pelo Decretr,
n.s 26.316. de 5 de fevereiro de 1949,
à Escola Técnica de Química Industrial de Ouro Fino. no Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro. 24 de setembro de
1958. 137.0 da Independência e 70." da
República.
J·USCELINO

Kln~ITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO Nv 44.511 -

DE 24 DE

SETEI'I'IBRO DE 1958

Cassa reconhecimento
concedido
escola de ensino industrial.

a

o Presidente da República. usando
da atri-buição que lhe confere o artigo 87, item I, da. Constituíçâo e nOS

DECRETO N.o 44.512 -

DE 24 DI

SETEMBRO DE 1958
Autoriza o juncwnamento do curso de
,/ornalismo
de Filosofia
e Letras de Juiz de FOra.

aa.raaüaoae

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

go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-Ieí número 421, de 11 de maio de 1938, de,
creta:
Artigo único. E' concedida autorfzaçâo para o funcionamento do curso
de jornalismo da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, mantida pela Academia de Comércio de
Juiz de Fora, filial da Sociedade propagadora Esdeva,. situada na cidade
do mesmo nome, no Estado de Minas
Gerais.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1958; 137.° da Independêncía e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis salgado.

DECRETO N.O 44.513 SETEMBRO DE 1958

DE

24 DE

Autoriza o ~idadão braSileiro Celino
Julio de Oliveira a pesquisar mica
e associados »o. município de Santa
Maria do Suaçuí, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da COnstituição e noS
termos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). Decreta:

424
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Art. 1.0. Fâca autorizado. o cidadão
braeíleíro Celínn Julio de Oliveira a

pesquisar mica e associados em terrenos devclucos no lugar denominado Lavre dos Direitos, Distrito de
Glucinio. Município de Santa Maria
do Suaçuí, Bstado de Minas Geram,

numa área de setenta hectares (70
ha) , de-limitada por um retângulo que
tem um vértice a trezentos e oitenta e um metros (381m), no rumo
magnético de cinqüenta e dois graus
trinta minutos sudoeste (52.° 30' SW)
da confluência dos córregos Bananal
'e Lajeado e os lados dívergentee dês.se vértice, OS seguintes Comprimentos
e rumos magnéticos: setecentos metros (700m), oitenta e seis graus sudoeste (86.0 :::;W); mil metros (1.000

metros), quatro graus sudeste

(4.0

SE) .

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
-pelo Decreto n-" 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez S>8 verifique
a existênc'a na jazida. corno associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento OU de outras substâncias
discriminadas pelo COnselho NaciOnal
de Pesquisas.
Art. 2.°, O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
cíêste Decreto, pagará a taxa de setece-tos cruzeiros (Cr$ 700,00) e será
válido por dois (2)" anos a contar da
data da transcr-câ., "o livro próplio
da D'visão de Pomento da produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República,
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

Meneghetti

DECRETO N.? 44,514 SETEMBRO DE

DE

24

DE

1958

Declara sem efeito' o Decreto número 39.461, de 27 de junho de 1956,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçãn que lhe confere o ar.,
tigo 87, n.v 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.98'5, de
29 de janeiro de 1940 r Oódlgo de Minas) e tendo em vista o que requereu a Indústrias Brasüerras de Artigos Refratários S. A. - IBAR no processo DNPM - 4,109-51; De-

c:reta.

Artigo único. E' declarado sem
efeito o Decreto número trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e um
(39.461), de vinte e sete (27) de .junho de mil novecentos e cinqüenta e
seis (1956). que autor.zou a Indústrias
Brasüeiras de
Artrgos Refratários
S, A, - IBAR - a lavrar bauxita
e associados no munieípío de Mogi
das .cruees.. Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro. 24 de setembro de
1.958; 137.° da Independência e 70.0
da República,
J.usCELINo

Mario

DECRETO

KUBITSCHEIt

taeneoneu:

N,»

44.515 - DE 24 DE
1953

SÉTEMBRO DE

AUtOTíza o cidddã o brasileiro Waldemar Martins a pesqUisar diamantetJ
e associados. no município de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.» 1, da Constituição e nos
têrmos do Decr o-lei ,0 1.985. de
29 de janeiro de 1940 <código de Minas), decreta:
Art. 1·°, Fica autorizado o cidadãobrasileiro- Waldemar Martins a pesquisar diamantes e associados em
terrenos de propriedade de orlando
& Cia. na lugar denominado Salto
Grande, distrito e municfpí- de Diamantino, Estado de Mato Grosso,
numa área de trezentos e dezenove
hectares e cinqüenta ares (319,50 ha)',
deltmitada por um polígono místílíneo. que tem um vértice a duzentos
e cinqüenta metros (250m) acima do
Salto. seguindo a margem esquerda
do rio Claro. e os lados a partir dêsse vértice, as seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seiscentos metros (600m). sessenta e sete graus
quarenta minutos nordeste- (67,°40.
NE); quatro mil metros (4.000ml.
vinte e dois graus vinte minutos sudeste (22.0 20' SE); quinhentos metros (500 m) , sessenta e sete graus
quarenta minutos sudoeste (67.° 40~
SW); o quarto e último lado é a,
margem direita do rio Claro que partindo da extremidade do terceiro lado
até o vértice de partida
parágrafo única. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230. de 1 de
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dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
NacionaJ de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa de
três mil e duzentos cruzeiros
.
(Cr$ 3.200,00) e será válido por dois
(2) anos a ~ntar da data da ~r~~s
orjção no llvro própno da DIVISa0
de Foillento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as dispoSl\:,ões
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República,
JUSCELINO

Mario

44.516 - DE 24
1958

Agricultura.

Art.

3.0

ReVoam-se as díspesiçôes,

em contrário.'

Rio de Janeiro, 24 de setembro de1958, 137·° da Independência e 70·° da,
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

MGJrio Meneghetti,

DEORETO N.? 44.517 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1958

KUBITSCHEK

Iâeneçhettí:

DEOR/ETa N,?

ArC. 2,° O titulo da autorização de.
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cínco míê cruzeiros (Cr$ 5,000,00) e será,
vence pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de F-omento.
da Produção Mineral do Ministério da

DE

Autoriza a companhia istanítera do
Brasil a larvrar cassiterita e associados 00 município de São soao.
deZ Rei, Estado de Minas Gerais.

SETEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro LcurivaI
ooraoso Gomes a pesquisar
areias itmeniticae e associados 1W
município de Primeira Cruz. Estado do Maranhão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Conedtutçâ., li: nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. VI Fica autorizado o cidadão brasileiro Lourival Cardoso Gomes a pesquisar arcías Rmentüees e
associados, em terrenos devolutos e
de diversos no lugar denominado
Canto Novo, distrito e município de
Primeira Cruz. Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a dois
ma novecentos e trinta
metros
(2. nem), no rumo verdadeiro de sessenta e um gráua noroeste (r$I° NW),
do canto noroeste (NW) da casa do
lugar "canto Novo" e os lados, divergentes .dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros' setecentos e quatorze metros e
vinte e oito centímetros (714,28m),
eu] (8); sete mil metros (7, OOGm) ,
setenta e quatro gráua trinta minutos
sudeste (740 30' SE),

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? r, da Oonsrituíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Oompanhla Estanífera do Brasil a lavrar
casslterIta e associados no leito e
margens do rio das Mortes. distrito
e município de São João d'El Rei, Estado de Minas Gerais, numa área
de cento e trinta e oito hectares
(138 ha) , oompreendída entre os marcos qunomótncos números cento e
vinte <l2{) e cento e quarenta e três
(143) da Rêde Mineira de Viação,
delimitada, em largura, contando-se
quinze metros C15m) para cada lado,
do nível médio das enchentes. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes de parágrafo
único do arb. 28 do Código de Minas
e dos artigos 3-2, 33 e 34 e suas alíneas, além das eeguíntes e de outras
constantes do mesmo Código, não eXpreesamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto u.c 3U. 230, de 1 de
dezembro de, 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como-
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.assoclado de qualquer t'\tlS sunstâncías a qUe se r-e1ere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo
Nacional de Pesquisas.

COnselho

Art. 2.° O concesslonário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os

tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio. em cumprimento do disposto TIo art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.0 Se o concessionário da autorizecâ., não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a aUtorização de lavra será declarada caduca ou nula, na rorma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art.

4,° As propriedades vizinhas

estão suJeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40· do Código de Mi-

nas.
Art. 5 o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâo Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por tttulo êste Decrete, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil set-ecentos e sessenta cruzeiros
~.
(Cr$ 2.760,00) .

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mwrio Meneghetti.

DECRETO N.o 44.518 SETEMBRO DE

DE

24

DE

1958

Retifica o art. 1.0 do Decreto núme·
ro 41. 526, de 17 de maío de 1957,

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

tigo 87, n.v L da Oonstituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
'29 de janeiro ele 1940 (Código de Mi-nas), decreta:
Art. i,o Fica retdflcada o artigo
primeiro (V') do Decreto número
quarenta e um mil quinhentos e vinte

e seis (41.526). de dezessete (17) de
maio de mil novecentos e cinqüenta
e sete CH157), que passa a ter a seguinte redação' Fi<ca autoriZl3.do o cídadão brasileiro Elias Caram a pesquisar minério de ferro e associados,
em terreno!' de propriedade de José
Antônio Ribeiro no lugar denominado
'rtjuco, no imóvel Mercês dos Três
Irmãos, distrlrto e município de Brumadinha, Est,adü de Minas Gerais,
numa área de sete hectares e se..')senta ares (7,60 ha», delimitada por
um polígono irregular que tem Um
vértice a cento e cinqüenta e sete
metros
e
quarenta centímetros
(157.40 fi) 'no rumo verdadeiro trinta
e dois graus quarenta minutos nordeste (32 0 40 NE) da tôrre da Igrejo do -rtjuoo e' os lados, a partir dêsse vértice, os segulotes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinqüenta e cinco metros (155 m) , trinta e dois graus quarenta minutos
nordeste

(3:),0 40'

NE);

sessenta

e

três metros e Quarenta centímetros
<63.40m), oitenta e três graus cinqüenta e seis minutos noroeste
(83° 56' NW); setenta e sete metros
e cinqüenta oentfmetres (77,5(Jm)
vlmte e sete graus vinte e oito mímutos noroeste (27 0 28' NW); trinta e
nove metros e noventa centímetros
(39,90m), setenta e dto graus vinte
e cinco minutos noroeste (78 0 25'
NW) ;
cinqüenta e nove metros
(59m), se6senta e três graus cinqüenta e um minutos noroeste (63 0 501'
:NW)' sessenta 1"; dois metros 1"; quarenta' oentimetroa 162.4{lm). dezoito
graus trinta e quatro ,minutos sudoeste (180 34' SW); cento e quinze metros e trinta osntíenetros (1l5,30m),
quarenta e seis graus quarenta e cinco minutos noroeste (46 0 4f)' NW) ~
setenta metros (7Dm). ostenta e nove
graus trinta e seis minutos coroeste (89° 36' NW); cento f' noventa
metros 090m) , sete graus trinta mlnutos sudel'.te(7° 30' SE): duzentos
e trinta metros (230m), quarenta e
sete graus trinta minutos sudeste
(470 3'(), SE); cento e trinta e três
metros
B
setenta
centímetros
(133.70m). setenta e dois gr-aus vinte
minutos nordeste (720 20' NE).
Art. 2.0 FIcam mantidas 3S demais
disposicóes dos artigos d n referido
Decreto. que p ossaráo a faser parte
Integrante do presente .
Art. 3.° A pr.esrmte retificação de
Decreto não ftca sujeita ,'.0 paga-
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menta da taxa prevista pela art. 17
do Código de Mina~
Axt. 4,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de setembro de
1958, 137·° da Indeoendêncla e 70·° da
República.
JUSCELINO KUBrrSCHER:.

Mario Meneghetti.

DEORETO N.? 44.519 ,

SETEMBRO

DE

DE

24

DE

1968

Altera o decreto n.o 3$.698, de 29 de
dezembro de 1954 qUe autoriza a cidadã brasüeira Maria -l osé de Aquino a lavrar calcário no mumicipic de
prados. Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o art.
8'1, n." I. dfl Constcunçào e -noS têrmos do Decreto-lei n,« 1.985. de 29
d{ janeiro de 1940 (Código de Minas)

e tendo em vista o que consta do processo DNPM-l!109-51; decreta:
Art ..1.°. Fica alterada a a.utorização de lavra conferida à cidadã, brasileira Maria José de Aqulno 1}"210 Decreto número trinta e seis mil seiscentos e noventa e oito (36 698), de
vinte e nove (29) d-e dezembro de mil
novecentos e cínquenta e quatro
(1954), -cujo arttgo primeiro (1.0) passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada a Companhia Sjderurgíca
Nacional como cessionária de Maria
JoSé de Aqumo, a fazer a lavra de
calcário e associados em terrenos de
SUa propriedade,
situados no lugar
denominado Mata do Ribeirão (Fazenda da Vista Alegre) , no distrito e municipio de Prados, Estado de Minas
Gerais, numa área de dezoito hectares noventa e sebe ares e cinqüenta e
quatro centiares (18,9754 ha) , delimitada por um polígono mjstilíneoque
tem um vértice na extremidade de
uma poligonal de dois (2) lados sucessivamente assim caracterizados pe10$ seus comprimento,C:: e rum os verdededros. a partir do centro do pontilhão da rodovia 'I'iradsntes-Barroso:
mil seiscentos e quarenta e dois metros (l,642m) ,.cinqüenta e cinco graus
cinco minutos sudoeste (55° 05' SW);
vinte e nove metros e cinqüenta centímetros (29,50m), quatro graus cinco
minutoS sudoeste (4° 05' SW); e OS

lados, que partem do vértice considerado, com os seguintes comurímentos e rumos verdadeiros: seiscentos e
treze metros e setenta centímetros
(613,7<lm), vinte e oito graus sete mtDutos sudoeste (28°' 07' SW); cento e
cínquenta metros (100m), oitent.a e
cinco graus cínquenta e cinco mmutos Uol'o-este (85° 55' NW); setecentos e oitenta e nove metros Co cínquente centímetres (789,5O-rn) quatro
graus cinco minutos nordeste (4. 0 OS'
NE); e o último lado é a linha que
perlonga o vale que divide os terrenos de propriedade da própria tttula-r Cía.. Siderkrgica Nacional com OS
da aia. de Cimento Porüland Barroso,
no trecho do mesmo vale, compreen.
dído entre a extremidade do penúltlmo lado e o vértice de partida.
Art. 2.° O presente decreto faz parte da autorização de lavra -que é por
éle alterada, será transcrito no livro
,próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura e .nâo pagará taxa.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro> 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUS>SE1I.N (. KUBIT;-;;·:;HEK.

Mario M eneghetti.

DEOR;ETO N.? 44.520 SETEMBRo

DE 24 DE

DE 1958

Retifica o art. 1,0 do decreto n:z'i,mero
43.958, de 3 de julho de 1958.

O Presidente da República, usandO:
da, atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos-termos do Decreto-lei n,» 1.9'8'5, de 29
-de janeiro de 1940 (Código ds Minas)
decreta:
Art. 1.0. Fica retificado o artigo
primeiro (1.0) do decreto número quaa-enta e três mil novecentos e cinquenta e oito (43.958), da três (3)
d- julho de mil novecentos e cínquenta e oito (1958), que passa a ter a
seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro Aluizio Pinheiro
Ferreira a pesquisai' ouro e associados em terrenos devolutos, no lugar
denominado Volta Grande, distrito de
Souzel. município de Porto de Moz,
E<;:tado do Pará, numa área- de quinhentos hectares (5(10 ha) , delimitada
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por um polígono mistilíneo que tem
um vértice localizado na margem direita do rio Xingú e a mil e sessen-

ta

m-etros (1.<l6'lJ.m) para jusante da

confluência do igarapé do Galo no
mesmo lia Xtngú, e os lados, a partir

desse vértice, as seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sete mil
setecentos e cinqüenta metros (7.750;
m) "quarenta e clnco graus sudeste (450
SE) ; seiscentos e vinte e cinco metros
(625m) oest0 (W); sete mil seíscentos e quarenta metros (7. 640m), quarenta e cinco gráus noroeste (450 NW)
o lado curveline., da poligonal é a
margem direita do Tio Xíngú e CoID-

precndíde entre a extremidade do último lado retilíneo acima descrito e
o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da pre-

sente autorização fica sujeita às estipulacõrs do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de dezembr., de 1951, uma vez s-e verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento oU de outras substâncias discriminadas pelo CoTIS:Clho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.°. A presente retificação que
será uma via autentica dêste Decreto
não fica sujeita ao pagamento da
taxa prevista pelo art. 17 do Código
de Minas.
Art.. 3°. Revogam -se as disposições:
&.:11 contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137,° da Independência e 7Q.D
da República.
JUSCELIN o KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N.° 44.521 SETEMBRo DE

Autoriza
tria e
gipsita,
Est040

DE

24

DE

1958

Minerium elo Brasil" IndmComércio Lttia, a pesquisar
no município de Ouricuri.
de pernambuco.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, TI.O L da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n." 1.9'85, de 29
de janeiro de 19'40 (Código d-e Minas)
decreta:

ArL 1.0. Fica autorizada Míneríum
do Brasil, Indústria e Comércio Ltda;
a pesquisar gípsíta, em terrenos de
propriedade de Joaquim Eugênio da
Silva no lugar denominado Fazenda.
Baixas, distrito de Ipubí, município de
Ourícuri, E..stado d-e Pernambuco. numa área de cento e quarenta e doia
hectares trinta e seis ares e cínquenta e sete centiares (142,3657 ha) delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e oitenta e cinco metros (185m) no rumo
magnético um gráu nordeste (1." NiE)
do peço de pedra cavado na propriedade, nas proximidades da estrada
carroçável Ipubi-Ourícurr e os lados.
a partir desse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos magnétícos:
quinhentos e quarenta e três metros
(5 jL3m ) , cínquenta gráus trinta mínut-oS Í1orO'es~ (500 30' NW); mil cento
e cínquenta e cinco metros (l.155m).
sessenta e nove gráus sudoeste (6g<J
SW); mil duzcnt.,s e sessenta metros
(1, 2C';JID), vinte e dois graus sudeste
(22° SE); mil quinhentos e dez metros O, Slüm) , trinta e nove gráus
quinze minutos nordeste (39° 1&' NE);
duzentos e quarenta e um metr.ss
(241m), dez gráus trinta minutos noroeste no- 3'0' N\iV).
parágrafo ú·,tico. A execuçâo de.
presente autorização fica sujeita às
estspulações do R-egulamento aprovado p-2lo Decreto n.? 30.230, de 1 de
dezembr-, de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que 8'2 refere o ert. 2,° do citado
Regulamento oU de outras suostandas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2,° O título da. autorização õe
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mU
quatrocentos e trinta cruzeiros (Cr$
1.430,Q{I) e será válido pelo prazo de
dois (2) anoS o. partir da data da:
transcricão no livro próprio da Divisão de -Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.". Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
195-8; 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINo KUBrrscHEX.

Mário Meneghetti.

A:n>s
DECRETO N.o 44.522 -

DE SETEMERO DE 1958

DE

DO

PODER

24

A~toriza

o r:làadão brasileiro enri-co
GuanLeri a pesquisar rr"ármo1'e e
associados no município. áe Rto
Branco do Sul, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, n . ° I, da Constituição, € nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
:9 de janeiro de 1940 (Oódígo de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorlzadn o cidadão
brasileiro Enrico Guarnerí a pesquisar mármore e associados em terrenos de sua proprtedade, no lugar
denominado Bom Jardim, distrito' e
município de Rio Branco do SlÚ,. Este.do do Paraná, numa área de trinta
e seis sectares e cinqüenta e seta
ares (36,56 ha.) .. delímitada. por um
p.oUgono irregular que tem um vértice a trezentos e noventa e dois metros e setenta centímetros (39270
m.) 110 rum., magnético dezesseis
graus sudeste (16° SE) do marco quilométrica trinta e oito (Km. 38) da
"VIação Férrea Paraná-Banta Catarfna e os lados. a partir dêsse vértice,
(;6 seguintes comprimentos e Li1InO~
magnéticos: quatrocentos e setenta.
metros (470 m.) • um grau e trinta.
minutos sudeste (F' 30' SE); quatro
centos e quinze metros e cínquenta
centímetros (415,50 m.) , cínquenta e
sete graus e, quarenta e nove mmutos sudoeste (57° 49' SW); trezentos
e vinte e oito metros e cinqüenta.
centímetros (328,50 m.) , sessenta e
Cluatl'O graus e trinta e 'quatro minutos sudoeste (64° 34' SW); cento
e noventa e cinco metros (195 m.j ,
vinte e dois graus e trinta minutos
nordeste (22 0 30' NE); duzentos e
cinqüenta c três metros (253 m) ,
treze graus ese'is minutos nordeste
(13° 6' NE); sessenta e cínc-, metros e cinqüenta centímetros (65.00
m.) , sels graus e quatorze minutos
noroeste' (6° 14' NW); cento e emquente e sete metros 057 m.Y. setenta e seis graus e trinta e cinCo
minutos sudoeste (76° 35' SW); du.eentns e quarenta F- dois metros (2~
m.}, vinte e um graus noroeste (21$
NW); duzentos e treze metros (213
f i ), setenta e seis graus sudeste ~7SO
SE) :
cem metros noo .m.j , treze
graus e trinta minutos sudeste (l~.
!D' SE): cento e quarenta e cinco

metros (145 m) , etnqüenta e três
~a1)..s e trinta minutos nordeste {53°
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3{)' NE);
quatrocentos
C::DCO metros (475 m.) ,

e setenta e
quarenta e
três graus e quinze minutos nordeste
,43° 15' NE}; cer~to e sete metroa
(107 m.) . quarenta e nove graus e
trinta minutos sudeste (49° 30 SE);
noventa metros (90 m.) , um grau e
trinta minutos sudeste (10 3'0' SE).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorízaçâ., fica sujeita às
estipulações da Regulamento aprovado pelo Decreto n:v 30.230, de 1
de dezembro de 1951. uma v€2J
se verff'íque a existência na [azrda,
como associado, de qualquer das
substánclas a que se refere o à-rti<Yú
2.°, do citado Regulamento, ou de
outras substâncias discriminadas pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O título da autoríz-ição
cie' pesquisa. que será uma via autêutíca dêste Decreto, pagará a taxa ae
trezentos e setenta cruzeiros
.
(Cr$ 370,(10) e será válido pelo Drazc,
de dois (2) anos. a partir da data da
transcrição no livro próprio da D~~
vtsão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da .Agrtcultura ,
Art. 3, o Revogam-se as díspnslções
em contrário.
Rio de Janeiro. em 24 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e
70." da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário õâeneçhetti

.DlECRETO N." 44.523 DE SETEMBRO DE

1958

DE

24

Autoriza a Mineração Lagõa séca
Ltda a pesquisar minério de ffo-anUanês no município de Diamantina,
Estado de-Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 37, n.» I, da'Constituição, e nos
têrmna do Decreto-Ieí n.o 1.985, de
29 de janeiro de 194{} (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. o Fica autorizada Mineração Lagôa Sêca Ltda., a pesquisar
minério de manganês em terrenos
devnlutoa, no lugar denominado Riacho da sepultura diStrito de Gutnda,
município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais. numa área de cín-.
quente e quatro hectares (54 M )
delímttada por um -etêngulo, que tem
um vértice a trezentos e quarenta e
cinco metros (345 m.) , DO rumo
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magnético oeste : (W) da confluência
do riacho do Francisco Ferreira com
o córrego do Caldeirão, e OS lados,
divergentes dêsse vértice. as seguíntes comprimentos e rumos magnêtícns: novecentos metros (900 ID.),
dez graus sudeste (100 SE);
seiscentos metros (60Q m.) , oItenta
graus sudoeste (800 SW) .

parágrafo único. A execuçãr, da
presente autorfzaçân fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decret-j vn , o 30.230, doe 1
dezembro de 19'51, uma vez se

de

verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o artigo
~.u, do citado Regulamento,
Oil
de
outras substâncias discriminadas pelo
Cunselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O titUio da autnnzaçào
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e quarenta cruzeíroa ....
(Cr$ 54<l,OO) e será válido pelo praZo
de dois (2) anos, a partir da data da
transcrição no livro próprio da DIvisão de Fomento da Produção Mi·
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as díspoaiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. em 24 de setembr.,
ce 19-58; 137. ° da Independêneta e
70"~ da República.
JUSCELIIifO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N. o 44.5-24 -

DE

24

DE SETEMBRO DE 1958

Autoriza o cidadOo ,brasileiro ]úYT
Ncibuco Carneiro Pereira da Silvu,
Pôrto a pesquisar minério de ferro
e manganês, no município de Santa Bárbara~ Estado de Minas Ge-

raiR.

o Presidente da República, usando
da _atribuição que lhe confere o artlgO 87, n.o I, da Constdtuíçâo, c nos
têrmns do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de lS4Q <código de
Mmas) , decreta:
Art. 1. o

Fica autorizado o qidadão

brasileiro Jayr Nabuc.j Carneiro Pereira da Silva Pôrtn a pesquisar 'mí-.
llério de ferro e manganês, em terrenos de sua. propriedade, em condominio com outros, no lugar dennminado Fazenda do Bananal; dl8t'tite de Catas Altas, munícípí., de Ban-

ta Bárbara, Estado de' Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e truua
e sete hectares, noventa e três ares e
noventa centíares !437,939() ha..) delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setecentna e
trmta !iletr<?s (730 m.) , 110 rumo
verdacetr., cmquente e três graus e
u-nta minutos sudeste (530 30' SE)
da capela do povoado de ôgua
Que~:lte e OS lados, a partir dêsseveruce, os seguintes comprimentça e
rumos verdadeiros: quatrocentos e
oitenta metros (48-0 m.,) onze graus
noroeste (110 NW); quatrocentos e
trinta metros (43'0 m.) > quarenta
graus nordeste (40 0 NE); quínneutns
e trinta metros (530 m.) > trinta e
quatro graus noroeste (34 0 NW); duzentos e oitenta metros (280 m.) , seta
graus noroeste (6[' NW); qlliltrocentos' e oitenta metros (480 1f1.).
cinqüenta e um graus nordeste (510
NE) ; duzentos e quarenta metros
~24Q m.j , vinte e seis graus noroeste
(26 0 NW) ; duzentos e cinqüenta
metros (250 m.) , oitenta e três graus
sudoeste (830 SW); duzentos e oitenta metros (280 m.j , sessenta e
]loVe gr~us sudoeste (690 SW); cento e cinqüenta metros (15:0 m.) ,
quarenta e três graus noroeste l43u
l\TW); quatrocentos metros (400 m) ,
sessenta e nove graus e trinta mínutos noroeste (69 0 30' NW); cento e
setenta metros (170 m.j , quarenta e
cinco graus sudoeste (4-5° SW); seiscentos e noventa metros (690 m.j ,
oitenta graus e trinta minutos uoroeste (8()" 30' NW); duzentos e quarenta metros (240 m.) , sessenta e
OIto, graus sudoeste (68 0 SW);
duzentos e noventa metros (290 m.)
cinqüenta e dois graus sudoeste (52':'
SW); mil oitocentos e noventa metros 0.890 m.Y, sul (S); dois mil
cento e quinze metros (2.115 m.Y,
leste (E).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento auro·
vado pelo Decreto n.» 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 , do
citado Regulamento, ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil, trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 4.380,(0) e será válida
pejo prazo de dois (2) anos a partir
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da data de transcrtçã-, l1{) livro prório da Divisão de ~o.meI:l:to da Pro~uÇão Mineral do !vIimstél'lo da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 24 de setembro
de 195-8;

137. o da

Jndependêncta a

70. o da República.
JUSCELiNO KUBITSCHEK

Mário tâeneçnetti

DECRETO N. c' 44.525 DE SETEMBRO DE 1958

DE

24

Autoriza Mitra Diocesana de 5'1ntos

a pesquisar areia quartzasa e essecíaâos, no munzcipi o de São Vi··
cente, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usanrt.,
da atribuição que lhe confere o ar
tlgO 87, n.» I, da Constituição, c aos
têrmns do Decreto-lei TI. o 1.9ó5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. 0
Fica autorizada Mitra
Diocesana de Santos a pescutsar
areia quartzosa e associados em terrenos de sua propriedade no imóvel
denominado Sitio Nossa senhora da
Assunção. distrito e município de
Sáo Vicente, Estado de São Paulo,
numa área de dez hectares, noventa
P. oito
ares e cínquenta centiares
(10,9850 na.j , delimitada por um poIfgceio irregular, que tem um vértice
a setenta metros (70 m.) , no rumn
magnético de trinta graus e dez minutos noroeste (300 10' NW), -do
cruzamento da Estrada Guarumar
tom o córrego da Capela e as lados,
a partir dêsse vértice, as seguintes
comprímentos e rumos magnétíena:
duzentos e oitenta e cinco metros
',285 m.r , sete graus e quarenta mínutos nordeste (7" 40' NE);
trezentos e dez metros (310 m.) , quarenta e três graus e cinqüenta e
cinco minutos nordeste (430 55' NEJ;
. noventa metros ran m.o . vinte e otto
graus e clnquenta e cinco minutos
noroeste (280 55' N\V); seíscent.,s
metros (600 m.) , clnquenta a sete
graus e cínquenta minutos" sudoeste
(570 50' SW); quatrocentos metros
HOO m.j , quarenta e olto graus e
vinte mínutos :sudeste (48 0 20' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâ., fica sujeita à.s
estipulações do Regulamento apl·o·
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vado pelo Decrete, TI'. o 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das substãncías a que Se refere o artigo 2.0 , do'
citado Regulamento, cu de outras
substâncias discriminadas pelo coeselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2. o O título da autnrrzação
de pesquisa, que será uma via autentica dêste Decreto, pagará a taxa de
srezentos cruzeírns (Cr$ 300,DO) e
será válido por dois (2) anos a COntar da data da transcrição no livropróprio da Divis'ão de Fomenlco da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro.
de 19-58; 137. o da Independência e
elO.O da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

Mário .iJlIeneghetti

DECRETO N9 44.526, TEMBRO DE

DE

1958

24

DE SE-

Autoriza o cidadão brasileiro José
Patrús de Souza) a pesquisar - minério de manganês e associados, no
município de Gouveia, Estado de·
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Patrús de Souza, a
pesquisar minério de manganês e assaciados, em terrenos de propriedade
de Francisco Ciriacc - da Silva e Guilherme Vieira da Silva. no lugar denominado Mato Escuro, distrito e município de Gouveia, Estado de Minas.
Gerais, numa área de noventa e seis.
hectares, oitenta e cinco ares
.
(96,85 ha) delimitada por um retângulo que -tem um vértice a quínhentos e quarenta e cinco metros (545m)
no rumo magnético vinte e quatrograus e trinta minutos sudeste ....
(249 30' SE) da confluência dos córregos Quiabeiro e Engenho eos lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quatrocentos e noventa,
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metros (1.490m), três graus nordeste
(39 NE); seiscentos e cinqüenta metros (650m), oitenta e sete graus sudeste (87 9 SE) .
Parágrafo único

A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto li? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer da substância
a que se refere o art. 2" do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminados pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênti;ca
dêste decreto. pagará a taxa de novecentos e setenta cruzeiros <Cr$ ..
970,00) e será válido por dois anos a
contar da data da transcrição no 11vro próprín da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da 'Agricultura.
Art.. 3<.> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
"1958, 1371' da Independência e 70<.> da
República.
JUSCELINO 'KUBITSCHEK

Mmio

DECRETO

Meneghetti

NQ 44.527,
TEMBRO DE

- DE 24
1958

DE SE~

Retifica o crt, lP do Decreto número 43.961, de 3 de julho de 1958,

reita do rio Xingú e a duzento-s e
quarenta metros (240m) para mon.,
tanta da confluência do igarapé do
Galo no mesmo rio Xíngú e os la dos,
a. partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
sete mil setecentos e sessenta metros
(7.160m), quarenta e cinco graus sudeste (45° SE); seiscentos e vinte e
cinco metros (625m). oeste (W); sete
mil novecentos e trinta metros ....
(7.930 m) , quarenta e cinco graus
noroeste (451' NW); o lado místdlíneo
da poligonal é a margem direita do
rio Xingú e compreendida entre a
extremidade do último lado retilíneo
acima descrito e o vértice de partida.
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovadüpelo Decreto n<,> 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verffique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 21' do citado
Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.
Art. 21' A presente retificação Que
será uma via autêntica dêste Deereto, não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo art 17 do Código de Minas.
Art. 31' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. lI' Fica retificado o artigo
do decreto número
-primeiro (1<,»
quarenta e três mil novecentos e sessenta e um <43.961), de três (3) de
julho de mil novecentos e' cinqüenta
e oito (958), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro Aluísio Pinheiro
Ferreira a pesquisar ouro e associados, em terrenos devolutos, no lugar
denominado Volta Grande, distrito de
souací. município de Pôrto de Mcz,
Estado do Pará, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada
por um polígono mistíüneo que tem
um vértice localizado na margerndi-

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO

NQ 44.528, DE 24 DE SE·
TEMBRO DE 1958

Renova o Decreto w
de junho de 1956.

39.335, de fi

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, ns I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1°. Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b. do art. 11' do Deereto-lei nv 9.605, de 19 de agõsto de
1946, a autorização conferida a Emprêsa Cosmopclitana de Comércio e
Mineração S. A" pelo Decreto nú;
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mero trinta e nove mil trezentos e
trinta e cinco (39.335), de onz-e (l1)
de junho de mil novecentos e clnqüenta e seis (1956), para pesquisar
mica e associados no município de
Santa Maria do Suaçuí, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2\> A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a. taxa d~ mil quatrocentos e quarenta cruzeiros reis .... ,.,
1. 44'J,{H)) e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3\> Revogam-se as disposições

em contrário ,
Rio de Janeiro, 24 de setembro ele
1958; 137,0 da Independência e 70,0

República,
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

IvIeneghetti

DECRETO N\> 44.529,
TEMERO DE

DE

24

DE SE~

1958

Autoiza o cidadão brasileiro Jayr
Nsünico Carneiro Pereira da Silva
Porto a pesquisar minério de ferro
e manganês no município de Santa
Bárbara, Estado de lr'linas Gerais.'

o Presidente da República, usando
da atríbulcão que lhe confere o artigo 87. nv I, da Co-nstituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) decreta:
Art. I\' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jayr Nabuco carneiro Pereira da Silva Pôrto a pesquisar minério de ferro e manganês. em terrenos de sua propriedade em condemínío cUTI outros no lugar denomi.,
nado Fazenda Bananal, distrito de
Catas Altas, município de Santa
Bárbara, Estado de Minas Geraís,
numa área de quatrocentos e quarenta e oito hectares e quarenta e
nove ares (448.49 ha.) , d-elimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a setecentos e trinta metros
(7:30m)
no rumo verdadeiro cinqüenta e três graus trinta minutos
sudeste (53\> 30' SE) da capela do povoado de Agua Quent..e e os lados. a
partir dês-se vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
seiscentos e sessenta metros (L660m),
cinco graus sudoeste (5\> SW); mil e

quarenta metros (1.040m), sessenta
e dois graus sudoeste (62\> SW); quatrocentos metros (400m), sessenta e
seis graus noroeste (66\> NW); mil
duzentos e quarenta metros (L240m),
dezenove graus noroeste 09\> NW) ;
trezentos metros (300m), oeste (W);
dois mil metros (2,000m) sul (8);
mil oitocentos e cinqüenta metros
(1.850m), leste (E); doís mil e setenta metros (2'.ü70m), quarenta e
sete graus nordeste (47\> NE); seiscentos e sessenta metros (660in) norte (N); mil quatrocentos e quarenta
e cinco metros (1.445m). cinqüenta
e nove graus noroeste (59 Q NW) ,
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez Se verifique a existência na jazida, como Msaciado, de qualquer das substâncias
a que S-8 refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substância." d.Lscriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$ 4,490/)0) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro.
ducão Mineral do Mlnístérío da Agrf ,
cultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.('1
da República,
JUSCELINO
lV1

~CRETO

ano

KUBITSCHEK

M eneghetti

N, o 44.5'30

SETEMBRO DE

DE

24

DE

1958

Autoriza a Cía, Estaní,fera do Brasil
a pesquisar cassiterita no Município de ltinga, Estado de Minas Ge.

rase.
O Presidente da República. usando
da atribuíçã-, que lhe confere o artigo 87, n. o r. da Oonstítuicão e nos
têrmos do Decreto-Ieí n. o 1. 935, de
23 de janeiro de 194Q (Código de
Minas), decreta:
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Art. 1. o Fica autorizada a Ora.
Estanífera do Brasil a pesquisar cassiterita. em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Pau

D'Oleo, Distrito e Município de Itinga Esta,do de Minas Gerais. numa
área de cento e doze hectares e trinta e cinco ares (112.35 ha), delimitada por um poligon- irregular que

tem um vértice a trezentos e quarenta e cinco metros (345 fi) no rumo
magnético cinqüenta e seis graus
trinta minutos noroeste (5-6 0 30' NW)
da confluência dos córregos Barroca
do Ezequiel e Qu-ebra Testa e os lados. a partir dêsa, Vértice, cs seguintes ccmprtmentos,. <2 rumos magnétiC'iC)S: mil trezentos e quarenta e cinco
metr-os (1. 345 m) , trinta e um graus
sudeste (310 SE); setecentos e noventa e cinco metros (795 m) . dezessete graus nordeste (l7" NE); oitocentos e noventa metros (890 m) ,
trinta e dois graus nordeste (320
NE); quatrocentos e cinqüenta metrcs (450 m) . seis graus nordeste (6°
NE); mil seiscentos e vinte e cinco
metros d.625m), sessenta e um
graus cinco minutos sudoeste (.()1°
05' SW).

Parágrafo umco. A execução da
presente autorizaçã-o fica sujeita a
estipulações do Regulamento a.provado pelo Decreto n." 3-0,23'0. de 1
de dezembr-, de 1951, uma vez se
verifique a existência na jazida. corno
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2,° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional doe Pesquisas.
Art. 2," O titulo da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dês~ Decreto, pagara a taxa
de mil cento e trinta cruzeiros , ...
(Cr$ 1.130,00) e sará válido pelo
prazo de deis (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3 ° Revogam-se as díspcslçôes
em cont-rário.

Ri(} de Janeiro, 24 de setembro de

1958; 137. o da Independência e 79.°
da Renúblíca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneçnetti,

DEORE'IlO N." 44.5·31 _

DE

24

DF.:

SETRlVrBRO DE 1958

Autoriza o cUladão brasileiro Jayr
Nabuco Carneiro Pereira da Silva
POrto a pesquisar minério de ferro
e manganês no Município de Santa
Bárbara, Estado de' Minas Gerais.

O Presídente da República. usando
da atrihuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n. <> I. da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. o 1.005, de
29 62 janeiro de 194(J <Código de
Minas), decreta:
Art. 1, ° Fica autorfzado o cídadâo
brasileiro Jayr Nabuco Carneiro Peren-a da Silva porto a pesquisar minério de fe1'1'.o e manganês, em terrenos da sua propriedade, em condomínio com outros na fazenda Bananal. Distrito de Catas Altas, Município de santa Bárbara. Estado de
Minas Gerais. numa área de trezentos e noventa e nove hectares dezotto
ares e cinqüenta centrares (399,1850
nar . delimitada por um polígono irregular que tem, um vértice a setecentos e trinta metros (73ü rm . no
rumo verdadeiro cinqüenta e três
graus trinta minutos sudeste (53"
30' SE) da capela do povoado de
Agua Quente e OS lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: mil seiscentos e sessenta metros (l.6BOffi).
CInCo graus sudoeste (5° SW); mil
e quarenta metros (1.MO m) , sessenta e dois graus sudoeste (62" SW) ;

quatrocentos metros (,100 m) , sese seis graus noroeste (66 0
N"\V); mil duzentos e quarenta - metros (1.24{) mj , dezenove graus noroeste <19 0 NW); trezentos metros
(300 m) . cesto (W) ;cito<:'Zn!.üs e dez
metros {SliO m) . norte (N); dois mil
cento e quinze metros (2,116 mj ~
senta

leste

(iH:).

Parágrafo úmco , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçõ-es do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.230. de 1
de dezembro de 19-51. uma" vez se
verifique a existência na jazida.
como associado. de qualquer das substâncias a que se retere o art , 2.
do citado Regulamento OU de outras
substâncias dlscríminadas pelo Oon(J

selho Nacional de Pesquísas ,
Art. 2.° O título da- autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa

no
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de três miJ e quatrocentos cruzeiros
«irs 3,400,((1) e será válido pelo prazo ,de dois (2) anns a partir da data
da transcrrcâo no li'VTO próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral de> Mínísterto da Agricultura.
Art. 3." Revogam-se as díspcsíçôes
em eontrárío .
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
195-3; 137." da Independência e 70."

da República,
JUSCEL:::NQ

KUBITSCHEK

Mario Me:rteghetti.

DECRETO N. o

44.532

SETEMBRO DE

DE

24

DE

19'58

Concede à Caieira pedra do Sino
S. A . cuüorização para tumcismar
cemo emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
<la atríbuíçãr, que lhe confere o artigo 87, n," I. da Ocnstdtuiçâ., e nos
têrmos do Decrete-lei n.» 1.9'85, de
2g de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. ]J:: concedida à caieira Pedra do Sin;> S. A., constituída por escritura de 19 de setembro
de 1951, lavrada no Cartório do 2.°
Oficio da Comarca de Oarandai, arquívada sob n . ° 56,3,98 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Dom sed<e na cidade de Oarandai.
autorrzaçâo para- funcionar como
emprêsa de mineração, ficando obrfgada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor OU que venham a vigorar sôbre o oojeto desta
autorização.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137. c da Independência e 7C'. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.O 44.533 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1958

Concede à Indústria de Mármores,
Granitos e Similares Ltda. - Simuxü - autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

O Presldsrite da República, usando
da atribuição que lhe confere o er-
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tigo 87, D,O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código doe Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Indústria de Mármores, Granitos e Similares Ltda. - Símwal - .ionstituída por contrato arquivado sob número 803 e alteração sob n.v 1.282,
na Junta Comercial do Estado de
Pernaenbucc com sede na cidade do
Recife, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentes em vigor
ou que venham a vigorar ôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958, 137." da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N,? 44.534 - DE 24
SETEMBRO DE' 1958

DE

Autoriza a Viação 'Ferrea do Rio
Grinuie do Sul a lavrar carvãà mineral no Município de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da R-epública, usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, n.c l, da Constituição e nos
têrmosdo Decreto-lei 11,° 1.985, de
29 de janeiro d'e 1940 <Código de Minas), decreta:
Art: 1.0 Fica autorizada a Viacão
Férrea do Rio Grande do Sul a "lavrar carvão mineral, em terrenos de
propriedade de Alfredo Flores de
Freitas e outros no lugar denominado Minas de Butiá, distrito de Butlá, Município de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de oitenta e três hectares noventa'ares- e quatro centiares
(83,9004 h a) , delimitada cor um polígono irregular que tem um vértice
a dois mil e setenta metros (2. 070m) ,
no rumo verdad-eiro de cinqüenta e
três graus cinqüenta - e cinco minutos nordeste (530 55' NE), do poço
Wenceslau Brás na mina do Leão
e os lados, a partir dêsse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e dois metros e quarenta e oito centímetros (22,48m) ,
treze graus vinte e cinco minutos
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sudoeste

(13° 25' SW);

.minhentos

e cinqüenta e oito metros (558rn), oi,
tenta e sete graus doze minutos nO-

roeste (87 0 121 NW); novecentos
e sessenta e quatro metros e treze centímetros (964,13m) , quarenta graus cinco minutos sudoeste
(4()o 05'
SW) ; cento e quarenta
e oito metros e vinte e quatro
centímetros (l4S,24rn), citenta e um
graus

um

SE) ;

quatrocentos e cinqüenta e
metros e quatro centíme-

nove
tros

minuto

(459,04m),

sudeste (810

cinqüenta

e

OI'

dois

graus quatorze minutos sudeste (52(,
14' SE); cinqüenta e um metros e
trinta e um centímetros (51,31m).
. Um grau e onze minutos sudeste (I c
11' SE); cento e dezoito metros 6
cinqüenta e quatro centímetros ...
(1l8,54m), doze g'l'>LUS quarenta e 01·
to rmnutcs sudeste (12° 48' SE); dusentes e oitenta metros (280m), de

aenove graus cinqüenta minutos nordeste <19° 50' NE); noventa e dois
metros (92m) , oitenta e cinco graus
quatro minutos sudeste (85° 04' SE),
duzentos e quarenta e .rês metros
(243m), dois graus vinte minutos nor
deste (2° 20' NE); quinhentos metros (500m), oitenta e nove graus
trinta e cinco minutos icrdeste 89'"'
35' NE); seiscentos e setenta e três
metros (673m), quatorze graus vinte e cinco minutos nordeste (14° 25'
NE); duzentos e vinte e crês metros
{223m), setenta e oito graus cincu
minutos noroeste (78° 05' N\V). Esta àutorízação é outorgada mediante
as condições constantes 3.0 parágrafo único do art. 28 do Código de MInas é dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes 8 de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente
mencionadas
neste
decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulacôes do Regulamento aprovado. pelo Decreto n." 30.230, de ]
de dezembro de 1951, uma vez se verifícue a existência na jazida, como
associados. de qualquer das substâncias .« que se refere o art 2." do ci-'
tado. Regulamento ou de nutras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O coneessionár-ío da autortzaçâo fica obrigado a recolher aos cofres púb'tcos, na forma da lei, os tributos que fôrem devidos à . União, ao
Estado e ao Município, em cumpri-

EXECUTIVO

mento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada ca~
duca ou nula, na forma dos artigos 37 e 33 do Código de lvrinas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na' forma d(J8 arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorizacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrtmi.,
nados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá por titul-a êste decreto. que s.el:á
transcrito no livro próprio da DiVIsão de Fomento da Pr-odução Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de nil seiscentos
e oitenta cruzeiros ccrs 1.680,00).
Art. 7°.' Revogam-se as disposições
em contrárro .
Rio de Janeiro, 24 de stembro de
J.958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUllITSCHEK.
Mário lIIeneghetti.

DECRETO NY 44.535 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro
Macedo Linhares a lavrar
no Município de Caçapava
Estado do Río Grande do

João de
calcáreo
do Sul,
Sul.

O Presidente da. República. usando
da atribuição que lhe confere o artigu 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n.v 1.935, de
29 de [eoeiro de 1940 (Código de Minacr , de-ereta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Macedo Llnhares
a. lavrar calcário, em. t-errenos de
sua propriedade no lugar. cle~omi
nado Picada dos Tocos. distrtto e
Município de Cacapava do Sul. Estado do Rio Grande do .Sul, numa
área de quarenta e dois hect~re~ e
cinquenta ares (42,50 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil quatrocentos P. setenta e
três metros e seis centímetros
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(1.473,06m) no rumo verdadeir~ cinquenta e seis graus quarenta cnm~tos
sudoeste (56° 40' SW) da cxtremídade oeste (W) do armazén: de AtíIío Filipini e os lados, divergentes
dêsse vértice, os segutntes comprrmentos e rumos verdadeiros: qUInhentos metros (50Qm), oitenta e
quatro graus trinta e oito minutos sudoeste (84° 38' SW); oitocentos e
cinquenta metros (850m), cinco graus
~inte e dois minutos sudeste (5° 22'
SE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes ~o
parágrafo único do ar~. 28 do Codigo de Minas e dos artdgcs 32, 33. e 34
e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesm~ Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica .ujelta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230. de '1d;e
dezembro, de 1951" uma vez se venfique a existência na jazida, co_mo
associado, de qualquer das substâncias a que Se refere o art. .l. r do CItado Regulamento ou de r utras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da leI._os
tributos que fôrem devidos à Umao,
ao Estado e ao Município, em cumprImento do disposto no art. 6í3 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a cutortzaçâo será declarada caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do
Oódígo de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O ccncesstonárío da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que
será transcrito no livro rrópr!o da
Divisão de Fomento da -Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de oitúcentos e sessenta cruzeiros (Cr$
SUO,(lO) .

437

Art. 7.° Revogam-se as .üsposíçôes
em contrário:"
Rio de Janeiro, 24 de .setembro de
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçtiettt.

DECRETO N.? 44.536 -

DE 24 DE
1958
Renova o Decreto n.O 39.245, de 23

SETEMBRO: DE

de maio de 1956.

O Presid-ente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição <:! nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, pelo prezo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1.0 do Decerto-lei n.c 9. 6Cl5, de 19 de agôstc
de 1946, a autorização concedida a
J-oaquim vítorrno dos Santos, pele
Decreto número trinta e nove mil
duzentos e quarenta e cinco (39.245),
de vinte e três (23) de maio de mil
novecentos e cínquente e seis (19'56),
para pesquisar minério de manganês
e associados, no distrito e município
de Jubctícatubae, Estado de Minas
Gerais:
Art. 2.° O título da autorização d-e
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 30Q,üü) e sera
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137. da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KuBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.Q .44.537
SETEMBRO

DE

·-DE

1958

24

DE

Autoriza a Mitra Díocesana de Santos
a pesquisar minério de chumbo.
calcário, mármore e associado sno
município de Ribeira, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o art.
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87, D.O I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.° F'ica autorizada a Mitra Diooesana de Santos a pesquisar minério de chumbo, calcário, mármore e
associedos em terrenos de sua propríedade no lugar denominado Ribeira, distrito e município ac Ribeira,
Estado de São Paulo, numa área ele
sessenta e cinco hectares, trinta ares
e noventa e dois centiares (65, 30 92
ha) , delimitada por um' polígono irregular, que tem um vértice a dezessente metros (17 mi. no rumo
magnético de dezenove graus vinte
minutos noroeste (19 0 2{)' NW) > da
confluência do córrego 'I'ororâo com
o rio Ribeira e os lados a pàrur
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e nove metros (209 mj , setenta
e cinco 'graus sudoeste (7'5 9 SW);
cento e oito metros (1n8 m) , setenta
e sete graus e dez minutos sudoeste (77° 10' SW); cento e oitenta e
seis metros (186 mj , quarenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (57.l '
30' SW); trezentos e três metros (303
m) , sessenta e nove graus trinta minutos sudoeste (69° 3'Ü' SW); cento
e sessenta e dois metros e cinquenta
centímetros (162,5{lm), oitenta e seis
graus noroeste (86° NW); cento e
dois metros e cínquenta centímetros
(102,50 m) , cíbo graus noroeste l8°
NW); setenta metros (70 m) > nove
graus três minutos nordeste (9~ 3
NE); setenta e dois metros e cinquanta centímetros (72,50 m) , quatro graus 'dez minutos sudoeste (4°
10' SW); cento e dezoito metros (118
m) , dezesseis 'graus noroeste
(16 0
NW); cento e cínquente e sete metros (157 m) , vinte e um graus nordeste (210 NE); duzentos e quatro
metros (204 m) , trinta e oito graus
nordeste (380 NE); duzentos e oitenta e cinco metros (285 c». cínquenta e três graus nordeste (530 NE);
duzentos e oitenta e três metros e
quarenta centímetros (283,40 m) ,
trinta e seis graus nordeste (369 NE) ,
duzentos e oitenta e seis metros (286
m) , quarenta e um graus sudeste (410
SE); trezentos e dezoito metros (3H~
rm , vinte e oito graus sudeste (280
SE); sessenta e seis metros (66 m) ,
vinte e sete graus sudeste (27.0 SE);
cem metros (100 m) , trinta e cinco
graus sudoeste (35° SW)· cento e
trinta e cinco metros (135 rru , ae.
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zesseis graus vinte e cinco minutos
sudeste (1{j0 25' SE).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro-,
vado pelo Decreto n.v 3'Ü.23ü, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos e sessenta cru~rros """
(Cr$ 660,'00), será válido por dois (2)
anos a contar da data da trenscrf.,
çâo
no livr;J próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 doe setembro de
1958, 137.° da Independência 7'0.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçhetti.

DECRETO N.o 44.538 _
SETEMBRo DE

DE

24

DE

19'58

Auxoriza o cidadão 1Masileiro José
Fernandes Vilela a pesquisar, água
- mineral, no município de Betim,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Gonstituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1910 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasfleíru José Fernandes Vilela a
pesquisar água mineral, em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Sítio d{) Capâo Grande, distrito e município de Betám, Estado de
Minas Gerais, numa área de nove
hectares C9 11a) dehrníteda por um
quadrado de trezentos metros (3UO
m) e os lados, que têm umv~"'l'tice
a. duzentos e cinqüenta e seis metros (256 m i no rumo magnético de
trinta e sete graus sudeste (370 SE)
da sede do Sítio do Oapão Grande
e Os lados, divergentes eêese vértice,
os rumos magnéticos de setenta e
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dors graus noroeste (720 NW) e dezoito graus sudoeste (18? SW), respectivamente.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez. se verifique a existência na jazida, come
associado, de qualquer da substância
13.- que se refere o art. 2.0 do citado
Regulamento oU de outras substâncias díserfminados pelo Oonselho Nacional de pesquisa.
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será válido por dois .anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral de Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposlcôes
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
19-58, 137 0 da Independência e 70.?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti.

DECRETO N.o 44.530 SETEMBRo DE

DE

24

DE

19·58

Autoriza O cidadão brasileiro Ary
MarCOs da Silva a pesquisar pedras
COTadas, quartzo e assocuuios, no
município de Carai, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art."
87, n.c r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Marcos da Silva a

orasneíro Ary

pesquisar pedras

cor-adas, quartzo e

associados, em terrenos devolutos, na
fazenda Santa Cruz, distrito de Marambainha, município de Carai, Estado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e deis hectares (2'i:1'2 ha:
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quinhentos
e nov..anta e dais metros (592 mj , na
rumo magnético cínquenta graus nordeste (50? NE) da confluência dos
córregos Berüo e Santa Cruz e os
lados a partir dêsse vértice, os se-
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gulntes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e sessenta metros (9--60 m) , vinte e quatro graus
noroeste (240 . NW); quinhentos e sessenta metros (560 m) , cínquenta e
três graus trinta minutos noroeste
(530 30' NW); seiscentos e três metros (603 m) , quarenta e um graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(41 0 45' SW);
s-eiscentos e quinze
metros (615 mj , quatro graus sudeste (4° SE) ; quatrocentos e sessenta e dois metros (462 rm , trinta e
três graus sudeste (330 SE); quinhentos e quarenta e sete metros
(547 .m) , vinte e sete graus trinta
minutos sudoeste (27 Q 30' SW); seiscentos e oitenta e tTês metros (683
cn) , quatorze graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (14 0 45' SW); quinhentos e setenta e três metros (573
m) , sessenta e quatro graus sudeste
1640 SE); duzentos e cinqüenta e cínC0 metros (255 m) , vinte e dois graus
trinta minutos nordeste (22 0 30' NE);
quatrocentos e noventa e oito metros
(498 mj , seis graus trinta minutos
nordeste (60 30' NE); quatrocentos
e quinze metros (415 m) , vinte e sete
graus quinze minutos nordeste (270
15' NE); trezentos e vinte e oito
metros (328 m) , sessetna e um graus
quarenta e cinCo minutos nordeste'
(61 45' NE); quatrocentos e trinta
metros (430 m) , trinta IB dois graus
nordeste (320 NE).
parágrafo úmoo. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez que se verifique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do clta do Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil e vinte cruzeiros (Cr$ 2.020,00)
e será válida por, dois (2) anos a
contar da data da transcrição no Iívro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
ATt. 3.0 Revoga.m-se as dlsnoa.ções
em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
19-58, 137.Q da Independência e 10.°
da República.
U

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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D-ECRETO N.o 44.540 SETEMBRO

DE

DE

24 DE

19·58

Autoriza a Suierúrçica Barra Mansa
S. A. a laôrar minério de ferro e
associados no município do Ouro

rreto, Bstuâo de Minas Gerais.
o Presidente da República, usand-o
da atribuição que lhe confere o art.

87, n.c I, da oonsututção e nos têr-

mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1941). (CÓdigo de Mi-

nas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Siderúrgica Barra Mansa S. A. a lavrar- minério de ferro e associados no lugar
denominado Fazenda Vigia, distrito
de Miguel Burníer, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,

numa área de vinte e um hectares
noventa e seis ares e cinqüenta cenüares (21,96 50 hai , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice G. mil cento ,e ctumenta. e
nove metros e vinte centímetros
(1.149,20 mj no rumo verdadeiro oitenta graus dezesseis minutos nordeste (80 9 16' NE) do marco sudes-te (SE) da área de lavra da José
Schwerber, autorízeda pelo Decreto
n v dezenove mil setecentos e quinze
(19.715), 'de três (3) de outubro de
mil novecentos e quarenta e cinco
(1945) e cs lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte
metros (520 m) , cinqüenta e cinco
graus onze minutos nordeste (550 11NE); trezentos e cínquenta e seis
metros (356 m) . trinta e um graus
quarenta e nove minutos sudeste (31()
49' SE); cento e-sessenta e sete metros e dez centímetros (167,10 m j ,
quarenta e nove graus sudoeste (49()
SW); noventa metros e oitenta cen.,
timetros (90,80 m) , dezessete graus
quarenta e Um minutos sudoeste (17')
41' SW); cento e dezoito metros
(118 m) , cinqüenta € cícico graus treze minutos sudoeste (55Q 13' SWl;
cínquenta e quatro metros e sessenta centímetros (54,60 rru , nove
graus três minutos sudoeste (go 03'
SW); cento e quarenta e quatro metros e dez centánetros 044,10 m) ,
trinta e quatro graus dezoito minutos
sudoeste (34° 18' SW); quinhentos
e vinte metros (52{) mr , trinta e um
graus quarenta e nove minutos no-

roeste (3lC 49' NW). Esta autorização
é outorgada mediante as condícôes
constantes do parágrafo único do "art.
28 do Código de Minas e' dos artigos
32, 33, 34 e SUas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
menclonades neste' Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autcriaaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associada, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. v O concessionarto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado c ao Município, Em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca cu nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pare fins de lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Ml-'
nas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será trscalízado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrínunados no art.-..71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autortezçâo de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no Iívro próprio da Divisão d~ Fomento da Prcducâo Mineral do Mimstérto da Agricuüura. após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros Wl'S 600,0{).
Art. 7.G Revogam-se as
em contrário.

~i~"P'csiçôes

Rio de Janeiro 24 doe setembro de
19,58, 137.v da Independência e 7D.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DEDR,ETO N. o 4,4.541 SETEMBI10

DE

DE

1958

2'5

DE

Autoriza a cidadã brasileira Marieta
Sampaio Guerra, a pesquisar mica
e associados nQ mamicuno de Santa Maria de ltubirà _, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7 ru.o I, da Constdtuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.9:85, de
2<9 de janeiro de H)I4.0 (Código de Minas) decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a cidadã
brasileira Marreta Sampaio Guerra,
a pesquisar mica e associados em
terrenos de propriedade do Espólio
d& Quintilia.no de Carvalho Guerra,
no lugar denominado Fazenda da cu ...
choeira, distrito' e município de Sano
ta Maria de rtabh-a. Estado de Minas Gerais, numa área de quatorze
jiecbaree quarenta e nove ares e .setenta e oito centiares 0,4.4:9718 ha i ,
delknitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento cjnqüen,
ta e lrê3 metros e noventa centímetros (l53,90m) no rumo magnético
de sessenta e dois graus e sete mtnutos sudeste (612, o Ú'7'SE) , da nas..
cente do córrego Mandembo e os
lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cent., e sessenta metros (J
noventa centímetros Cl'ÔO,9'Ü-m) quarcnta e dois graus cinqüenta e cinco
minutos nordeste (420 55'NE); cento e oito metros e quarenta centímetros (lOS,40m), trinta e um graus
csuqüenta e sete minutos sudeste
(310 57'SE>; vinte e oito metros trmtn centímetros (2S,30m) vinte e um
graus trinta e cinco minutos sudeste (2:1 0 35'SE); trezentos ~ oitenta
metros e oitenta centímetros , .....
(3&J,80m); vinte e seis graus quarenta e nove minutos sudeste (260
49'SE); noventa e oito metros cln.,
qüenta e cinco centímetro- (98'55"m);
quarenta e um graus trinta e três
minutos sudoeste (41° 33'8W); cento e vinte e um metros e dez centímetros 021,10m), oitenta graus qua;
renta e nove eninutcs sudoeste (8.00:>
49'SW); cento e cinqüenta e dois
enetros <152m) , cinqüenta e quatro
graus e vinte e cinco minutos noroeste (54° 25'NW); duzentos e cinco
metroe (205m), cinqüenta e quatro
graus e vinte e cinco minutos noroeste (540 25'NW) cinqüenta e
dois metros e oitenta (',pnt,ímpt.ros

(&2,&Om), um grau dezenove minutos
noroeste (1° 19'NW); vtnte e um
metros e trinta centímetros (2-1,30m),
cinco graus quarenta e oito minutos
nordeste (5° 43,NE); oitenta e dois
metros e noventa centímetros (82,
SOm) vinte e três graus e quatro mínutos nordeste (23,04'N'E); trinta e
três metros a sessenta centímetros
(33,OOm), cinqüenta e sete graus quatorze minutos nordeste (57° 14'NiE);
oitenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (a6.50m), quarenta e oito
gTi3..US quarenta e sete minutos nordeste (48° 47'N:B':),
Parágrafo único. A. execução da
presente autorização fiCa .sujeita às
estópulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decret-, n. c 3Q.2
de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertnque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substân.,
cias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2, o O título da autorização
de pesquisas, que será, uma vüí autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 30Q,OO)
e será transcrito no livro próprio da
Dêvísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrbcultura .
Art. 3. c Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 2.5 de setembro de
1958; 137.° da. Independência e 70.0
da República.
130,

JUSCELIN'J KUBITSCHEK

Mário M eneatietu

DECRETO N.o 44.542 - DE 25
~ETEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Fonttgallantt de
Souza Xavier a
pesquisar quartzo, mica e assccuulas
no município de Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pomtgallantt de Souza
Xavier- a pesquisar quartzo, mica e
associados em terrenos de propriedade
de wtron Francisco de Souza Xavier
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no lugar denominado Córrego

dos

Carvalhos, distrito de Córrego Novo,
município ..de Bom Jesus do Galho,
Estado ele Minas Gerais, numa área
de trinta e oito hectares (38 ha) , delimitada por um polígono irregular.

que tem um vértice no canto noroeste
(NW) da sede da Fazenda e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos maanéttcos
quatrocentos metros (400m). ctncüenta e um graus. sudoeste (510 SW);
trezentos e tnnta e quatro metros
(334m). quarenta graus sudoeste AOQ
SW): trezentos metros (300m). trinta

e cinco graus sudeste (350 SE); trezentos e oitenta e dois metros (38?m \.
leste (E); duzentos e noventa e sete
metros (297m) quarenta graus nordeste (40 Q NE): duzentos.e setenta e

cinco metros (275m), quatro graus e
trinta minutos nordeste (4'" 30' NE),
trezentos p quarenta e três metros
(343m), trinta e cinco graus e trinta
minutos noroeste (350 30' NE).
Parágrafo único.
A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estípulacões -do Regulamento aprovado
pelo DerTe't{) nv 30 _230. de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado, de Qualquer das substênctas a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de

Pesouisae.

Art. 2.° O titulo da autorlzacão de
pesquisa. que será uma via autêntica,
dêste decreto. pagará a tava de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380.00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos. a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento õa Producão Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3'" Revogam-se as disposições
em con trárlo.
Rio -de Janeiro. 25 de setembro de
1~7'" da Independência e 70Q da
República.
19SR'

JUSCELINO KUBITSCREI{

Mário I'deneghetti.

DECRETO N.? 44.543 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão
brasile2ro Nino
GaUo a pesquisar areia, depósitos
conchiieroe e associados na Restinga da Tííuca; no Distrito Federal.

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

87. n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de faneir~ de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro
Nino
Gallo a pesquisar
areia, depósitos conchíteros e associados, em terrenos de sua propriedade na R..estmga da Tijuca, tregueste
de Jacarepaguá no Distrito Federal
numa área de vinte e seis hectares
(26 ha) , delimitada por um poügono
irregular que tem um vértice a mil
f! cuinhentos e setenta e otto metros
(1.578m). no rumo magnético oitenta
e três graus vinte e três minutos sudeste (8S0 23' SE), da barra do rio
Marapen dí. na lagoa do mesmo nome.
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos mag-néticos: oitocentos e noventa e sete
metros e trinta centímetros (897,SOm),
quarenta e seis graus sete minutos
nordeste (46° 07' NE); trezentos -e sessenta e um metros e vinte centímetros
(S6l,20m), setenta e um graus cinrrüenta e oito minutos sudeste (71'" 58'
SE): quinhentos e dezessete metros
(5l7m), cinqüenta e dois g'1'aUS trinta
minutos sudoeste (52° 3'0' SW); setenta e dois metros e trinta e cinco
cenrímeros (72,35m), setenta e
um
graus trinta minutos sudeste 71° 30'
SE): quatrocentos e vinte c dois metros e dez centímetros (422.10m), cinqüenta e dois graus trinta minutos
sudoeste (52° 3D' SW); trezentos
e
quatorze metros (314m), setent-a e um
gJ'~,llS trinta minutos noroeste (710 30'

NWl.

Parágrafo umco A exeeucâo
da
presente autorizacâo fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez fie verifique a existência na jazida, como assoctado. de oualouet- das substâncias
a Que se refere o art. 2. Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário se compromete a respeitar, em
Qualquer
época. sem direito a indenização. a
determinação de órgãos do poder público em referência à urilízacão
de
cualcuer parte da área atdnatda na
resnecttva autortzacão. comprovado o
maior tnterêsse público; a critério do
Denartamento Nacional da produção
Mineral.
Art. 3.° O titulo da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
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dêste decret-o, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral
do Ministério da

Agrícultura.

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da, Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORETO NI) 44.544 - DE 25
SETEMBRO DE 1958

DE

Autoriza a Mineração Lageado tstõa.
a lavrar rninJério de chumbo e associados no município de Iporanga,
Estado de São F;auI O•

o Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere ' j art.
87, n.. 1. da Constituição e nos têrmos G..o Decreto-lei n.c 1.985, de 2!J ele
janeiro de 194{J (Código de MhI2S)
decreta .
,
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração Lageado Ltda. a lavrar minério
de chumbo e associados no lugar denominado Areias, distrito e município
de Iporanga, Estado de São paulo,
numa área de cem hectares (100 ha) ,
delímttada por um triângulo que tem
um vértice a
novecentos
metros
(!KKl mj no rumo verdadeiro ortenta
e nov-e graus vinte e sete mmutos
nordeste (89° 27' NE) do ma-co número dez (l(}) da fôlha topografica da
região, levantada pelo Instituto GeOgráfico e Geológico de São Paulo e os
lados a partir dêsse vértice. 0S segulntes comprimentos e rumos verdadeircs: dois mil metros t2 eco m) ,
sessenta e nove graus vinte e sete minutos nordeste (69 0 27' NE); dois mil
mil, quinhentos e vinte e três metros
(2.523 rm
quarenta € sete graus
trinta e cinco minutos sudoeste (471'
35' SW); mil metros 0.000 m i tríuta e três minutos noroeste (33' ·NWl .
Esta autcrízacão é outorgada mcdiante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32. 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e- de outras constantes &0 mesmo Código

não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
esbípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230. de 1 de
dezembro
de
1951, uma vez se
verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncías a que se reeíre o art. 2.U do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da uutorlzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
aos Estados e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da aUtcrrzaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a, autorizaçâo de lavra será declarada
caduca ou nula. na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra [la forma das artigos 39 e 40 do Oódígo de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da antcrtzaçâo se-á tíseajízadn pelo Departamento Nacional da Produção Mtnsraj e gozará dos favores discrimina-dos no art. 71 da mesmo Oódigo .
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprlo da Dlvlsâo de
Fomento da Produção Mineral. do Ministério da Agricultura, após o pagamento ela taxa de doís mil cruzeiros .c-s 2.000.00).
Art. 71) Revogam ..se as disposições
em contrário
Rio doe Janeiro. 25 de setembro de
1958; 137'1 da Independência e 701) da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.« 44.545
TEMBRO

DE

DE

25

DE

SE-

1953

Autoriza o cidadão brasileiro aal'ibaldi
de Oliveira LOpes a pesquisar 1nár_
more e associados no município de
Bom Sucesso) Estado de Mínas
Gerais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.

Ar-os DO
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87, D,O I, da Constituição e nos Wl'mos do Decreto-Iet D.O 1.985, de 20 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cide dâo
brasileiro Gartbaldi de Oliveira Lopes

a pesquisar mármore e associados e1<.1
terrenos de sua proprtedade no lugar
denomínado Bela Vista, drstnto de Ibi·turuna. munícípio
de Bom Sucesso,
Estado de Minas Gerais, numa área de

doze hectares trinta € nove ares ê
dezessete centíares (12,3017 har , delimitada por um pentágono irregular
que tem um vértice a quinhentos metros (500 m) no rumo magnética de
trinta e quatro graus vinte minutos
nordeste, (34 0 20' NE) do canto leste
(E) da sede da Fazenda do Jacu e os
lados. a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnétícos ; quatrocentos e doze metros
e cinqüenta centímetros (412,50m),
cinqüenta e s-ete graus trinta minutos no-deste (57<:1 30' NE); trezentos
e oitenta metros (380m); quarenta e
oito graus trinca minutos noroeste
(48° 30' NW); trezentos e doze metros e cinqüenta centímetros (312 t;Gm) ,
cinqüenta e s-ete graus trinta minutos
sudoeste (57° 30' SW); sessenta e seis
metros <66m); setenta e s-ete graus
trinta minutos sudeste (770 30' SE):
trezentos e vinte e dois metros €
trinta centímetros (322,30m. ),. vinte
e cinco graus sudeste (25 0 SE).
Art. 2.° O título da autorização d-e
pesquisa. que será uma via autêntáca dêste Decreto, pagará a ta}:G.cl0
trezentos cruzeiros (Org 300,00) e será
válido pelo prazo de dois C:Ü anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dlspcsições
em contrário.
Rio de j aneiro. 25 de setembro de
1958; 137" da Independência e 70" da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N." 44.54'6 SETEMBRO DE

DE

25

DE

1958

Autoriza () cidadão brasileiro Oswaldo Carpi, a pesquisar água mineral,
no municipio de Mairiporã, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o art.

EXECUTIVO

87, n.o I, da Constituição e nos têrmos do jjecreto-Ieí n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica aütcríza'do o cidadão
brasaleiro Oswaldo Carpí a pesquisar
água mineral em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Ba-irro Rio Acima, dístrlto € municíprc de Maírtpcrâ, J<JStado de São
Paulo, numa área de oito hectares
quarenta e dois ares e oitenta centiares (S,4280 ha) , delimitada por um
pcligono irregular, que tem um vértice a cento e cinco metros (l'Ú5m),
na rumo magnético de setenta e nove
graus trinta e cinco minutos sudoeste (790° 35' SW), do canto oeste (\V)
da Casa de sua propriedade e 0S lados a partir dêsse vértice. os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: cento e dois metros (-l02m), cinqüenta e quatro graus vinte minutos sudeste (54° 20' SE); duzentos e
quarenta metros (240m), trinta e sete
graus cinqüenta' minutos sudoeste
(370 50' SW); trezentos e cinqüenta
e quatro metros (354m), oitenta e
oito graus vinte minutos nordeste
a~8° 20' NEl; duzentos e oitenta e
sete metros (287m), dois gr sus nordeste (2° NE) ; setenta e quatro graus
noroeste (74° NW); cem metros
(IOem), trinta e cinco graus trinta
e três minutos sudoeste (35° 33' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autcrízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova'do pelo necr·eto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma V'8Z se vcrtfique a existência na jazi-ta, CGm'Ü
associado, de qualquer das substâncias a oue se refere o art. 2.° do citado ReÁgulamento ou de outras s.ubs-:
tàncfas discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorfzscão de
pesquisa. que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentcs cruzeiros (Org 300,00) e será.
válido por dois (2) anos a contar da'
data .da trwnscriçâo no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produçào Mineral do Mirrístéric da Agricultura.
Ri'Ü de .tanatrc, 25 de setembro de
H}58; 137.° da Independência e 70.')
da República.
JUSCELINO

KUBI'l'SCHEK.

Mario Meneghetti

ATOS
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DECRETO' 1'1.0 44.547 DE 25 ÜZ SETEMBRO DE

1958

Autori.za o cidadão brasileiro Wilson
Gabriel Giannctti a pesquiSa1 calcário no municipio de IpO}'ar~!:i'a. Estado de sao Paulo.
-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87 n.v I, da Constituição e nQ8 têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985. ue 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâc
brasileiro Wílson Gabriel Giannettt a
pesquisar calcário em terrenos de SUo,
propriedade no imóvel denomínadc Sítio Bombas distrito evmunicipío de
jporanga, Estado de São Paulo numa
área de quinhentos hectares (5Ú'[) na),
delimitada por um polígono irregular,
qU'8 tem um vértice na confluência dos
córregos Coruja e Bombas e os lados
a partir dêsse vértice. os seguintes
comprrmentcs e rumos magnéticos ~
mil e duzentos metros 0200 m r, cinqüenta e um graus e trinta minutos
sudeste (51° 30' SE); mil c duzentos metros (1200 m i , sul (8); mil metros (wüo m) sessenta e oito graus
e tríntc minutos sudceste
.
(G8° 30' SW); mil' e oitocentos metroe 0800 m) , setenta .e dois ~T:1US
noroeste (72U NW); quinhentos metrcs (500 m). um grau e trit1t!L minutos ncrosste (1" 30' NW); míj metros (LODO m) , quinze graus e trmta
minutos nordeste (15° 30' NE): mil
e quinhen tos metros (1500 nl). setenta. e Bete graus nordeste (77" NEl.
Parágraf-o único. AI execução da
presente autorizaçã-o fica sujeita às
estlpulaçôas do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.23{l, de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substêncins a
que S2 refere o art. 2.° do' citado Regulamento ou de outras substáncías
discriminadas pele conselho Nacíontl
de Pesquisas.
Art. 2~ O título da au torizacâo de
pesquisa, cüe será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrita no livro próprio da Drvísân
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura e válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
daquela data.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Málio Meneghetti.

DECRETO

N.O 44.548
DE 25,DE
SETEMBRO DE 1958

Autoriza à Companhia Brasileira de
Cobre a pesquisar minério d-e cobre
e associados, no município de Ccçapava do Sul, sstaao do Rio Gran~
de do Sul.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Compunhia Brasileira de cobre a pesquisar
minério de Cobre e associados, em.
terrenos de propriedade de Alvarina Rasa Freitas, no lugar denominado Mill8~ dos Crespo. distrito e municípío de Oaçapava do Sul, Estado
do Rio Grande dQ Sul, numa área
de duzentos e noventa hectares e setenta e oito ares (290, 78 ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice 8. mil e duzentos e
oitenta metros (l.280m), n-o rumo
magnético oitenta e sete graus e trinta e dois minutos sudoeste (87° 32'
SW) do centro da bôca do poço de
mina existente na encosta da Serra
de Santa Bárbara e os lados, a partir
dê'3S'2 vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mü
e noventa metros (2. {)90m), cinqüenta e nove graus e dois minutos nordeste (59° Ü'2'NE); mil trezentas e
vinte metros (1.320m), quinze graus
e vinte e cito minutos sudeste (15° 28'
SE); setecentos e quarenta metros
(74'()m) , trinta e um g'l'auG e vinte e
oito minutos sudeste (31° 28' SE);
trezentos metr-os (3{}Qm), cinqüenta
e oito graus e trinta e dois minutos
minutos sudoeste (58° 32' swi : mil
e duzentos e vinte metros. 0.220m).
oitenta e oito graus e trinta e dois
minutos sudoeste (88° 32' SW); mil
quatrocentos e sessenta
e quatro
metr-os e cinqüenta centímetros ....
(1. 464,5(}m) , quarenta e seis graus e
cinco minutos noroeste (4.6° 05' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorfzaçâo fica sujeita ás
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estípulaçôes do

Regulamento apro-

vado pelo Decreto

n,v

30.230, de 1

de dezembro de 1951, uma vez se v·(!-

rinque a existência na jazida, como
assoctedo, de qualquer substância a

que se refere o art. 2.° do citado Re~\
gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional

de Pesquisa.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
dois mil novecentos e dez cruzeiros
(2. 910,{IO) ,e será válido por dois anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 25 d,e setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da R-epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti

DECR.ETO N." 44.549
SETEMBRO DE 191}8

DE

25.

DE

Autorizo: o cidadão brasileiro Delzil·
Batista Guimarães a lavrar minério
de ferro no município de Itaúna,
Esta(la de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 FiCai autorizado o cidadão
brasileiro Delzir Batista Guímarâes
a lavrar minério de ferro no lugar
denominado porteira da Táboa, distrito e município de Itaúna, Estado de Minas Gerais. numa área: de
quinze hectares trinta e nove ares
05,39 ha) , delimitada por um polígono Irregular que tem um vértice a
seiscentos metros (600 m) , no rumo
verdadéíro oitenta e seis graus trinta
minutos sudeste ras» 3DI' SE) do
canta sudeste (SE) da caS8J de Geraldo Borger Ferreira e Os 19(J,os, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos e cinqüenta e oito metros (458 m) , oitenta e nove graus.

trinta minutos sudeste (89° 30' SE);
duzentos e quatro metros (204 mj .
dolstgraus sudoeste (2° SW); cento e
dois metros 002 m) , cinqüenta. e
quatro gr-aus sudoeste (54 0 SW);
cento e oitenta e seis metros (186m),
vinte e nove graus trinta minutos. sudoeste (29 0 30' SW); cento e
sessenta e oito metros (168 m) , querenta e nove graus trinta minutos
sudoeste (49° 3-0' SW); vinte e quatro
metros (24m), cinqüenta graus quarenta e cinco minutos noroeste (5{l°
45' NW); quinhentos e trinta e seis
metros (536 m) , quatorze graus trinta
minutos noroeste <14° 30' NW). Esta
autorização é outorgada mediante 96
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras conetantes do mesmo Oódtgo não expressemente mencionadas neste d-ecreto.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na rorma da lei os
u íbutos que forem devidos à União,
ac Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 âc
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorizs.ção não cumprir qualquer das
obrlgaçêes que- lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas:
Art. 4.0 As propr-iedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo pse-a fins de lavra. na fOrma dos arts. 39 e 40 do Código de Mínas ,
Art. 5.° O concessionárto da 2a\Utorizacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos reveres díscrtrnlnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autortzaçâo de lavra
terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de vseíscentce cruzeiros (Cr$ 60Ü,OO).
Art. 7.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 2G de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITScHEK

Mario Meneghetti

ATOS
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DE 25

m: SETEMBRO DE 1958
Altera o art. 1.0 do Decreto número
43.242. de 22 de fevereiro de 1958.

o Presldeute da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.87, no I, da Oonstítutção e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940
(Código de
Minas), decreta:

Art. 2.° O título da autorização
de lavra que será uma via autêntica
dêste decreto, não fica sujeita ao
pagamento de taxa prevista pel~ parágrafo único do art. 31 do Código
de Minas.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 25 de setembro de
1958; 137'1 da Independência e 70'1
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro 0.0) do Decreto número qua-

renta e três mil. duzento-s e quarenta e dois (43.242). de vinte e dois
(22) de fevereiro de mil novecentos
e cinqüenta e oito (1958), que passa
a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Ferdinando Matarazzo a lavrar calcáreo
e dolcmíta, em terrenos de propriedade de S.A. de Cimento. Mineração e cabotagem Cimimar no lugar
denominado Sitio
Boa Esperança,
município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo. numa área de
trinta e três hectares vinte p seis
ares e setenta
e cinco centíáres
(33,2675 ha) , delimitada por um polígono que tem um vértice na extremidade sul (S) do retângulo delimitador da área do Decreto número quinze mil quatrocentos e quatro 05.404). de, vinte e sete (27) de
abril de mil novecentos e quarenta:
e quatro (1944) e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte e seis metros (526 m) ,
trinta e nove graus quarenta e quatro minutos sudeste (39'1 44' SE);
quinhentos e noventa e um metros
e dezoito centímetros
(591,18 m) ,
cinqüenta e três graus dezessete mtnutcs nordeste l53'1 17' NE); seiscentos e um metros ({lOlm). trinta e nove graus quarenta e quatro minutos
noroeste (39'1 44' NW); quinhentos
e noventa e dois metros (592 m) ,
quarenta e sés graus um minuto
sudoeste (46'1 OI' SW).
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 30.230, de 1.0
de dezembro de 1951, uma vez soverinque a existência na jazida como
associado, de qualquer das substân.,
elas a que se refere (J art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras subatâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de' Pesquisas.
.

Mario

Meneghetti

DElClR,ETlO N. o 44.5:51 -

DE 25

DE SETEMRRü DE 195~8

Autoriza a Compa-nhia
Siderúrgica
Cruzeiro do Sul - Crueub a lavrar
minério de ferro, acre e associados
Bárbara,
no municípi';) de Santa
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atríbutcão que lhe confere o artigo 87. n.~o I, da oonstitutcâo e nos
têrmos do Decreto-Ieí n .o 1.9'85, de 29
de janeiro de 1·94rQ (Código de Minas),

decreta: ,

Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul Cruzul a lavrar minério de ferro, acre
e associados no lugar denominado
Mata Cavalós ou Manoel José. Distrito de Conceição do Rio Acima. mundcípio d-e. santa Bárbara, Esta.do de
Minas Gerais, numa área de vinte e
dois hectares, cinqüenta e nove ares
e setenta e cinco centiares (22,5975
hn.) delimitada por um quadrtlátero
que tem um vértice na confluência
dos córregos Mata Cavalos e Manoel
José e os lados. a partir dêsse vértice. os seguintes oomprímentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e setenta metros (4'7·() rru , quatorze graus
e vinte minutos sudoeste (14° 2{)'
SW) quinhentos metros (500 m) , setenta e quatro graus e vinte minutos
sudoeste (74° 2ü' SW); setecentos metros <700 rrn , dezenove grnua e vinte
minutos nordeste (19 0 20' NE); trezentos e setenta metros (3"70 m) oitenta graus e quarenta minutos sudeste (80 4-0' SE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artig-Q 28 do Código de Minas e dos
artígcs 32, 3'3, 34 e sW3.S alíneas, além
das seguintes e ue outras constantes
do mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste decreto.
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Parágrafo único. A
execução da
presente autorização fica sujeita as
eatípulaçêes 60 Regulamente aprovado pelo Decreto n . n 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida come
associado de qualquer das sUbstânelas a que 52 refere o art. 2. o do
citado Regulamentr,
ou de outras
substâncias discriminadas pelo Oonselho Nucional de Pesquisas
Art. 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher R<lS
cofres pútnicos, Da forma da lei, oS
tributos que forem devidos à União,
aD. Iíatado e ao Mundcipio, em cumprfmento do disposto no art. &8 d-o
Códíg-, de Minas.
.
Art. 3. o Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorlzaçâo de lavra será declarada caduca OU nula, na forma dos artigos
3·7 e 38 do Códig-o de Minas.
Art. 4. o As propriedades vízmncs
Estão / sujeitas às servidões do selo
e subsolo para fins de lavra. na forma dos artigos 39 e 4'[) do Código
de Minas.
Art . .5. 0 O concessicnárfo da autorízação será Iíscaliza.ôr. pB10 Departamento Nacioncj da Produção
Míneraj e gozará dos favores discrfminadas no art . 71 do mesmo Códígo .
Art. 6.° A autorização de latira
terá per título êste decreto, que será
t~anscrito no livro próprto di) Divisao de Fomento da Produção Mineral d~, Ministério da Agricultura. após
o pagamento da taxa de seiscentos
oruzeír-os .c,s 60{).Ü'l))
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
~io de Janeiro, 25 d? setembro de
19:>8: 137'" da Independência e 70'"
da R6pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

Nv

44.552 1958

DE

25

DE SETEMBRo DE

Autoriza o cidadão brasileiro Secastião Antônio Teixeira a pesquisar
fcZdspato e associados no municipio de Anâraâas. Estado de Minas
Gerais.

O Preeldente da Repúbhca. usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n'' 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códígo . de
Minas). Decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Antônio Teixeira a pesquisar feldspato o associados em terrenos de propriedade
de Arnaldino Ganrtel da Silva no
lugar denommado Bairro da Serrinha. distrito p município de Andra
das, Estado de Minas Gerais- numa
área de setenta e três ares (Q,73 ha)
delimitada por um quadrrlátero. que
tem um vértice a três mil trezentos
e oinquenta metros (3.350 m) . no
rumo magnético de trinta e cinco
graus noroeste (350 NW)
da ccn
fluência dos córregos Teixeira
e
Anardin p os lados a partir dêsse
vértice. os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: sessenta e no
ve metros (69 m) . trinta e s-ete
graus noroeste (37.° NW); cento e
trfnta e um metros 031 m) , cinquema e dois graus sudoeste .. ' _..
(52.0 SW); sessenta e dois metros
(62 mi .

sessenta e três graus

t>

trm

ta minutos sudeste (630
30' SE) ;
cetcio e três metros e cínquanta centímetros 003.50 m) , cinqüenta e oito
graus e trinta minutos nordeste
(53" 30' NE).
Paragrato único A execuçã-o da present-e autorrzaçào fica suj-eita às estápulacôes da Regulamento
aprovado
pelo Decreto n.v 30.230, de Lv de de ..
zembro de 1951, uma VeZ. 52 vertttqtta
a existência na jazida, como aSSOCUtdo, de qualquer da."; substância."; a que
se refere o art. 2.Q do citado Regulamenta ou de OUtl'R6 substâncias dtscrímtnadas pelo Conselho
Nacional
de Pesq ursas.
Art. 2.~ O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00l e será válido por dois (2) anos a partir
da data da transcrição na Livro 9r6prlo da Divisão de Fomento da Pl-Odação Mineral do Mtmstérío da AgrIcultura.
Art. 3. Q Revogam-se as dísposícôes
em contrário.

Rio de Janeiro,
137'" da
da República.

1D58;

~5

de setembro de

Independência e

JUSCELnw

KUBITSCHEK.

Mário M eneç;neiti,

70Q
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DECRETO N.? 44.5-53 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1958

Autoriza a Cia Estanílera do Brasil
a pesquisar cassiterita no mummpw
de Itmça, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ano 87,
n." I, da COnStituiçã·o' e nGS rêrmos do
jjecreío-lei u." 1.985, de 29 de janeâro
i.t~

1940 (Código de Mina.S), decreta:

Art. 1.0 Fica autortsada a Oia. Es':'

taí1ifera do Brasil a pesouísar cassiterita em terrenos de SUa propriedade, na lugar denominado Pau D'Oleo,
distrito e município d-e Itinga, Estado
de Minas Gerais. numa área de C'2ntO
e sessenta € quatro hectares, noventa
e dois ares e cinqüenta centrares
(164,9250 ha) , delimitada uor um pG~
lígono mísrílíneo qUE' tem um - vértice
a cento e doze metros (112 m)
110
rumo magnético quan-o graus
cínaüenta e cinco minuros sudeste (4° 55'
SE) da confluência du córrego Quebra Testa no riv Piauí e os adcs. a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
quarrocentos e quinze metrc~ (} .415
m) , sessenta e um graus cinqüenta
e um minuros nordeste <ôl° 51' NE);
mil trezent'OS quarenta e' cinco mejrcs
0.345 m) , vinte e oito graus
cinqüenta e cinco mínuios sudesre (28°
55' SE); seiscentos € vinte e três metros (623 m) , cinqüenta e três graus
sudoeste (53° SW); seiscentos e quaTenta e cinco metros (645 rm sessenta
e um graus nOl'o'Cste (61(' NW); seiscent-os e cinco meu-os (605 m) , setenta e seis graus e trht:'l mieu-os
sudoeste (76° 30' SW); -o lado mísnlíne0 da poligonal é a margem esqu-erda do rio Piauí. no trecho compreendid-o entre a exrremídade do último
lado reril'ineo acima dexl'ito e o vértice de' parrlda .
Parágraf-, único. A execução da
presente au-ortascão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
nele Decr-eto n.? 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vea se verifique a
exlsiêncla na jazida. como associaria,
c1;> qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de OUtras substâncias discrlminadas pelo ConSelho Nacional d·e
Pesqu'sas .
Art. 2.° O título da autortsacâo de
pesquisa. que será uma via amêntica
dês-e Decreto, pagará a taxa de mil
seíscenros e cinqüenta cruzeiros rcrs
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1. 650,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data. da
transcrição no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral d<J
Ministério da Agrículru: a.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em cOntrário.
Rio de Janeiro, 25 de serembrr, de
195-8; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

- Mario Melleghetli.

DECRETO

N.O 44.554 DE 25
SETEMBRo DE 1958

DE

Autoriza a Emprêsa de Caoíini LUla.
a pesquisar feldspato e associados
110 m.u}licípiode São Gcnçolo, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o arr. fi7,
n.o I, da Ccnstitulçâo e :lOS rêrmos dO
Decreto-lei n." 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (CÓdigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizada a Emprêsa
de Caollm Lida . a pesquisar feldspajc
e associados, em tel'l'2nOS de propriedade da Companhia Cerâmica Inohan,
no lugar denominado Inohan, distrito
de Ri·o do Ouro, mumcipto de São
GOnçalo, Esta9-o do Rio de Janeiro,
numa área de trinta hectares e cinco
ares (30,{)5 ha), delimitada por um
polígono irregular QUe tem um vérece a cento e sessenta e seis metros
e oitenta e cinco centímetros .. "
066,85 m)
no rumo magnético
trinta e seis graus quarenta e
dois minutos n o r o e s t e (36" 42'
NW) .do marco quiloméü'íco número
doze tKm 12) da estrada de rodagem
Amaral Peixoto no trecho 'I'rfbobóMaricá e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprlmentos e rumos magnérícos '. trezen-cs e noventa
e doís me-ros

~392

m) , dez graus qua-

Tenta e cinco minurcs noroeste O(}O 45'
NW); cento e quinze me-ros e cinqúema centímetros <115.50 m) , sessenta e oito graus ouarenm e três mínu-os nordeste (68° 43' NE): cento
e Sêtenta e cinco metros e setenta.
centímetros (175.70 »n trinta 0 um
araus quatorze minutos nordeste (31"
14' NE); cento e setenta men-os 1170m) , cinCO graus quarenta € cinco' mrc~
nu-os nordeste (5° 45' NE) ;. O'0l1t·O e setenta metros e Vinte cemímerros
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070,20 m) , oitenta e sete graus de-

zessete graus sudeste (87"" 17'
cento e Onze metros e setenta
tímetros (111,70 m) , setenra e
gr-a TIS trinta e ouatro minutos

SE);

cendois
nor-

desre

(72° 34' NE); sessenta e sets
meu-os e setenta cenrirnejrcs (66,70
m) , sessenta e um graus trint'a e quatr.') minutos sudeste (61° 34' SE): quinhentos e dois men-os e ch-rrüenta
centimetros (502.50 m'i . sete «raus lTiTlta e cinco minutos sudeste (7° 35' SE) ;
cento e trinta e cinco men-os 035 m) ,
nove graus CinQÜenta e um minutos
susoes-e (9° 51' S~?J): quatrocentos
e noventa e dois metros e cínqüenta
Centímetros (4925Q m) . oitenW e três
graus vinte e quatro mínurcs sudoeste
(83' 24' SW).
Parágrafo ú-doo A execução da pre-

sente atucrtzacâo fic"! sujeira às esü-

outacõ-s do Regulamento
aprovado
pelo Decreto n. o 30 231) de 1 de desembro de 1951 urna vez se verifique a

existência. na iawda. como associado.
de oualquer das subsrâ-iclas 3. OUE' se
refer» o art '2.0 do ctta do RegulaID'?nt0

ou de

outras

subsrânctaa

1·;j8-

cttmteadas pelo COnselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2,0 O título da aurorizacâo de
peanulsa. que será uma v'a autêntica,
dêste decreto pagará a taxa de trese-nos e dez cruzetros (Cl'S 31000-)
e será válido pelo prazo de d'Úis (2)
RnoCS a partir d a data na tTanscricão
no livro próprio da Divisá.') de FoD1.f'Ylt.n da Proôuoão Mineral, do Ministétío da Agricultura.

An, 3 ° Revogam-se as dtsposícôes
em COntrário,
Rio de Janeiro. 25 de .c;etembr0 f1~
]9&8: 13'7.0 da IndenendênCüt e 70.°
da República.
JUSCELINO KUF!lTSCHEK,

4l\tIario M eneçhet ti.

DECRETO N.o 44.555 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão

brasileiro Wolf-

gaJW Krouse a oeetnuear áyua mineral na mU!1icívio de Cam')]os do
soraao, EStado de São Paulo.

n.? I, da GOnStituição e ncs têrmos do
Decreto-lei 11,° 1.985, de 29 ele jane!il'o
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Al't. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro V!0Ugang Krause a pesquí.,
sal' água nu-jerat, em terrenas doe sua
propriedade, na lugar denominad() Ta~
barínga, distrito e mu!;kipio de Cempos do Jo1'd5.0, Estado de Sã,:> Pclltlo
numa .érea de trinta e quatro heCta:
res, ,Oltenta e nove ares e ..:'-inqÜ<êlltA'
cennares (34.8950 ha) delimitada P-Ol'
um polígono irregular aue tem um
vértice na COnfluência do - córrego C&.pão Redondo 110 ribeirão Marmelos
e os lados. a partir dêsse vértice. (>3
seguintes comprímeejos e rumos magnétícos: trezentOs _ e "ave
metros
(309 m) , vinte e cinco graus sudoeste
0
(25 SW); setsce-aos trinta e quatro
metros (634 m) . sessenta e se's graus
e qUinze mínujos sudeste (66°.15' SE);
quarroee-aos quarenta e dOIS metros
(442 rm . quare-aa graus nordeste
(40° NE); qUinhentOS quarenta
oIto
metros (548 m) quarenta e oito graus:
0
e Quarenta minutos noroeste (48 ~O'
NW): treZentoS sessenta e, quatro metros (364 m) , sessenta e dols graus
e quinze minUtOS sudoeste (62~ 15'
SW) .

Parágrafo Único. A execução da
presente aurorlzacão fica sujeita. às: esrípulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 30_230 de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a exiStênCia na jae'õa. como associado de qualquer das SUbstâncias a oue
se refere 'o art. 2.° do citad... . Regulamento ou de OUtras Substâncias dtscrímlnadas pelo OOnselho Nacional de
PesquiSas.
Art. 2.0 O título da aurorlzacâo de
pesquisa. que será uma via autêntdca
dêsre Decreto. pagará a taxa de irezen-os e cinaüenta cruzeiros (Cr$ ...
350.0()) e será válido .pelo prazo de
dois (2) anüS, a partir da data da
tranSCl';çáa no livro próntio da Divisão
d~ Fomento da Pr-rduc§.,o Mineral ao
Minísréric da Agricultura.
Art . 3,0 Revogam-se as disposições
em COntrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro r"r
195-8: 13'7,0 da Independência e 70.0
da República.
JUS!:'EUNO KUBITSCHEK.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

Mario M eneçtieí fi,
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DECRETO N.? 44.556 -

DE

25

DE

SETEMBRO DE 1958

Cimento Portland
Autoriza a Cia.
Barroso a lavrar calcário no murácipío de Prados, Estado de Minas
Gc,'rats.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o art.
87, n.v I, da constituição, e nos
tãrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Oía.. Cimento
portland
Barroso a lavrar
calcário, em terrenos de sua propriedade, situados no lugar jenominado
Mata do Ribeirão no cUstrikJ e muníereto de prados. Estado de Minas Geeais, numa área de três
hectares
quarenta e um ares e sessenta. e .quatro centdares (3,4164 ha) , delimitada
por um polígono mlstdlíneo qUe tem
um vértice a oitenta e um metros
(81 m) no rumo verdadetro dois graus
cinco minutos sudoeste (2° 05' SW)
do marco número três (3), o qual
coincide com o vértdce mais a oeste
(W) do polígono delímitante da área
de lavra definida no Decreto número
emte e cinco mil duzentos e cinqüenta (25.250). de vinte e um (21) de
julho de mil novecentos e quarenta
e oito (948) e os lados. a partir dêsse vértic-e, têm os seguintes eomprtmentes e rumos verdadeiros: oitenta
e um metros (81 m) , dois graus olnCO mínutos .noi-deste (2° 05' NE): quinhentos e vinte e cinco metros (525
metros), cinqüenta e dois graus cinqüenta e cinco minutos sudeste (52°
55' SE): vinte e sete metros (27 m) •
trinta e seis graus cinco minutos su.
doeste (36° 05° SW); e o lado mísü,
Hneo do polígono é a linha que perlonga o valo que divide as propriedades da Cia. Siderúrgica Nacional
e da üia. Cimento Portland Barroso
no trecho compreendido entre a extremidade do último lado e o vértice
de partida. Esta autorização é outorgada medíarate as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e d.os artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes f' de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
menciomadas neste decreto.
Art. 2.° O concessionário da auto,
rizacão fica obrigado a recolher aos
cofres públíecs, na forma cf" lei, cs

tributos que foram devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código d1e Minas.
Art. 3,0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigo 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Códig-o,
Art. 6.° A autorização de lavra terá por título este decreto, que será,
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento d,a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
]958~ 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEI{

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 44.557 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Lins a pesquisar calcário e assaciados no município de
Monte
Alegre, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 1.0 Fíca autoriza'Cl.o o cidadão
brasileiro Eduardo Lins a pesquisar
calcário e associados, em terrenos de
propriedade da Colônia Agrícola do
Pará, no lugar denominado Monte
Alegre. distrito e município de Monte Alegre. Estado do Pará, numa área
de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a dois mil, setecentos e
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um metros (2. 7m m) , no rumo ver-

dadelro norte (N) do apoio sudoeste
(SW) da ponte da estrada Monte
Alegre-Mulata, sôbre o igarapé MUR
lata e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes cumprimentos e ru,
anos verdadeiros: dois mil, oitocentos
e vinte e oito metrOS e quarenta e
um

centímetros

(2.828,41

m) , qua-

renta e cinco graus nordeste (45(1
NE); dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) , oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ver-i,
fique a existência na jazida, como
assocíado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 O título. da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido _pelo preze, de dois (2)
anos a partir d~ data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
J-USCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti,

DmORETO N.o 44.558 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1958
Aprova orçamento para substituição
de. trilhos no trecho de Jundiaí a
Itirapina, da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
n." 24.217-58, do Departamento de
Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, decreta:
Art, 1.0 Fica. aprovado o orçamento
na importância de 01'$ 180.600.157,7Q
(cento e oitenta milhões seiscentos
mil cento e cinqüenta e sete cruzei-

e setenta centavos), que com êste
baixa, rubricado. p-elo Diretor-Geral
do Departamento de Administração
do Ministério da Viação e Obras Públicas, relativo à substituição de trilhos no trecho de Jundiaí a turapina, da companhia' Paulista de Estradas de Ferro, devendo a despesa.
respectiva, até o limite do orçamento,
ser Incluída no Plano Geral} de Obras
e Aquístçôes, do período 1954-19ü5,
aprovado pelo Decreto n.« 38.655, de
26 de janeiro de 1956, sob o título:

1'OS

"Solda de trilhos de 55kgjm e
colocação de trilhos doe 57 kgym
entre .rundíat e Ittrapma",
Art. 2.0 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
Rio de .janeíro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.
w

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira
Lucas Lopes

DECRETO N,o 44.559 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1958
Altera o prazo para a publicação aos
estubelecime"..tos
balancetes
dos
bancários a que se refere o art. 30
do Decreto n.O 14.728, de 16 de
março de 1921, que aprovou o regulamento para a fiscalização dos
bancos e casas bancárias.

o Presidente da República, tendo
em vista o disposto no art. 87, item
I, da Constituição decreta:
Art. 1,0 Os bancos e as casas bancárias são obrigados a publicar o 'balancete de cada mês até o último dia
do mês seguinte.
Art. 2.0 àste decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio qeJaneiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

4b3
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DECRETO N.o 44.560 DE
SETEMBRO DE 1958

25 DE

Autoriza José da Silva Miranda
comprar pedras preciosas,

DECRETO N,? 44.562 - Dl!'.:
SETEMBRO DE 1958

a

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o Decreto.lei nümero 466, de 4· de junho de 1938, der

ereta:

Artigo único. Fica autorizado José
da Silva Miranda, cidadão brasileiro
e residente em campo Formoso, Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137 da Independência e 700
da República,
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N.o 44.561- DE
SETKMBRO DE 1958

25 DE

Autoriza estrangeira a adquirir frações ideais do terreno de marinha
que menciona, no Distrito Federal.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e tende em vista
disposto no art: 205
do Decreto-lei n." 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Dolores Camacho Herrera, de nacionalidade espanhola, autorizada a adquirir três frações ideais de 1/269 (um duzentos
e sessenta e nove avos) do terreno de
marinha sítuàdo na Praia do Flamengo n.c 12, no Distrito Federal
constituído dos antigos ns . 10. 12 e 14'
o primeiro em regularização de afo~
ramento, o segundo em regime - de
ocupação e o terceiro em transferência de aforamento, de acôrdo com os
elementos constantes do processo
protocolado no Mínistérro da Fazenda sob o n.c 184.614, de 1958.
Rio de .janelro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes,

25

DE

Retifica o Decreto n.o 36.291, de 5 de
outubro de 1954
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da constituição e tendo em vista. o que consta do processo n." 229.447-56, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
nv 36.291. de 5 de outubro de 1954,
para o fim de declarar que a inclusão
na Tabela única de Extranumeráriomensalista do Ministério da Fazenda.
- Parte Suplementar, do servidor
Reynaldo Xavier de Almeida é feita
na função de Revisor, referência 27,
mais a diferença salarial de
.
ors 340,00, e não como constou da
tabela anexa ao referido decreto.
Art. 2 Fica criada na Tabela referida no artigo anterior, uma função
de Revisor, rcrerõncíau'r. suprimindose a função isolada de Revisor, referência 29, ocupada pelo servidorReynaldo Xavier de 'Almeida.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 7(}.o da
República.
Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO

N. ° 44.563 - DE
SETEMBRO DE 1958

25 DE

Transfere, sem aumento de despesa,
funções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários Mensalistas, de repartições do MinistériO
da Agricultura, na tor-no que men-

cícna.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstltuíçâo.cdeereta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensali-sta, da
Inspetoria Regiemal em FOrtaleza, da
Divisão de Fomento- da Produção Animal, do Departamento Nacional da
Produção Animal, para idêntica tabela do Hôrto Florestal de Sobral, do
Serviço Florestal, do Ministério da
Agricultura, abaixo indicadas:
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1) Uma (1) função de Capataz, referência 18, ocupada por Francisco
Fidelis da Silva;
2) Uma (1) função de Motorista,
referência 18, ocupada por Antônio
Valentim de Souza; e
3) Catôrze (4) funções de Trabalhador, referência 16, ocupadas, respectivamente, por: Francisco Carlos
de Albuquerque, JOSé Elesbãc oounnho, JOSé jjelmiro, Joaquim Rodri~
gues de gousa, .roão Rodrigues da
Silva, Raimundo Fernandes de Sousa,
Sebastião Miguel de Oliveira, Manuel
Serafím, Francisco Assis Freire, João
de Oliveira Lima, Antônio Paustino
da Silva, José Aníceto de gousa, Leurenço Vieira da Silva e Raimundo
Nonato de Barros.
Art. 2°. zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneaneiu.

DECRETO N." 44.564 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1958

outorga a São paulo Light S. A. Serviços de Eletricidade autorizaçáo de estudos para o aanoueüamenta progressivo da energia hidráulica do rio Grande, no trectio
compreendido entre a usina Hidro~
elétrica de Maribondo da Companhia Paulista de Fôrça e Luz e um
ponto situado 12 tem, a -iusasue da
jaz do rio Canoas.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 87, inciso r. da constituição, e
nOS têrmos dos arts. 9.° e 10 .dc Deereto-lei n.s 852, de 11 de novembro
de 1938, e

Considerando que o Decreto núme1'0 43.523, de 9 de abril de 1958, foi
publicado com a omissão de vários
municípios, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a São Paulo
Light S. A. - servícos de Eletricidade; nos têrmca dos arts. 9.° e 10
do Decreto-lei n.v 852, de 11 de novembro de 1938, com direitos e obrígaçes nêle previstos, autorização de
estudos, pelo prazo de dois (2) anos,
para o aproveitamento progressivo da

energia hidráulica de desníveis existentes no trecho do rio Grande, compreendido entre a Usina Hidroelétrica de Maríbondo, da companhia
paulista de Fôrça e Luz e um ponto
situado 12 km, a jusante da foz do
rio canoas, abrangendo os municípios
de Prutal, Conceição de Alagoas, Uberaba, Conquista e sacramento, no zstado de Minas Gerais, e os de ouaraci, Olimpia, Barretos, rsuatra, Miguelopólis, Ituverá, .guritizal, Igarapava, pedregulho e Rifaina no Estado de São' Paulo.
Art. 2.° Durante' o prazo a que se
retere o artigO anteríor, a nermíssíonárta, para êsses estudos, poderá requerer para si, concessão do meneio,
nado aproveitamento, instruindo seu
requerimento com os documentos especialmente citados no art. 158 do
Código de Aguas, obedecidas nos protetos as prescrições de ordem técntca, que forem determinadas pela Divisã-o de Aguas, do Departamento Nacional da produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Findo O prazo a que se refere o art. 1.°, contado da data da
publicaçã-o dêste decreto, e conseqüentemente extinta a presente autorização de estudos, a permissionária
não poderá pleitear a SUa renovaçã-o,
e todos os estudos, projetos e orçamentos -realizadcs, ainda que incompletos. deverão ser encaminhados à
Divisão d-a Aguas.
Art. 4°. O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se ::18 disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 .da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44.565 -

DE

25

DE

SETEMBRO DE 1958

rranetere. sem

aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial
de Bxtramumerário-Mensclístc do
Minis-tério da Agricultura, que menciona.

O presidente da República. usando
da atríbutçâo que lhe contere o artigo
87, item I, da constituição, decreta:
Art .. 1.0 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Airton Belo Gua-
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-aná, uma função âe Feitor, ref . 20,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerárío Mensalista da Escola
Agrotécnica João Coimbra, da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, para idêntica tabela da
Inspetoria Regonal de Fomento da;
Produção Animal em 'I'ijrpió, Estado
de Pernambuco, da Dívísâc de FQmente da Produção Animal, do Departamento Nacional da Produção
Animal, ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N.o 44.566 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1958

-r-omstere,

sem aumento de despesa,
função de Tabela Numêrica Especíal
de Extranumerário Mensalista de
repartição do Ministério da Agricultura, que menciona.

DECRETO N.o 44,567 SETE:'t1BRO

DE

DE

Transfere sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Espeouu de Extranumerário Mensalista
de repartição do Ministério da Agricultura, qUe menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o respectivo ocupante Luiza Rodrigues de
Oliveira, uma função de Fíandeira,
ref. 16 da Tabela Numérica Especial
de Ext:ranumerário Mensalista da Ins.,
petoria Regional de Sericicultura em
Barbacena da Divisá-o de FOmento da
Produção Animal para idêntica tabela
do Instctuto de Zootecnia, ambas do
Departamento Nacional da produção
Animal do Ministério da Agricultura.
Art .. 2.° nste decret-o entrará em
vigor na. data de sua publicação:
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 da-setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44.5-68 o Presidente da República, usando

da atríbuíçâo que. lhe contere o artigo
87, item I, da constituição, decreta:

Art. 1.° Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Alyrio' de Almeida Martins, uma função de Mestre,
ref. 22, da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalista, da Divisão do Material, para idêntica tabela
da Divisão de Obras, ambas do Depar.,
tamento de Administração do Ministério da Agricultura.
Art. 2\' ltste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
art., 3.° Revogam-sg as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137. 0 da Independência e 7ü.o
da República.
JVSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

25 DE

1958

SETEMBRO

DE

DE 25 DE

1958

Transfere sem aumento de despesa,
junção da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
do Ministério da. Agricultura, que
menciona.
o presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo
37, item I, da constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Natalina Moreira
Joaquim, uma função de Estacionário,
ref , 22, da Tabela Numérica E';pecial
de Extranumerário MensaUsta do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela da Divisão do Material,
do Departamento de Administração,
ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 aste decreto entrará em
vigor 11a data de sua publicação.
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Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO

KUB~TSCHEK

M ária M eneçhetti,

DECRETO N. o 44.569 SETEMBRO DE

DE

25

DE

1958

rrometere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
de repartição do Ministério da Agricultura, na forma que menciona.

O Presidente da República', usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Ar.t. 1.0 Fica transferida, COm O rea,
pectívo o~upante, Walter Campos, uma
(1) função de Trabalhador, ref . 19
da Tabela Numérica Especial de Ex~

tranumerário Mensalista do 6.° Distrito da Divisão de Aguac<3 do Departamento Nacional da Produção Mineral para idêntica tabela da Escola
Fluminense de Medicina Veterinária,
da Superintendência di) Ensino Agríc{)la e veterinário, ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBI1'sc!-iEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N.O 44.570 - DE
SETEMBRO DE 1958

25

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista
de repartigiio do Ministério da' Açricultura, na forma que menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lh.e confere o arugo
87, item Lda Constituição, decreta:
Ar.t. 1.0 Fica transferida, com o respecttvo ocupante, Thomaz Mede:ros

EXECUTIVO

Jorge, uma (1) função de Trabalhador Rural, rer. 16, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalísta, do Instituto Agronômico do
SUl, do serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas, do centro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas, para
idêntica tabela da Inspetoria RegiOnal
de Fomento Agrícola no Rio Grande
do Sul, da Divisão de' Fomento da
produção Vegetal, do Departamento
Nacional da Produção Vegetal, do
Mlnistérto da Agricultura.
Art. 2.0 l'tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

:CiEORLETO N. ° 4,4.571 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1<9,58

Renova, o decreto n. o 3,9.12-1: de
de maio de 1956.

2

o presidente da República, usaudo da atribuição que lhe confere o
art. 87. n . ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei Th.O 1.9<85 de
29 de janeiro de 19·10 (código de Minas), Decreta:

Art. 1. ° pica renovado pele prazo
improrrogável de um (um) ano, nos
têrmos da leü\3.. b do art. 1. ° do
Decreto-lei 11.° 9.60:5, de 19 de agôsto de 1946, a autorização cCnferida
ao cidadão brasileiro Herculano Naxara Corrêa, pele Decreto n. ° trinta. e n-o'V'8 mil, cento e vinte q ua tro
(39.124), de dote (2) de maio de
mil novecentos e cinqüenta e seis
(HJM) , pura pesquisar xisto silicoso
cloríjico, cv:idon e· associados
110
município de Maírtporã, E-stado de
São paulo.
Art. 2.0 A presente renovação que
será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeircs (Cr$ 30G OH) e será transcrtta
no livro próprio da Divisã'D de Fomento ctn Produção Mineral do Ministério da Agricultura.'
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de
de 19&8, 137. o da Independência e
70, o da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mário Menegheni.

DECiRiE'I'Q N. o 44.1>72 -

DE

25 DE

SETEMBRO DE 19,58

n.

AUera o artigo 65, do Regulamento

â~r~va3: !t~~~ ~:c~~~~.

o 4'1.475,

o Presidente da República, usando do. atríbuiçâo que lhe confere o
artigo 87 inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1. o O artig,o 65 d-o Regulamen-

to aprovado pelo Decreto n. ° 41.4'7;5,
de 8 de maio de 1957, passa a tET
a seguinte redação:
"Art , 65. As promoções na
Reserva até o pôsto de Capttâo,
inclusive, sã:) da alçada do Ministro da Guerra (Portaria) e as
dos demais postos da competência .do Presidente' da República".
Art. 2.° zate decreto entra em vigor na data de sua publicação, revcgadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de setembr., de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.

DE

25

DE

19,58

Declara de utilidade pública, para
fins de desaprOipriação, imóvel que
menciona necessário à 7. a Região
Militar, em Recife Estado de
Pernambuco .
O Presidente da

centos mil cruzeiros) caracterizado
conforme os' elementos constantes do
processo protocolado no Míndstérfjda
Guerra, sob o n.? fi.755-58, Gab.
M. G.
Art. 2.° O imóvel a cue se refere o
artigo anterior deetína-s., ao Ministério da Guerra e 7,aRegiã.o Militar.
Art. 3.° Fica o Ministério da Guerra
aytorizado a promover a desapropriaçao em 3iPl'€Ç'O.
Art. 4.° Revogam-se ea disposições
em contrário.
Rio doe Janeiro, 25 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott.
DECRETO N.o 44.574 26

DE SETEMBRO

DE

DE

1958

Dispõe sôbre a {toação de imóveis que
menciona, à Associaçãp Rural Ar~
rôío do Meio, com sede na. cidade
do mesmo nome. Estado do Rio
Grande do Sul, e à sociedade Di:
vi'Tw' Providência com sede em Fio,
rumopolis, Estado de Santa cosa.
Tina.

Oficial por falta de pagamento.

Henrique t.on

SET&"\'1!l'RO DE

cife, no E'5tado de Pernambuco, de
prcprtedade do Senhor J'ÜáJo Francisco' da Silva, no valor de
.
Org 7.800.0C'Ü,OO (sete milhões e oito-

A:nàa não foí putmcacto 1110 uuurio

JUSCELINO KUBI1'SCHEK

DECiR1ETO N. ° 4'4. 573 -

de junho de 19'41 o imóvel situado
na Rua Progresso, n.c 388, em Re-

República. usando das atribuições que lhe confere o
aa'tjgo 8-7, inciso I, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utili-dade
pública para fins de desapropriação
oe acõrdo com o art. 6.°, comhínado
com as letras a e m do artigo 5-.0,
.tudo do Decreto-lei n.» 3.365, de 21

DECRETO N.? 44.5'15 SETEMBRO DE

DE

26

DE

1958

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87., núm-ero I, da rxmstitutção,
e de acôrdo com 05 arts. 1,165 e 1.18()
do Código Civil, decreta :
Art. 1.0 Fica o S-erviço do Petrlmônio da União autorizado a aceitar
a doação, que a Companhia Siderúrgica Nacional quer fazer à União Federal, do terreno com a. á1'32) doê ....
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1.045,29m2 (mil e quarenta e cinco
metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), situado na Rua
Nelson GOdÓl, no Município de Volta
Redonda, Estado do Rio de .Ianeiro,
tudo de acõrdo com os elementos
constantes do processo protocolado
110 Ministério da' Pazenda sob o número 154.240, de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refer-e o artigo anterior à construçâo do prédio, para a Agência postaj-.
Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958; 137Q da Independência e 70Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DECRETO N.? 44.57-6 SETEMBRO DE

DE 2-6 DE

1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terrena que menciona, situado no Mu~
nicipio de Esmeraldas, no Estado
de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da COnstituição,
e de acôrdo com C5 ai-te. 1.165 e 1.18Q
do Código Civil. decreta:
Art. 1.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado .sJ aceitar a
doaçã-o que o Município de Esmeraâdas, no Estado de Minas Gerais, quer
fazer à União Federal, do terreno
com a área de 612 mã (seiscentos e
doze metros quadrados), situado na
Rua Santa Quitéria, naquela cidade. tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
número 114.453, de 1958.
Art. 2.° Destina-s-e o terreno a que
se refere o artigo anterior à oonstrução de uni prédio para a Agência
Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958: 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DECRETO

N

,0

44 577 -. DE 26 DE

SETEMBRO DE

1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio de[
União a aceitar a doação do imóvel que menciona, situado no Município de Lagarto, no Estado de
Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da oonstitutção.
e de acôrdo com 00 arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art . 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da! união autorizado a aceitar a
doação que o Município de Lagarto,
no E..stado de gergtpe, quer fazer à
união Federal. da um terreno com a
área de 50'Ü',OOm2 (quinhentos metros
quadrados), situado na Rua Dr. Lupícinio Barros, naquela Cidade, tudo
de aoôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministérto da Fazenda sob o n.? 178.443,
de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno à construção de Um prédio para funcionamento da. Agência Postal Telegráfica
local,
Rio de Janeiro, 2<5 de setembro de
1958; . 137.° da. Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCmI{.

Lucae Lopes
Lúcio Meira

DECRETO

N.?

44.578 -

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1958

Autoriza e.strangeiro a adquirir, em
reçularizaçãc de aforamento, iracão ideal do terreno de marinha que
menciona, no Distrito Federal.

o Presilente da R'€"públic,a, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.« 1 da' Oonstrtutçâo e tendo
em vista o disposto no art. 205- do
Decreto-lei n.? 9.760 de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único Fica Blanche Anais
Genevíeve Chanas, de nacionalidade
francesa, autorizada a adquirir. em
regularização de aforamenao, a rraç ã o ideal de 1,87500-75. do terreno de
marinha situado na praíla do Flamengo n.c 168, no Distrito Federal,
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conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda, sob o n.o 82.451
de 1958.
Rio de Janeiro" 26 de setembro de
1953; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
-DECRETO N.? 44.579 -

DE 26 DE

SETEMBRO DE 1958

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no MU~
nicipio de. conceição da Aparecida,
no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tígo 87. número I,

da constituição,

e de acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
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tdgc 87 1 nv 1, da COnstituição, e ten-

do em vista o disposto no art. 205 do

Decreto-lei 9.760, de 5 de setembro de
1946. decreta:

Artigo üotco. Fica Ana Murrleta
de nacíonadidade espanhola,
autorizada a adquirir a, fração ideal
de 1/269 (um duzentos e sessenta e
nove avos) do terreno de marinha
situado na Praia do Flamengo, número 12. no Distrito Federal, .constituído dos antig-os números 10, 12' e
14, o primeiro em regularização de
aforamento, o segundo em regime de
ocupação e o terceiro em transferência de aforamento, tudo conforme O'>
elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
Sob o n. ° 346.725. de 1957.
Guíxé,

Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958; 137. ° da Independência e 70. °
da República.

JUSCELINO

Art. 1.0 Fica O Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Conceição da Aparecida, no Estado de Minas Gerais. quer fazer à união Fe-

deral, de um terreno com a ârea. de
3ÜO ma (trezentos metros quadrados), situad-o na Rua Barão do Oarmo, esquina da Rua Tiradentes. naquela cidade, tudo de acôrdo com as
plentas e demais elementos técnicos
constantes do processo pl~tocolado
no Ministério da Fazenda s-ob o número 87. 5u8, de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno à
construção de um prédio para a
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Iâeira-.

DECRETO N.? 44.580 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1958
~4.~ttoriza

estrangeira a adquirir fração ideal do terreno de marinha
qUe menciona no Distrito Federal.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

KUBITSCHEK.

Lucas' Lopes.

DEC'Fi..ETO N.o 44.581 -

DE 26 DE

SETEMBRo DE 1958

Altera o Decreto n.O 44.189, de 28 de
julho ele 1958, que dispõe sôbre a
subordinação de Mesa~ de Rend(l$.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 11: alterada a redação do artigo 1.0 do Decreto n.044.189, de 28
de julho de 1958, para que fiquem
subordinadas às Alfândegas de Para..
naguá e de Manaus, respectivamente,
as Mesas de Rendas de Foz de Iguaçu
e pôrt{) Velho.
Art. 2.° ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conjrárto.
Rio de Janeiro, em 206 de setembro
de 1958; 137.° da Independência a 70....
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
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DECRETO N.? 44.582 ..,....

DE

26

DE

SETEMBRO DE 1958

Dispõe sôbre Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Guerra.

o Presidente da RepúblicaI, usando
da atribuição "que lhe confere o artio 87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retífioada para referência 21 uma função de Artífice, exced-ente, ocupada por SUas da costa.
Trindade, que no Decreto n,c 41.768,
de 4 de JUlho de 1957, f<Oi relacionada D:? referência 22.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo prevalecerá a partir, de 6 de
julho de 1957.

Art. 2.0 A função a que se refer-e
o art. 1.0 fica transferida, com o respectivo ocupante, da Tabelar Especial
de Extra..n umerário-mensalfsta da Fábrica do Realengo, para idêntica tabela do Depósito Central de Armamenta e Munição, também em ca'ráter excedente, ambas do Ministério
da Guerra.
Art. 3,° flste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4,° Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, em 2-6 de setembro
de 1958; 137,° da Independência c
70.° dei República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N.o 44.583 SETEMBRO DE

DE 2{) DE

1958

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a receber doacão do terreno
que jaz o Município' de Lioramento. no Estarlo do Rio Grande do
Sul, ao Ministério da Guerra.

o Presidente da República. tendo
em vista o § 16 do art. 14 da Constituição F-ederal e, usando das atríbuíções qUe lhe confere o item I do
art. 87 da mesma Oonstítuiçâo. decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a recebel' a doação que faz o Município
de Livramento, uI) Estado do Rio
Grande do Sul, ao Ministério da

Guerra do imóvel a que se refere a
Lei 295, de 8 de março de 1956· modificada pela Lei 326 de 28 de se,
tembro ainda daquele ano, situado
na Avenida Armour. naquela Cidade.
com uma área de treze mil seísoentcs €' sete metros quadrados
.
013.607 m2) e caracterizados, tamb~m, segundo outros elementos técrnccs que constam do processo protocolado, no Gabinete do Ministro
da Guerra, sob o n.» 17.447-56 Gab.
M. G.
Art. 2. 0 O imóvel -de que trata o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra:
Art, 3.° O presente Decreto entra
em vigor na data de SUa publicação,
revogando-se as dlspcsíções em COntrário.
Rio de Janeiro. 26 de setembro de
19-58; 137. o da Independência e 70. c
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott,

Lucas Lopes.
DECRETO Nv 44.584 - DE 26
SETEMBRO DE 1958

DE

Altera a lotação de repartições
atendidas pelos Quadras Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Decreto n.O 37.583,
de 11 de julho de 1955. para efeito
de ser transferido um cargo da carreira de Agrônomo Fruticultor, com
o respectivo ocupante. Alberto da
Silva Rego, da lotação permanente
do Serviço Naoicnal de Pesquisas
. Agronômicas, do Centro Nacional de
Ensino e pesquisas Agronômicas, para igual lotação do Instituto Agronômico do. Nordeste. do mesmo Serviço e Centro.
Art. 2.° :f'.ste Decreto entrará. em
vígor na data de sua publicação.
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Art. 3.° Revcgam-ae as disposições
em contrário.
Rio de Jan-eiro, em 26 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mario Meneçhetti,

DECRETO N.O 44.585 _

DE 26

DE

SETEMBRO· DE 1958
Transfe1'e do Gouêrno do Estado de
Goiás para a Centrais Elétricas de
Goiás S. A., a concessão .para o
aproveitamento progressivo da energia hidráulica da cachoeira Dourada, existente no rio Paranaíba,
situada entre OS Estados de Minas
Gerais e Goiás. no Distrito 'de ccpinõpolis, Município de ttuuücoa,
no Estado de Minas Gerais e no
Município de ttumbíara, Estado âe
Goiás,

o presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r. da Constituição,. e
nas têrmos do art. 150 do CÓdIg,O
de Aguas (Decreto n. o 24.643. de 10
de julho de 1934).

Considerando que pela Resolução
o 1. 511, de. 24 de julho de 19,5-8. o
Oonselno NaClOnal de Aguàa e Energia Elétrica autorizou a 'transterênda dos bens e instalações do Go~
vêrno do Estado de Goiás para a
oentraía Elétricas de Goiás S. A .•
decreta:
TI.

Arü. 1. o Fica transferida para a
Centraís ElétricaS de GoiásS. A. a
concessão para o aproveitamento pro..
gresstvo da energia hidráulica da
cachoeira Dourada, existente no rio
Paranaíba, situada entre os Estados
de Minas Gerais e Goiás, no Distrito de Capinópolís, Municípl-, de
Ibuiutaba. no Estado de Minas Gerais e no Município de Itumblara.
no Estado de GOiás, de que era titular êste último Estado de contermidade com o Decreto 0.° 37. ~31.
de 24 de junho de 1955.
Art. 2.° Caducará o presente título. independente de ato declaratório, se a concessionária não asstnar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo determinado
pelo Ministério da Agricultura.
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Art. 3. 0 As tarifas de forneeímento
de -energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 4. 0 ltste Decreto entra em
vigor na data da Sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se as dispDsições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro' de
1958; 137." da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Mario Meneghetti.

DECRETO N." 44.586 SETEMBRO

26 DE

DE 1958

Transfere do Gouêrno do Estado de
Goiás para a centrais Elétricas de
Goiás S. A. a concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira do Rochedo, no
rio Meia Ponte, município de Piracanjuba, Estado de. Goiás.

o presidente da República usan-

do da atribuição que lhe confere o
arü. 87, inciso I, da CünstitUição,e
nos têrmoa do art. 150 do Código
de Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934),

Considerando que pela Resolução
1. 510, de 24 de julho de 1958, o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações do Govêrno do Estado de GOiás para a centrais Elétricas de Goiás S. A. ,deereta:
Art. 1.° Fica transferida para a
Centrais Elétricas de GOiás S. A. a
concessã-o para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira do
Rochedo, no rio Meia Ponte, município de píracanjuba, de Que era
tular o Estado de GoiáS, de conformidade com o Decreto n.c 32.234, de
9 de fevereiro de 1953.
Art. 2.0 caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a conceesíonâna não apresentar dentro de cento e oitenta (80) dias à
Divisão -de Águas, do Ministério da
Agricultura, o memorial descritivo,
orçamento realizado e plantai geral
das instalações exísteertes e não assinal' ó contrato disciplinar da COTI·
cessão, dentro do prazo determinado
pelo mesmo Ministério.

n.v

ü-
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Art. 3.° AS tarifas de fornecimen-

to da energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pelo Ministério da Agricultura.
Art. 4.° zste cecreto

entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
195-8, 137.° da Independência e 7{).Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti.

DECRETO N ,0 44.587 -

DE

26

SETElVIBRO DE 1958

Transfere do Gonérno do Estado de
GOiás para a centrais Elétricas de
GOiás S. A. a concessão para o
aproveitamento da energia hidrãuucc da cachoeira do sao, no rio
Meia ponte, municipio de Goiânia,
Estado de GOiás.

o presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e

nos têrmoa do art. 150 do Código
de A·guas (Decreto TI.o 24.643, de 10
de julho de lB34).

Considerando que pela Resolução
n.O 1. 509, de 24 de julho de 1958, o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrícarautorizou a transferência dos bens e instalações do Govêrno do Estado de GOiás para a Centrais Elétricas de GOiás S. A., deereta:
Art. 1.° Fica transferida para a
Centrais Elétricas de GOiás S. A. a
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica da eachoeíra do
.Iaó, no rio Meia Ponte, município de
Goíania, EStado de Goiás, de que era
titular o Estado de Goiás, de conrormídads com o Decreto n.c 32.110,
de 21 de janeiro de 1953.
Art. 2.° caducarã o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro
do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° AR. tarifas de fornecimento da energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pelo Ministérío. da Agrícultura..
Art. 4.° :Ê}ste Decreto entra em
vigor na data da sua nublícação .

Art .. 5.0 Revogam-se as disposições'
em c.ontrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçhetts.

DECRETO N° 44 588 SETEMBRO DE

DE

26

DE

1958

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a acei~ar a qoaçã-.) do terr~
no qUe menciona, sztuado 110 M"U)lZ·
cípio de Goiânia, na Estado de ooias.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
número I, da COnstitUição, e de acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:

Art. 1.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que Osmar Bromberg e sua
mulher Domínga Consuelo Safiudo
Murrfagurrra de Bromberg querem fazer à União Federal, de um terreno
situado na ZOna urbana de Goiânia,
no Estado de Goiás, com a área de
35.065 mâ <trinta e cinco mil e sessenta e cinco metros queurados) , tudo
de acôrdo com a planta e demais elementes técnicos cOnstantes do processo
prorccoladc na MiniStérJo da Fazenda
sob o número 102,377, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o terrell{) â inS
talaçâo de um Pôsto de Reflorestamento do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
R

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneqhetti

DECRETO N.O 44.589 SETEMBRO DE

DE

26 DE

1958

Dá nova redação ao aTJ. 1.0 do Decreto n.o 40.085, de 9 de cnuuõrc de
195'6. que autoriza a Companhia
Fôrça e Luz do Paraná S. A. a ampliar suas instalações aercaoros,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o areigo 87, inciso I, da Oonsnrutçâo, e ,]08
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[êrmcs dos arts. 10 e 11 do Decreteileí n." 2.281, de 5 de jUnho de 1940.
decreta:
Art. 1.0 O art. l.0 do DecretJ número 40. G8B, de 9 de outubro de 1956,
passa ter a seguinte redação:

"Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz do Paraná a
ampliar suas inStala;~õ'Bs mediante
a ccnstruçâg de uma usina termoelétrica a vapor com potência
total de 33 O{)O kW. na mu-dcípf o
de São José dos Pinhais. Estado
do Paraná".
Art. 2.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em Contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de sejembr o
de 1958; 137." da Independência e 70."
ll.a RepúbEca.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N. ° 44.590 - DE 26 DE
S~BRD DE 1958
Asuoriza a Companhia Energia Elé~
trícc da Bahia a ampliar suas 1118-

«üaçôee,

O Presidente da República, usando
da arribuíçâo que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição, e nOS rêrmos do Decreto-Ieí n." 2.059, de 5 de
março de 1940,
COnsiderando que pela Resolução
n.? 1.498 a medida foi julgada COnveniente pelo Conselh:) Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica aurorâzada a Companhia Energia Elétrica da Bahia a ampliar suas instalações mediante:
a) mOntagem de uma subestação
abaíxadora, com capacidade para
1.0ú() kVA. na faixa da linha de
transmissão Bananeíras-Lapínha, prô,
xímo a NoSSa Senhora das Candeias,
MUnicípio de Salvador;
b) consrrução de uma linha de
transmissão trifásica entre a subestação acima indicada e <J.. sede do dístrito de Nossa Senhora das Candeias;
c) - inStalação da rêde de distribui.
ção nessa localidade.
§ 1." As características técnicss desta ampliação serão fixadas oportuna-
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mente pelo Mi nistl'{1 da Agrtcuhura,
por ocasião da aprovação do proje-o .
§ 2.° A subestação e a Unha de traesmissão autorizadas neste Decreto destinam-se a receber e transmitir energia elétrica à localidade de Nossa
Senhora das Candeias.
Al't. 2,° Caducará a oresenre autorização, independente de' ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condíçõea:
I - Apresentar à Divisão de .águas,
do Departameejo Nacío-ial da Pro~
nução Mineral, do Ministério da Agri·.
cultura, dentro de noventa (9()) dias
a COntar da data da publicação dê.st;e
Decreto, os estudos, projetos e orçamento das obras dé ampliação.
II - Iniciar e COnclui-r as obras noa
prazos que foram fixados pelo 1.Cnlstro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos ~ que
Se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3.° A interessada fica. suhita
às demais normas do Decreto núme1'0 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de eletricidade.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrárlo .
Rio de .Ianelro, 26 de setembro de
1958; 137." da Independência e 70.0 délo
R-epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Melleghetti

DECRETO N." 44.591 - DE 26'
~BRO DE 1958

DE

Autoriza a São Paulo Light S. .A.
- Serviços de Bletríciâaâe a retirar
do seu sistema de produção a Usina
do Turvo, no Ribeirão Turvo, se
MUnicípio de São José (los Camoos,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usandO
da arribuíçâo que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Consrituíção, e arendendo
ao que dispõe o art. 1.0 d.t)D2Creto-lei
n." 7.062, de 22 de novembro de 1944, e
Considerando qUe o Conselho Nacional de éguas e Energia Elétrica,
pela Resolução TI,O 1.5ü2, julgou R.
conveníência da medida decreta:
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AI't. 1.0 Fica autorizada a São Paulo
Light S. A. - Serviços de Elerícidade a retirar do seu sistema de pro-

dução de energia elétrica a Usina do
Turvo, no Ribeirão do Turvo, no Município de São José dos Campos, Es-

tado doe Sã-o Paulo.
Art. 2,° 11:ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de JaneIro, 26 doe setembro de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário

Q

tia

~\gricuLtlira.

Art. 4 ° Este decreto entra em vigor na data da sua publtcacão ,
Art. 5.9 Revogam-se cas disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958, 137.9 da Independência e 70.?
da Repúcuca..
JUSCELINo KUBITSCHEl{

DE

26

Mario Meneçhetti
D8

DE 1958.

Dá nova redação ao art. 1.0 do De-

creto n

se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Miuistéríc

Meneghetti.

DECRETO N. Q 44.592 SETEMBRO

EXECUTIVO

40.985, de 19 de fevereiro

de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-

ao 87, inciso r, da COnstituição, e ::lOS
.têrmos do artigo 150 do Código de
Aguas (Dêcreto n,v 24.643, de, 10 de
julho de 1934);
Constdlerando que pela Resolução

n.v 1.158, de 10 de maio de 1956, o
Conselho Nacional' de Aguas e Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações da Companhia de Estanho São João del Rei.
para a Centrais .Elétrícas de Minas
Gerais, .decreta:
Art , 1.9 O artigo I,'" do Decrete
11.° 40.985, de 19 de fevereiro de 1957
passa a ter a seguinte redação'
"Art. 1.9 Fica transferida para
a. Centrais Elétricas' de Minas
Gerais a concessão para distrtbuíção de energia elétrica 110 município de Nazareno, Estado de
Minas Gerais de que era titular
a Companhia de Estanho São
João del Rei, (l8 conformidade
com o Decreto n.c 20, 5DO, de 16
de fevereiro de 1945. O suprimento de energia elétrica será
feito pela linha de transmissão
Itutdnga-Nazareno, autorizado velo Decreto n.o 43.534, de 9 de
abril de 1958".
Art. 2.9 Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório,

DECRETO N.'" 44.593 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1958.
Declara de utilidade pública cs toseas de terra destinadas à passagem, operação, conservação e manutençtlo das tm/Ws ce ~ransrms·
são Usina Peixoto-Ribeirão Prêlo e
Usina Peixotc-Deltímópolis, da Com'tc;n.l1ia paulista de Fôrça, e Luz S.A,
e úuíoriza essa companhia e prom ... 'ver a desapropriação das 1/168maE.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da COnstituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto-lei n.o 3.365, de 21 de junho de
19U, e o requerido pela -Interessada,
decreta:
'_\rt. 19 Ficam declaradas de utilidade pública as áreas de terra neccssánas à passagem, operação, COnservação e manutenção das linhas de
transmissão Usina peixoto-Ribeirão
Prêto e Usina Peixcto-Delfmópolls
constantes das plantas aprovadas pe.
lo Ministro da Agricultura e anexadas ao Processo D. Ag. 361-58, relacionadas a seguír:
Linha de transmissão Usina Peíxoto-Ribehã o Prêto, no Estado de Bâo
Paulo.
1 - Area de 11.830 mg (onze mil
oitocentos e trinta metros quadrados), de propriedade
atribuída
a
Cornélio Alves Peixoto. localizada no
município -de Ibiraci;
2 - Area de 35.422 f i 2 (trinta e
cinco mil quatrocentos e vinte dois
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metros

quadrados), de propriedade
etrfbuída à Emprêsa de Aguaa Vir-

tuosas de jbírací, localizada no munícíplo de Ibíraci;

33 - Area de 17.850m2 (dezessete
mil ottccentos e cínquenta metros
quadrados) , de propriedade atribuída
a Maul'o Alves Ferreira, localizada no
município de Brodósquí:
4 - Area de 31.325m2 ltrinta c
um mil trezentos e vinte cinco metros quadradosj, de propriedade atrrbuída aos Irmãos Cardoso, localizada
no município de Batatais;
Linha de transmissão Usina Peixeto-DeIfinôpoli.s,no Estado de' Minas.
Gerais.
1 - Area de 7.880 (sete mil oitocentos e oitenta metros quadrados) ,
de propriedade atribuída a Antônio
Leite, localizada no
município da
Delfínópohs:
2 - Area de 122.480 m 2 (cento e

vinte e dois mil quatrocentos e oitenta metros quadrados), de propríectade atribuída a Orlando Luiz de
Freitas, localizada no município de
Delfínópolís.

Art. 2.9 A Companhia 'Paulista de
Fôrça e Luz S.A. fica autorizada a .
promover a desapropriação do domí-

nio pleno das glebas onde tal se rízer necessário para a passagem das
linhas de transmissão referidas no
artigO 1.'"
Art. ;).9 Quando fôr necessário proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fica constituída, em favor
da mesma Companhia e para o fim
índícado, a servidã-o necessária, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa conoesaíonâna de praticar todos os atos de construção, manutençã-o e conservação das mencionadas
linhas de transmissão
de
energia
elétrica e de linhas telegráficas OU
telefônicas, auxiliares, bem COmo
suas possíveis alterações e reconstruções.
§ 1. 9 Os proprietários das
áreas
atingidas pelo ônus limitarão o uso
e gôzo das mesmas ao que rôr compatível com a existência da servidão.
abstendo-se em conseqüência, de praticar, dentro das mesmas, quaísouer
etos que embaracem ou lhe, causem
dano, incluídos entre êles os de erguer construções OU de fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° .\ Companhia
Paulista de
Fôrça e Luz S.A. fica autorizada a
promover, no caso d~ embaraço cposto pelos proprietários ao exercício da

servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento.
podendo utilizar-se. inclusive, do processo de desapropriação nos têrmos
do artigo 40, do Decreto-lei n,v 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Art. 4. Q Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n.s 2.786,
de 21 de maio de 1956,. a promoção
de servídâo OU de desapropriação das
áreas de terra constantes dêste decreto, é declarada de caráter urgente.
Art 5. Ú U presente decreto entra
em vigor na datá da sua publicação.
Art. 6,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958; 137. 0 da Independência e 70."
da i1.epúblJl.a.
JUSCELINo KUBITSCHEk

Mario Meneghetti

DEOR1EI'O N.o 44.594 - DE
SETEMBRo DE 1958

26 DE

Autoriza a "São Paulo Light S.
A.
serviços de 'Eletricidade" a
construir uma linha de tramemíssão entre a linha tronco Aparecida-São Jose dos Campos e a Fábrica da General Motors do BNl,sü S. A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição. e nos
têrmüs do Decreto-lei n.e 2.059, de
5 de março de 1940,
Considerando que pela Resolução
n. o 1.495 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a "São
Paulo Light S. A. serviços de Eletricidade" a ampliar suas instalações,
mediante a. construção de uma linha
de transmissão entre a linha tronco
Aparecida-São José dos Campos e a
Fábrica da General Mators do Brasil
S. A. nesta última cidade, munícípío
de São JOSé dos Campos, Estado de
São Paulo, em sua zona de operação.
S I.'' AS características técnicas da
linha, de transmissão serão fixadas
oPortunamente pelo Ministro da Agricultura por ocasião da aprovação do
proJeto.
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§ 2.°. A linha de transmíssãe destina-se ao fornecimento de energia à
Fábrica da General Motora do Brasil
S. A,o' localizada em São José dos
Campos, Estado de São paulo.
Art. 2.0 • Caducará a presente autorização ind-ependente de ato declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes condições:

l. Apresentar a Divisão de AgUa81
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa. (90) dias, a

contar da data da publicação dêste
Decreto. as estudos. projetos e orçamento das obras de ampliaçã-o.
TI. Iniciar e concluir as obras DOS
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se 'refere êste artigo poderão ser prorTogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3,°. A interessada fica sujeita
às normas do Decreto n.« 41.019, de
2,6 de fevereiro de 1957, que regulamenta 05 serviços de energia elétrica.
Art. 4,°. O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em Contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958; 1:17.° da Independência e 70.a. da
Rcpúblíea..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneghetti.

DECR.ETO R

o

44.595 -

DE 26 -DE

SEr.SIli.ffiRo DE 1958

nm-

Concede autorização para
cinnar como empresa -de energia
elétrica à Emprêsa Elétrica de
Itabaiana Limitada.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição. e tendo
em vista o disposto no artigo 1.0 do
Decreto-lei n.c 9·38, de 8 de dezembr-,
de 1938, e o que requereu a Emprêsa
Elétrica de Itabaiana Limitada. decreta:
Art. 1.° 11: concedida à Eanprêsa
Elétrica de Itabaiana Límítada, com
sede em Itabaiana, mumcipto do ines-

mo nome, Estado de Sergipe, autorização para funcionar como emprêsa
deenergià elétrica, de aoôrd., com o
Decreto-lei n.c 938, de 8 de dezembro
de 1938, ficando a mesma obrigada;
para os seus objetivos. a satisfazer
integralmente as exigências do Código
de Aguas (Decreto n.c 24.64~, de 10
de Julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos; Sob pena de revogação do presente ato.
Art. 2.° O presente decreto entra
em vigor na data da SUa publícaçãe .
Art. 3.° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 10.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneçnetti,

DECRETO N." 44.596 - D~ 26
SETEMBRO DE 1958

DE

Outorga a Ana Ribeiro de Moura
concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica de uma queda:
esistenie no curso d'água Pameuio,
distrito de Camacan, município de
Canavzeiras, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1. da Constituição, de
acôrdo com ° artigo 150 do Código
de AgUB.5 (Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.° E' outorgada a Ana Ribeiro de Moura concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de
uma queda existente no curso d'água
Panelâo, distrito de oamacan, municípi-o de Canavieíras, Estado da Bahia,
respeitados os direitos de terceiros.
~ 1.') Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
deriv-ação e a potência da etapa Inícíal, bem comr, das su bS equen teso à
medida -que forem .sendc aprovados 'os
projetos correspondentes.
§ 2.° O aproveitamento destina-se
a-o uso exclusíve, da concessionária, a
titulo gra-tuito, excluídas, todavia, desta proíbíçâo as vilas operárias da
concessíonárla, desde que seja gra-
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tuíto

O fornecimento de energia que
lhes tôr feito.
Art. 2.° A presente concessão fica sujeita às disposições do Decreto
n.c 41.019, de 26 de fevereiro de
19'57, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:

Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto de aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação, .da respe-ctiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
UI - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produçã..o Mineral do Ministbrio da Agricultura, mediante o arquivamento da
certddâo comprobatória, fi. averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, 'dentro de sessenta (60) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acõrdo com os projetos aprovedes e com as modificações que f(Jrem autorizadas, se necessár-ias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrcgados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Govêrno do Estado da Bahia' não se
opõe à utílízaçâo dos bens objetos da
reversão.

Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados" a partir da data do registro, do respectivo contrato, pelo 'I'ribunal de contas.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1958, 137.° da Independência e 7'0."1
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

I -

concessionária deverá entrar com .o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se
o não fizer, que não pretende a renovação.
§ 1.v A

Mario ôâeneçnettt.

DECRETO N.o 44.59'7 -

DE
27 DE SETEMBRO DE 1958

necuir«

me

utilidade pública o Insti.. .
tuto Cultural Braeii-Alemamtui, com
sede no Distrito Federal.

A'nda não tal publicado no Diário
Oficia'l por falta de pagamento.

DECRETO N.? 44.598 27

DE SETEMBRO

DE

DE
1958

Declara de utilidade pública a "Sacie.. .
ticuie Recreio dos. Anciãos para
Asilo da Velhice Desamparada"
com sede no Distrito Federal,

A'nda não foi publicado no Diária
Oficial por falta de pagamento.

DEOREI'ú N.o 44.599 SETEMBRO

DE 27 DE

DE 1958

Abre ao Poder Judiciário - Justiça
do Trabalho - Tribunal Regional
do Trabalho da 4.a Região, o crédito especial de Cr$ 5.550,00, para
o fim que especifica.
O Presidente da República, usando

da

autorização

contida

na

Lei

n.? 3.383, ue 28 de abril de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas.
nos têrmos do art. 93 do Regulamen-

to Geral de contabilidade, Pública,
decreta:
Art. 1.0 fi'lca aberto ao Poder Judiciário - Justiça do 'Prahalho -
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DECRETO N.' 44.601 29 DE SETEMBRO DE 1958

Tribunal Regional do Trabalho da
4.a. Região - o crédito especial de
Cr$ 5.500,00 (cinco mil, quinhentos e

cinqüenta oruzeírcs) , para ocorrer ao
pagamento de salárío-Iamíüa devido
nos exercícios de 1952 a 1955.

Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Rio de Janeiro. em 27 de setembro
de 19'58; 137.° da
70.0. da República.
JUSCELINO

Independêncía e

Aprova. o Regulamento Disciplinar
do Corpo de Bombeiros do DistritB

reaeroi,

Ainda não fçi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento,
DECRETO N·o 44.602 SETEMBRO

KUBI'I'SCHEK.

DE 29
DE 1958

Da

ModijÚJa artigos do Regulamento do
Ensino do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. aprovado pelo Decreto 38.233, de 10 de novembrO ~

Cyrillo JúniOr.

Lucas Lopes.

1955.
DEORETO N," 44.600

?-

DE

27

DE

SETEMBRO DE 19-58

Inclui nas disposições do art. 1.0 do
Decreto 11,,0 3{).955, de 7 de junho
de 1952, junções exercidas na Rêde
Ferroviária Federal S. A. e nas
Estradas de Ferro a ela meorioradas e na SuperintenàAncia da vc,
lorização Econômica da Amazônia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da COnstituição Fe·
deral, decreta:

Art. 1.0 São incluídas -nas dísposícôes do art. 1.0 do Decreto TI.o 30.955,
de 7 de junho de 1952, as funções de
direçâo e de orientação técnica na
Rêde Ferroviária Federal S. A. e nas
Estradas de Ferro a ela Incorporadas
e na Supe~·intendência. da Valorização Econômica da Aznazonla, quando
exercidas por oficiais das Fôrças Ar-

madas.
Ar t . 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, ficando revogado o rieoreto n." 43.397,
de 14 de março de 1958.
Rio de Janeiro, em 27 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrilro Júnior.
Jo"rge ao Paço mctoeo Mata.
Henrique t.ou,
Lúcio Meira.
Francisco de Mello.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 21, letra », 48.
49, § 2.°, 66, parágrafo únlico. 72, 88
parágrafo único, 120 e 125. do Regulamento do Ensino do Corpo de Bombeiros d-D Distrito Federal, aprovado
pelo Decreto 38.233, de lO de novembro de 1955, passam a vigorar com
as seguintes redações, acréscimos e
supressões:
Art. 21
~.~ ..
b)
após a palavra "incompletos"
acrescenta-se a expressão "contados
na data da ínscriçãc".
Art. 48. A expressão "de 1 .a 15 de
janeiro" é substituída pela "de L' a
15 de dezembro".
Art. 49 ...................•........
§

2.0:- A expressão "até 31 de ja-

neiro" é substítuída pela "até 31 de
dezembro'
Art. 66. O concurso de admissão

terá lugar nos mesas de janeiro e
fevereiro.
parágrafo único. Anualmente serão
baixadas, pelo. Comando. Instruções
para o concurso de admissão que. no
caso da Escola de Formação de Ofíciats, serão publicadas no Diário Oficial e em alguns jornais desta Capital.

Art. 72. No período de 16 a 31 de
julho haverá férias escolares.
Art. 88. As provas parciais ,serãO
escritas e realizadas. a primeira de
15 de junho a 15 de. julho e a segunda em novembro.
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Parágrafo único. Cada prova escrita oomstará de 5 questões, contando cada uma delas um ou mais
itens e terá a duração de duas ho·
rM.
Art. 120. O parágrafo único dêsse

artigo passa a § 1.°, acrescentandoSe o seguinte § 2.°:

§ 2. Estes alunos usarão peleríne
azul-ferrete e espadím,
Art. 125. Fica acrescido do seguínte parágrafo:
Parágrafo único. Para üns de direito, o Curso Fundamental da extinta Escola Elementar é equiparado
à Escola Regimental.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1958; 137.° da Independência €I
70.° da República.
0

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior,

DECRETO N.O 44.603 SETEMBRO

DE

DE

Cria a Companhia Mista de Transporte.

O Presidetna da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Censtltuíçâo, e de
acôrdo com o Art. 19 da Lei número
2.8'51, de 25 de agôsto de 1956, decreta;
Art. 1. 0 Fica criada a Companhia
Mista de Transporte, Orgânica 0.0
Estabelecimento Central de Transporte. com sede na cidade do Rio de
.reneírc,
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubücacão,
revogadas as dísposíçêes em centrário

Rio de Janeiro, 30 de setembro de
J958; 137.0 da Independêncta e 70.-0
DE

30

DE

da República.

1958

Abre. ao Ministério da Educação e
Cultura. o crédito esoecuü de
Cr$ 20.000.000.00. destinado ao
pagamento do auxíllo concedido no
vigente exercício ao Museu de Arte
Moderna do Rio dle Janeiro.

O Presidente da República. usando
da autorização contida na Lei número 3.411, de 16 de junho de 1953, e
tendo ouvido o Tribunal de contas,
nOS têrmss do are. 93 do Regulamen-

to Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 1. o Fica aberto, ao M1nlstério
da Educação' e Cultura. o crédito especial de cr$ 2().OOO.OOO.OO (vinte milhões de cruzeiros), destinado ao pagamento do auxilio concedido no vígente exercício ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.'0 Revogam-se as dispoSições
em csntrérío.
Rio de Janeiro. em 30 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

DECRETO N." 44.6n4 - DE 30
SE'I'EMBRO DE 1958

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

Lucas Lopes.

.JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henru.zue Lott;

DECRETO N.o 44.605 !=;E'I'EMBRO DE

DE

ao

DE

1958

Inclusão de Tropa de Serviço no Artigo 17 do Decreto n.
de março de 1957.

41.186. de

2()

o' Presidente da República usando'
da atrlbuíção que lhe confere o ATtigo 87, inciso I, da Constituiçã.o, e de
acôrdo com o Art. 19 da Lei número
2 851, de 25 de agôsto de 195\5, decreta:
Art. 1. o Fica Incluída entre as
tropas de serviços constantes do Artigo 17 do Decreto n.c 41.186, de 20 de
março de 1957, mais a Oómpanhía
Mista de Transporte.
Art. 2." O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogando-se 3S disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique tou.

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
I -- Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder o
volume.
11 - As retificações e 'reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteríores ,
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DEOREI'Q N. o 4,3.036 -

DE

15

DE

JANEIRO DE 1958

Declara de' utilidade pública a «Irmandade da Santa Casa de Misertcórâia de São Paulo", oom sede 'Ia
Capital do Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, aten-

dendo ao qUe requereu a 'Irmandade

da Santa Casa de Mísericórdía de
São Paulo", cem sede na cidade do
mesmo nome, a qual satisfaz ue exi91, de
gências do art. 1.0 da Lei
28 de agôsto de 1935, e usando da
atribuição que lhe confere o art. 2.0
dessa lei, decreta:

p'"

Artigo único. É declarada de utílidada pública, n06 têrmos da referida
lei, a "Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo", com sede
na Çapitaldo Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
Repúblíoa..

mos do art. 7.°, § 2.0, do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.o 27.048, de
12 de agôsto de 1949. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, em ceeãter permanente, a funcionar aos dO:míngos e feriados civis ou religiosos,
excluídos os serviços de escritório. o
Departamento de Manutenção e SerV1COS e em conseqüência, parcialmente: as Seções de Enfermaria, Transporte e Camtina, da Dunlop do Brasil
S. A. - Indústria de Borracha, com
fábrica na cidade de Campinas em
São Paulo, observadas as dísposlções
legais vigentes, sobretudo as de proteção do trabalho.
Art . 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1958; 137." da Independência e 70.da República.
JUSCELINO KUBITScHEK,

Porsittü Barroso.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Salles.

DECRETO N,» 43.574 DE ABRIL DE 1958
DECRETO

N.o 43.046
DE
.TANEIRO DE 1958

15-

DE

Concede permissão para que [üncísme
aos domingos e feriados civis ou
religiosos> o Departamento de M anutençâo e Serviços de Dunlop do
do Brasil Sociedade Anônima Indústria de Borracha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I, da Constituição, e nos têr-

DE

26

Outorga concessão à Rádio Breíui
Limitada para instalar uma estação
radiodifusora.

O Presidente da Retpública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Brejuí Limitada e tendo em vista o disposto na art. 5.°, n.? XII, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Rádio Brejuí Límítada, nos ter-
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mos do art. 11 do Decreto n.c 24.655,
de 11 de julho de 1934. para estaoe-

lecer, na cidade de Currais Novos.
Estado do Rio Grande do Norte, sem
díreíto de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a
executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públi-

cas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias. a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2,0
Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1958;
137,0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N9 43.711
MAIO

DE 17 DE

DE 1958

Consolida as disposições legais e regulamentares de que tratam o Deereto-lei W 7.404, de 22 de mar<}o
de 1945, e suas posteriores alterações.

o Presidente da República, usando
âa atribuição que lhe confere o art. 87.
n.e I, da Constituição e nos têrmos
do art. 28 da Lei n.e 2.974, de 28
de novembro de 1956, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a Nova Oonsolidação das Leis do Impôsto de Consumo (Decreto-lei n.c 7.4(J4 de 22 de
março de 1945 e suas alterações posteriores), que a êste acompanha.
Art. 2.° :ggte decreto entrará em
ligor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em' 17 de maio de
1958; 137 e da Independência e 70;0
da República.
JusCELINO

KUBITSCHEK

José Marta Alkmim

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
IMPOSTO DE CONSUMO A QUE SE
REFERE O DECRETO N.' 43.711,
DE 17 DE MAIO DE 1958

Primeira Parte
NORMAS GERAIS
CAPíTULO

I

Disposições Preliminares
Art. 1.0 O tmpôstc de consumo
incide sôbre os seguintes produtos
nacionais ou estrangeiros, discriminados nas Tabelas anexas:
TABELA A
I - Aparelhos, máquinas e artefatos de metais
Il - Armas, munições e fogos de
artificio
In _ Artefatos de matérias de origem animal e vegetal
TV Brinquedos, artigos de esporte e jOgos
v - cc ..-amtca e vidro
V~ Chapéus
VII - Cimento e artefatos de cimento, de gêsso e de pedras naturais
e artificiais
VIII - rsscôvee. e6panadoreB e píncéis
IX - Lâmpadas elétricas
X - papéis e seus artefatos
XI - Produtos farmacêuticos e medicinais
XII - Produtos de hlgtene e C11i.
dados pessoais
XIII _ Tintas, esmaltes, vernizes
e outras matérias
XIV - Velas
TABELA B
XV Calçados
XVI - Guarda-chuvas
XVII - Cartas de jogar
TABELA C

xvm -

XIX XX -

Alcool
Carbureto de cálcio
Vinagre
TABELA D

XXI - Bebidas
XXII - Fósforos e Isqueiros
XXIII - Fumo
XXIV - Jóias, obras devouríves
e relógios
xxv -. Móveis

475

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

XXVI - Produtos alimentares industriahzadva
xxvn - Sal
XXVIII - Tecidos, malharias e
seus artefatos, passamanarías, cordoalhas e linhas.
Art. 2,0 Flca o poder executívo autorizado a reagruoar. fundir OU descobrar os produtos constantes
das
alíneas das Tabelas em novos incisos das mesmas eIfneas, sem modificação nas taxas ou alíquotas do ímpôsto, forma de sua cobrança. obrlgaçôes de fabrtcnntes ou comereiantes e demais determlnaçêes legais,
inclusive Patente de Registro, na
medida em que fôr conveniente a
elaboração de estatística diacrfmtnada (Lei n.c 2.974·56).
Art. 3.0 O ímpôsto é devido pelos
contribuintes definidos nesta lei, antes da saída dos produtos das fábricas, estabelecimentos comerciais,
Alfândegas e Mesas de Rendas,' de.
vendo o seu valor ser incorporado
ao dos produtos e cobrado do consumidor, de acôrdo com as díspostçõea que se seguem.

Art. 4. 0
As observações e as
Notas constantes das Tabelas ;'A",
"E", 1'0" e "D" anexas e de suas
alíneas, regem oS proCessoS de cálculo, pagamento OU recolhimento do
ímpôsto, as obrigações de produtores, importadores e Comerciantes e
as penalidades. As Recebedorias,
Alfândegas. Mesas de Rendas, Ooleterias e Postos Arrecadadores cum-pre vender as fórmulas necessárlaa
e receber o impõsto arrecadado por
aquêles que estiverem a isto obl'i~
gados.
Art. 5. 0 Sempre que um mesmo
produto estiver compreendido em
mais de uma alínea das Tabelas
desta lei e 'esta circunstância não de.
corra da matéria de que fór comPosto, sua incidência será a da alínea em que estiver nominalmente
indicado.
Art. 6. 0 Quando um produto não
estiver nominalmente citado nas
alíneas e se compuser de mais de
uma matéria prima.. 0 lmpôstr, devido Gerá o que incidir sôbre a matéria
de tributação" mais elevada; se o
impôsto fôr igual para tôdas as I113.térias, considerar-se.á o produto
como sendo da matéria para a qual
Se tenha registrado o' fabricante.
Art. 7.0 O produto "transformado" fora da rãcríca produtora fica-

rá sujeito ao impõsto integral correspondente à nova classificação; o
o "beneficiado", uma vez feita a.
prova do pagamento do impõsto originário. ficará sujeito somente à diferença entre o ímpôsto já pago e
aquêle que fôr devido em virtude
do beneficiamento, obedecidas as
normas e restrições estabelecidas na.
Ta.belas ,desta lei.
Art. 8. 0 Entende-se por l'traObofonnação" a operação de que resulte uma nova classificação fiscal
para o produto, isto é, o deslocamento do produto de uma para outra das alíneas enumeradas nas Ta_
belas;
e por "benefícíament-," a
operação que, não modificando este
classificação, o sujeitar a impô,sto
mais elevado; sendo considerados
fabricantes para todos OS efeit')S
legais oS que operarem "transformação" OU "beneftclamento"
§ 1. o Não constitui beneficiamento a simples moagem de café, desde
que tal operação seja realizada por
firma diferente e fora da fábrrca
produtora.
§ 2. o
A operação na fonte de
produção extrativa destinada a preservar as qualidades intrínsecas do
"guaraná "in-natura" (pau de gua.
raná) , não é considerada beneficsamente, para OS fins do artigo 'loo
(Lei n.c 2.653-55).
CAPi'IULO

n

Das isenções
Art. 9. 0 Além das isenções consignadas nas alíneas das Tabelas
anexas, são ainda isentos / de ímpôsto:
1. o os objetos importados díre..
temente pelas mesas admínístratíves dos estabelecimentos de carldade e de assistência hospitalar, quando se destinarem ao USo e tratamenta gratUito doS assístídos, bem
como os produzidos e importados pela
"Fundação Rockefeller", para seu
USo, de acôrd-, com o artigo 2. 0 do
Decreto n. o 24.171, de 25 de abril
de 1934;

2. o OS artigos fabricados em estabelecimentos públicos federais. esta,
duais oU municipais, quando não se
destinarem a fornecimento ao comércio oU a particulares;
3. o oS produtos 'dos estabclecímentes particulares de ensino oU de
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caridade, quando para fornecimento
gratuito aos alunos oU assistidos;
4. o as artigos que e. fábrica produzír e aplicar no próprio estabelecimento para comPosição oU manufatura de seus produtos;
5. o A13 amostras de diminuto oU

nenhum valor Comercial, assim se
considerando as fragmentos OU parte
de .qualquer mercadoria, em quanttdade estritamente necessária para
dar a Conhecer sua natureza, espécie
e qualidade, para distribuição gratuita, desde que tragam, em caracteres bem visíveis, declaração neste
sentido. atendidas as restrições desta
lei;

6. 9 aS produtos exportados para
o estrangeiro. de acôrdo com as instruções que o MinístTo da Fazenda
fica autorizado a baixar para regular o serviÇo de exportação dêsses
produtos, nas quais disporá sôbre as
penalidades aplicáveis, guardando (1
Iímíte prescrito nas letras "a" e -b",
das "penalidades" dêete capitulo'19 Os aparelhos ortopédicos de
qualquer material OU tiPo. importados ou produzidos no pais, destinadoS à reparação de partes do corpo
humano e adquiridos pelo interessado. para seu uso, OU por entidades
assistenciais devidamente reglstraeaa
no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Saúde (Lei número 2.603, de 1955);
§ 1, ° são ainda isentos dó rmpôst o de consumo, DOS têrmos do artigo 15, § 1. 0, da Constituiçâ<:l. as ae,
guintes mercaüorías, consideradas
co'mo o mtním-, indispensável à habttacão, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica (Leis nümeros 494, de 1948, art. 3. 0 e 2.653.
de 1955, art. 8.°).
a) Quanto à habitação:
I - As telhas e as tijolos de barro
bruto. apenas umedecido e amassado, cozidos, não prensados (Lei 2.239.
>

de 1954).

II - Os aparelhos índíspensáveís à
instalação sanitária em suas habd,
taçôes, até o preço máximo de
c-s 200,00 por unidade.
UI - A areia, o barro e a cal,
virgem OU não.
IV" - 'A madeira, simplesmente
serrada e aparelhada para cobert1lTa
ou piso de casas populares.
V - As fossas assétíeas ou Iíquefatoras.

VI - As fechaduras, dobradiças...
ferrolhos, torneiras, até Cr$ 30,00 por
unidade.
Vil - CoPos para água até •..•
ors 6,00 por unidade e a louça ordinária de pó de pedra, granito otz
semelhante, não decorada, assim
como pratos. açucareiros, canecas defeno esmaltado OU alumínto .
VIU - Peças de talheres com ceoo
de ferro, madeira OU outra matéria,
até o preço de crs 10,00 por unidade.
IX - panelas de qualquer tipo,
chaleiras, e bules de ferro esmaltado
ou de alumínio, até Cr$ 40,00 P')l""
unidade,
X - Cadeiras, bancos e cavaletes
de preço máximo de venda no varejo, marcada pelo fabricante, até'
ors 120,00 por unidade.
XI - Berços para crianças, camas,
mesas e sapateíras de preço máximo
de venda no varejo. marcado pelofabricante, até Cr$ 200.00 Por unidade.
XlI - Carrfnhos.berços. armários,
guarda-roupas, guarda-louças, guarda-comidas, cômodas e sofás de preço máximo de venda no varejo, marcado pelo raortcente. até Cr$ 500.0a
'Dor unidade.
b) Quanto ao vestuário:
I Tecidos, excetuados OS de lã,
de preço no varejo até Cr$ 15,00 por
metro, desde que tenham as características determinadas no regula-.
mento .
II - Tecidos de lã de preço má-.
xímo de venda no varejo até .....•
Cr$ 120,00 por metro, desde que tenham as características detemuna-:
das no regulamento.
III - Ohapéus para homens, de
preço máximo de venda. no varejo;
mercad-, pelo fabricante, até
.
ors 120,00 por unidade.
IV - Calçados pepulares, como tal'
definidos no regulamento e de preço"
máximo no varejo. marcado pelo fabricante, não excedente a:
1. o - quanto aos tamancos e chinelos - Crê 40,00;
2,° - quanto aos sapatos e botinas para homem - Cr$ 200,00;
3. ° Quanto aos sapatos paea se...
nhoras C~ 160,00.
4. ° Quanto aos sapatos e botinas

para crianças - Cr$ 100.,00.
V - Camisas e outras roupas ín.
tenores para homem OU mulher, de
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preço máximo de venda no varejo,
marcado pelo fabricante, até •••..•
Or$ 120,00 por unidade.
VI - Cuecas, de preço máximo no
varejo, marcado pelo fabricante, até
ors 40,00 por unidade.
VII Roupas (calça e paletó
ou saia e casaco) pIlontas, de preço
máximo no varejo, marcado pelo fabricante:
1. o de algodão - até ors 700,00;
2.° de lã - até 'Cr$ 1.400,00.
vm - Meias, de preço máximo
nu varejo, marcado pelo fa-bricante,
por par:
1.0 de algodão - até oes 20,00
2. o de lã _ até Cr$ 40,00.
c) Quanto à alímentação:
I - Carne verde ou fresca de qualquer animal, assim vendida ao consumidor:
II - Oharque e outras carnes salgadas, inclusive de peixe a granel.
m - Frutas e horcalíças frescas,
leite fresco ou conservado, ccnden$Mio ou em pó, manteiga de leite.
queijo e requeijão.
IV - Arroz, farinha de mandioca,
trigo. aveia e o mi-lho em grão. mordo
ou feito farinha.
V - Lingüiça, toucinho, chouriço,
morcela, línguas sêcas ou defumadas.
quando li granel.
VI - Açúcar de qualquer quahdaide, exceto o refinado e o em table~

te.

Mate e chocolate em pó.
VIII - Doces chamados de con,
feitarta e' as que não forem acondí,
danados em recípíentes de metal, ma;
deíra, papelão ou qualquer outra meVII -

teria.

Quanto ao tratamento médíco:
orícínaía, como tal
definidos no regulamento: 6leo de
r-ícino em geral; algodão hidrófilo.
ataduras, adesivos. água ínglésa. égua
oxigenada, ínjecões enttonôtcas e
os que o regulamento indicar.
n - Sulfas, penicilina, eatreptomtcina e outros antibióticos. COmo tal
definidos pelo Ministério da saúde.
III - Medicamentos destinados ao
combate às vertmínoses. malária, chístoeomose e outras endemias de maior
gravídadc no Pais; inclusive ínsetdcídas e germicidas necessáa-íos à respectívn profilaxia, segundo lista Que
rôr publícada para êsse fim, pelo ML
nlstérío da Saúde.
d)

I
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§ 2. 0 Os preços mencionados no
§ 1. 0 referem-se a vendas a varejo
e deverão ser indicados díscrímínada-

mente nas notas fiscais dos fabrlcantes (Lei n. - 494 de 1943, art , 3. 0 •
§ 2. 0 alterada. pela Lei 11.0 2.653 de

195'5, art. g. O) •

Penalidades
Incorrem nas multas de:
a)

ors 500,00 a Cr$ 1.000,00 _

os

que deixarem de cumprir as ínstru.
ções a que se: refere o inciso 6. -'.
desde que não ocorra falta de paga ~
menta do ímpôsto;
b) importância igual ao valor do
impôsto, não ínferíor a Cr$ 2.50(),00
- os que deixarem de fazer prova,
dentro do prazo estatuído, da entrada da mercadoria exportada em território estramgeíro ou da saída do
território nacional ou que não de,
rem baixa- nos têrmos que, para tal
fim, assinarem.
CAPÍTULO

m

Da "Patente de Registro"
Sua cobrança e fiscalização

Art._ 10. Além do ímpôsto de consumo de que tratam as alíneas da3
~belas desta lei, serão cobrados.
para fim de contrôle, emolumentos
de patente de registro doa taortcantes e comerciantes.
'
ATe

11. Nerüiuma pessoa

física

ou jurídica poderá fabricar, bcncrr.
clar, transformar, vender, expor à
venda ou ter em depósito para êsses
fins. produtos sujeitos ao impôsto de
consumo, sem se achar habilitada
com a Patente de Registro, salvo os
casos especiais previstos nesta lei.
Art. 12. Constitui a patente de
Registro um certificado expedido pela repartição arrecadadora local, mediante pagamento dos respectivos
emolumentos ou gratuitamente.
Art. 13. São obrigados a habilitar,
se com a Patente de. Registro:
a)
os fabricantes;
b) os comerciantes, inclusive os
comerciantes por grosso de fumo em
corda, fôlha ou pasta de origem naclonal, os de artefa tos de papel, de
tecidos e os mercadores ambulantes:
c) os escrítórãos comerciais, representantes, agentes ou prepostos de
fabricantes oU de comercíantes;
d)
os depósitos fechados.
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parágrafo único. Os importadores
e varejistas doe cigarros e cígacnílhas
estrangeiros ficam obrigados a "Patente de Registro" especial para a
Importação e venda dêsses. produtos,
de acôrdo com a respecüva ta-bela,
independente de qualquer outra "Patente" a que, eventualmente, estejam
sujeitos.
Art. 14; OS fabricantes e comer.
oiantes que também tiverem venda
ambulante, pagarão, pelo comércio
ambulante, embora feito por grosso,
os emolumentos do amigo 45. letra
"o", incilSo I.
Art. 15. As salinas em que a evaporação ao sol e ao vento fór o único
processo industrial e as engenhos de
açúcar, cuja produção não exceder
a 10.000 quilogramas anuais, pagarão
os emolumentos do 'artigo 45, letra
"a" inciso I
p~rágrafo t\nicú.
Quando ~ produção fôr superior a l() .000 quüogra-

mas até 100.000 anuais, as salinas, e
engenhos pagarão .os emolumentos. de
acõrdo com o artigo 45. letra a, Inciso l i e se ultrapassarem de 100.000
quilogramas pagarão as emolumentos
do inciso UI da mesma letra
Art. 16. Os lavradores que produzirem até 10. ,)00 .rtros anuais :te vinho, graspa, álcool, aguardente de
cana ou de mandioca pagarac os
emolumentos do 'lrt igO 45, letra a mciso I; quando produzirem maiS de
10.0.00 litros até 1{;0.000, pcgarao os
emolumentos do Inciso II da mesma
letra. ficando sujeitos aos emolu~f:)n
tos do inciso !II, quando produzírem
mais de lQ.ü .(l{IO litros.
Parágrafo único, Servirá de base,
para o cálculo da 'produção. a media
dos três anos anteriores oU quando
se tratar de indústria nova, o confronto com a produção de estabelecimentos semelhantes,
Art. 17. Os fabricantes de vinhos
compostos a que se refere o Decreto
n.c 22.480 . de 20 de fevereiro de 1933,
deverão requerer os favores dessa lei
ao Diretor das Rendas Internas e. da
"Patente de Registro" para ~3.1 fim
fornecida pela repartição arrecadadora competente, deverá constar o. número de ordem da concessão.
Art. 18. A "Patente d-e Registro"
do fabricante dá direito sõmente à
venda de seus produtos na própria
fábrica .e é exigível. para efeito de
contrôle dos que fabricarem artefatos
das alín-eas X e XXVIII com produ-

tos adquiridos de terceiros, não s-endo. entretanto. obrigados às demais
exigências desta lei.
§ 1.0 No cálcul-, para cobrança de
emolumento d-e registro de fábrica de
mais de um produto. servida por aparelho ou fôrça motora, serão computados os aparelhos ou a fôrça empregados na produção de mercadorias
tributadas calculada esta, pela média
dos três últimos anos. em confronto
com o número de operários capazes
de igual produção. Nas fábricas de
mais de uma espécie tributada, o
cálculo s-erá relativo. aos aparelhos,
fôrça ou operários empregados em
cada espécie.
§ 2.° No núm-ero dos operários serão computados as que trabalharem
fora do estabelecimento e que forem
portadores da caderneta de que trata
esta Ieí .
Art. 19. Os escritórios comerciais,
representantes, agentes OU prepostos
de fabricantes ou de comerciantes e
os mercadores ambulantes,que. mau-:
tenham estoque de mercadorta, são
considerados
comerciantes, suj-eitos
aos emolumentos &1. "Patente de Registro". atendida a categoria de comércio que exerçam.
Art. 20, Os escritórios comerciais,
representantes, agentes ou prepostos
de fabricantes ou de comerciantes,
qu-e negociem por meio de amostras
ou encomendas além das "Patentes
de Registro" à que,· eventualmente,
estejam sujeitos, ficam obrigados a
habilitar-se com a "Patente de R€gístro' para aquelas atívídudes pagando os emolumentos de acôrdo com
o artigo 45, letra-vc" obedecido o seu
capital.
Parágrafo único.
Os Construtores
ficarão sujeitos aos emolumentos previstos no artigo 45, letra c, embora
mantenham
depósitos de materiais
para empregar nas construções, Iicaudo tais depósitos sujeitos à "Patente"
de que trata o artigo 22.
Art. 21. Os emolumentos da "?01.tente de Registro" a que estão sujeitos OS tintureiros que rec-eber-em tocidos para alvejar. tingir estampar.
acabar ou para, de qualquer outro
modo. beneficiar, sã-o os do artigo 15,
letra a.
Art. 22. Os depósitos fechados . de
fabricantes ou comerciantes ücam au,
jeitos aos emolumentos da "Patente
de Registro". de -tcôrdo com o al''';jgo 45. letra c. inciso r.
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Art. 23. Os comerciantes por grosso de uma ou mais espécies tributadas, que também negociarem a varejo
com outra ou outras especíes, pagarão
sôbre o comércio a varejo emolumentos correspondentes às espécles-excedentes das de comercio por grosso.
respeitada a ordem de incidência e a
categoria do comércio, isto é, os comerciantes de uma só espécie por
grosso e outras a varejo pagarão por
aquela, conforme o capital os emolumentos constantes do art. 45. letra b
e seus Incisos e pelas demais a varejo, os da letra c, a partir da segunda
espécie; OS' de duas espécies por grosso e outras a varejo, os emolumentos
da letra b e seus incisos, também
conforme o capital, e pelas demalc a
varejo. os da letra c a partir da terceira espécie; e assim. sucessivamente. Da mesma forma, proceder-se-á
com relação aos fabricantes.
§ 1.0 O comerciante que, depois de
registrado, modificar o seu comércio
de varejista para grcssista, em uma
ou mais espécies, pagará os emolumentos calculados corno Se se tratasse
de registro inicial, de acôrdo com a
SUa nora situação deduzidos do total
os emolumentos anteríormente pagos:
§ 2.° As firmas, s.ocíedades ou com;
panhías comerciais autorizadas a funcionar no Brasil, desde que não tenha~m capital registrado no país, pe..~
garao OS emolumentos da "Patente de
Registro", de acôrdo com as incidências máximas da classe respectiva.
Art. 24.
As emprêsas ou firmas
comerciais que mantiverem mais de
um estabelecimento, seja filial. azência, sucursal OU simples pôsto de ;enda para os quais o contrato social
ou os esbl.tutos não tenham fixado
quota de capital, poderão atrtbuh- aos
referidos estabelecimentos para efeito
de pagament-, da "Patente de Registro"! um determinado capital. que
serv~rá de bise à cobrança dos respectívos emolumentos.
Art. 25. São obrigados à "Patente
de Registro" gratuita:
a) os estabelecimentos particulares
de educação que fabricarem artigos
para a venda aos próprios alunos:
br os asilos e casas de caridade
ou de aeststéncta. particulares, que
fabricarem produtos para comércio;
c) as cooperativas de tecelões de
rêdes para dormir, de qualquer qualidada, fabricadas em teares rudí-
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mentares, de madeira, acionados e.
mão. quando vendidas pelo fabrican;
te até o preço de Crg 50,00,
Art. 26. Não será concedida "Patente de Registro" para fabrico dos
produtos das alíneas TIL inciso 2. XII.
XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII
e XXVIII aos estabelecimentos cuja
seção de venda a varejo tenha qualquer comunicação interna com a seção de fabricação.
Art. 27. O prazo pa-ra pagamento
da "patente de Registro" ou obtenção da "Patente de Registro" gratuita
será:
a) antes de iniciado o comércio Ou
fabrico - para OS que pretenderem
comerciar ou fabricar produtos tributados, pagando o emolumento integral
qualquer que seja a época do início
do comércio ou fabrico;
b) de dois de Janeiro a trinta e
um de março - para OS que tiverem
de renovar as respectivas "Patentes
de Registro", desde que tenham solícitado a renovação até O último dia
útil de fevereiro de ca-da ano, pagando emolumento integral de acôrdo com o do ano anterior se. antes
de vencido aquêle prazo, terminarem
o comércio ou o fabrico; os contnbuínecs que' não tenham pago os emo·
lumentos da "Patente· de Registro"
até 28 de fevereiro deverão pagá-los
de acôrdn com a letra inicial de sua
firma, dentro dos seguintes períodos:
de 1.° a 5 ou doe 16 a 20 de março,
os de letras "A" a "H"; de 6 a 10
ou de 21 a 25 de março, OS de letras
"1" a "O"; de 11 e 15 OU de 26 a 31
de março, os de letras "p" a "Z";
as repartições arrecadadoras locais
ficam obrigadas a fornecer aos comerciantes as guias de pedido de registro, inteiramente processadas, três
dias antes de expirar o primeiro
período para pagamento; nas R-eC€bedorfas Federais. os respectivos Diretoras, dentro dos prazos cttadoa, 01'·
ganízarâo as instruções necessárias à
regularização do pagamento das "Patentes";
c) antes da alteração ou da adição - para. os que alterarem a categoria OU a classificação do comércio
ou fabrico, de modo a torná-lo sujeito a emolumento maior, ou adiciOnarem ao comércio ou fabrico espécie
ainda não registrada, salvo quando se
tratar de modificação do capital social, caso em que a diferença de
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emolumento da "Patente de Regia-

tro'

será paga dentro de sessenta

dias da data da referida modlüoação.
Art. 28. Para obter a "Patente de
Registro". os interessados. apresentarão à estação fiscal competente uma
guia organizada em duas vias, conforme modêlo 1, TIa qual declararão o
número, da "Patente de Registro" anterior, se se tratar de casa já estabelecida, declarando sempre o capital
registrado e, pelos títulos constantes
do artigo 1.0, os produtos de seu comércio ou fabrico, devendo os mercadores ambulantes mencionar, também, o número da caixa, chapa ou
veiculo e os fabricantes, o número
de operários, aparelhos e máquinas
ou a quantidade em quilos ou litros,
quando for o caso, bem como a fôrça
motora e a sua natureza,
§ 1.0 Não será concedida "Patente
de Registro" para fabrico a quem não
tiver instalação. suficiente e adequada
aos fins da fabricação.
2.° Quando se tratar de renovação, com a guia de. que trata êste
artigo, serão apresentados:
a) a "patente" do ano anterior; e
b) até 30 de abril, o recibo da declaração de rendimentos apresentada
à repartição competente no ano anterror e, nos meses subseqüentes. o
recibo da declaração do exercício em
curso. (Decreto n.c 40.702, de 31 de
dezembro de 1956)·.
§ 3·° Para a obtenção da "Patente
de Registro" de estabelecimento novo.
os interessados deverão exibir ao encarregado do respectivo serviço a prova de constituição legal, se Se tratar
de sociedade comercial de qualquer
espécie, ou a carteira de identidade.
se se tratar de firma individual.
§ 4.0 para as fábricas de fumo e
bebidas, além das demais exigências
dêste artigo. somente será concedida
"patente de Registro" mediante prova de propriedade de tôda a instalaçâQ fabril; para o fabrico de bebidas
será exigida, ainda, mediante declaração na guia respectiva, a indicação
da quantidade e capacidade dos depósitos ou declaração de não existência dêstes. sendo esta última exigência extensiva aos comerciantes de
bebidas por grosso.
Art. 29. Quando se tratar de contribuinte que não tenha capital regístrado ou contrato social que não perê

mita a sua verificação e sobrevenha
dúvida em torno do que fór indicado
na guia de pedido de "Patente de Registro", considerar-se-á o seu capital
como sendo correspondente a 40% do
volume de vendas durante o ano civil
anterior. Em se tratando de contrí..
bulnte novo, os emolumentos serão
calculados de acôrdo com o artigo 45,
letras "b" ou "c", inciso r, conforme
a sua categoria de comércio.
Art. 30. Na guia para obtenção da.
"Patente de Registro". o agente fiscal de circunscrição ou. da seção própria indicará a importância a ser
cobrada, discriminando os produtos e
respectivos emolumentos.
§ 1.0 Preenchida essa exigência, a
"Patente de Registro" será concedida sem mais formalidades, fornecendo-se o certifioado de acôrdc com o
Modêlo 2 o qual mencionará, especí~
ncaca e minuciosamente, pelos títulos referidos no art. 1.0, os produtos
para os quais foi _concedido o registro pago ou gratuito, bem como o
capital, quando comerciante, o número de operários e fôrça motriz total.
a produção em litros ou quilos, quando fabricante, e o nÚID€rO de veículo. caixa ou chapa, do mercador
ambulante.
§ 2.0 Quando houver dúvida sôbre
a concessão da "Patente de' Registro", a guia, depois de informada e
processada convenientemente, será
submetida ao chefe da repartição.
Art. 31. A "Patente de Registro"
para o comércio por grosso só será
concedida a quem vender por atacado. Para Os fins desta lei, considerase atacadista o negociante que, habitualmente, vender por atacado ou a
revendedor.
Art. 32. Os estabelecimentos comerciais e industriais, que tiverem
venda ambulante ou em feiras, são
obrigados a tantas "Patentes de Registro" quantas forem as pessoas ou
veículos empregados nessa venda; a
"Patente de Registro" exp-edida para
êsse fim será válida em todo o território nacional, ficando sujeita ao
visto anual das repartições das zonas fiscais onde ee realizarem vendas ambulantes, diversas da zona fiscal da repartição que houver concedido a patente (Lei 2.653, de 1955).
§ 1.0 Os comerciantes e fabricantes
nos casos dêste artigo são' obrigados
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a mencionar no verso da "Patente
de Registro" o Dome por extenso do
encarregado da venda ou o número
do veiculo.
§ 2·° As "Patentes de Registro" expedidas para comerciantes ambulantes
só serão válidas na zona fiscal da
repartição que as houver concedido
(Lei 2.653. de 1955),
Al't. 33. Os contribuintes que não
se acharem quites com a Fazenda
Nacional. isto é, que estiverem condenados por decisão passada em julgado assim como responsáveis ou fiadores que não tiverem solvido seus
compromissos no prazo legal, não poderão obter, renovar ou transferir
para outrem a sua "Patente de Registro", nem alterar a firma concessionária da mesma, sem prévio pagamenta ou depósito da multa e do impôsto devido na repartdcâo arrecaaadora competente. Também não será
fornecida
"Patente de Registro" a
firma nova de que faça parte sócio
cotista gerente, sócio solidário. ou diretor gerente de sociedade anônima
ou sócios gerentes ou diretores de comandita por ações, que não se acharem quites com, a Fazenda Nacional.
TIOS têrmos dêste artigo.
§ 1.° Para os efeitos dêste artigo,
.as repartições que .tiverem aplicado
multa a contribuint-es estabelecidos
em zona fora de sua jurisdição enviarão diretamente, até 31 de de.zembro. a relacão dêsaes contribuintes à respectivá repartição.
§ 2.° As repartições arrecadadoras
-deverâc ter fichário de todos os contribuint-es multados por infração des.ta lei ou devedores à Fazenda; Pública' com indicação do número do
processo, nome e' localização do contribuinte, dispositivos infringidos, importância da. multa imposta, data do
.seu pagamento ou depósito. ou data
e número da certidão de dívida.
§ 3.° Nas fichas serão anotadas as
alterações decorrentes dos julgados
proferidos pelas instâncias superiores.
Art. 34. O comprador é responsável 'pela divida do vendedor. exceto
se houver adquirido o estabelecimento
em hasta pública.
Art. 35, As transferências de "Pa'tente de Registro" por aquisição de
estabelecimento ou alteração de rírlia deverão ser requeridas pelos no~
VO$ proprietários à estação fiscal competente, no prazo de 30- dias, íns-

4&1

truído o pedido com a "Patente de

Registro" da antiga firma e os documentos justificativos da transrcrêncía.
Parágrafo único. Quando não fõr
anexada a "patente de Registro" ou
sua certidão, o agente fiscal da seção
poderá notificar o contribuinte para
a extração em nome da nova firma.
Art. 36. A transferência ou alteração de firma que houver sido autuada por infração de regulamentos
fiscais, será autorizada mediante petição do novo propri-etário, na qual
se declare responsável pDI' qualquer
processo ou débito do antecessor. podendo o chefe da repartição exigir
garantia idônea que reforce essa responsabilidade.
Art. 37. A mudança de local de
fabricante ou de comerciante, ou número de chapa, caíxa, ou veículo, de
seus mercadores ambulantes, deverá
ser comunicada à repartição arrecadadora competente, dentro de trinta
dias, em requerimento acompanhado
da respectiva "Patente de Registro"
ou sua certidão, e só aproveitará,
para validade da mesma "Patente de
Registro", em qualquer ponto do país
para onde se verificar a mudança,
quando esta se der com tõdas as
mercadorias e utensílios.
Parágrafo único. No caso de mudança para localidade fora de jurisdição da repartição arrecadadora, de:verá o interessado solicitar guia de
transferência, conforme modêlo n.s' 3,
Art. 38. AB transferências de ürmas, as mudanças de local, as altei-ações de número de caixa, chapa,
ou 'veiculo, depois de autorizadas. serão averbadas em todos Os efeitos
fiscais, inclusive os de que cogitam
as Leis ns. 22.061, de 9 de novembro d-e 1932, 187, de 15 de janeiro de
1936, e Decreto-lei n.s 915, de 1938,
na própria repartição arrecadadora.
por funcionário para tal fim designado.
Art. 39. A Patente de Registro fícará sem efeito:
a)
quando não tiver (Sido pedida
em nome do verdadeiro proprietário
do estabelecimento;
b) quando tiver sido obtida em desacôrdo com Os artigos 15, parágrafo
único, 16 e parágrafo único, 26 e 28
e seus parágrafos.
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c) quando o estabelecímento houver sido adquirido em leilão ou hasta pública;
d) quando dela não constar a exlgência do artigo 32, § 1.°, ou fôr encontrada em poder de pessoa díêereute da mencionada no verso da "Patente doe Registr{)";
e)
quando ficar apurado que faz.
parte da firma concessionáría da "Patente de Registro", sócio quotista qerente, sócio solidário, diretor gerente de socí enade anônima. sócio gerente de sociedade anônima, sóci-o
gerente ou díretcr de comandita por
ações devedor à Fazenda Nacional
de qualquer ímpôsto ou multa;
j) quando, d'8 qualquer modo, houver sido obtida indevidamente.
Art. 40. O contnournte que houver
pago "Patente de Registro" de elasSe superior à dQ seu ccmárcío ou fabrtco, por êrrn WU Ou exigência da
repartição, nâo gozará das vantagens
inerentes à mesma "Patente de Registro" e poderá requerer restituição
do excesso de emolumento.
Art. 41. E' contravençã-o registrar
fábrica inexistente ou em nome de
emprêsa ou firma fictícia.
Art. 42. As "Patentes de Registro"
ou suas certidões serão exibidas ao!
agentes fisc ais sempre que reclamadas, para o que deverão ser conservaI -

II -

UI -

IV -

V -

VI -

das em um quadro ou Em um lugar
que permita exibição imediata por
quem estiver à testa do negócio.
Art. 43. O mercador ambulante encentrado sem a respectiva "Patente
de Registro" será imediatamente notificado para pagamento dos emclumentes devidos, no prazo de oito dias,
efetuando-se, ao mesmo tempo, 8.
apreensão das mercadorias em seu poder, as quais só serão restituídas mediante exibição da "Patente" e da
prova do pagamento da multa reápectíva .
parágrafo único. Se, esgotado Qprazo, não fôr satisf eíto o pagamento dos em-olumentos devidos e da.
multa, a repartição providenciará sõbre a venda em vlellâc das mercadorras apreendídas ,
Art. 44. As estações arrecadadoras
incumbidas da concessão do registro
terão um livro, no qual farão o voadestro geral dos estabelecimentos e
pessoas r egístradas, averbando, quando ee tornai' mister,
as alteraçôec.
ocorridas.
Art. 45. Os emolumentos de regiatro obedecem à seguinte tabela:
a) FABRICAS De acôrdo com O,
número de operários. aparelhos ou
fôrça motora equsvalente, calculandoS3 cada cavalo (H. P.) como eqtn-.
valente a três operários:

Até 3 operários:
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 3 cperárrcs até 6:
Em uma só espéci-e tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 6 operários até 12;
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes. cada urna, mais
De mais de 12 operários até 25:
Em uma só espéci-e tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais

.
.

50,00
5,00

..

.

10000
10,00

.
.

200,00
20,OU

.
.

40{)·(){)
40,00

D:; mais de 25 operários até 50:
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 50 operárias até 100:

.
.

800,00
80,00

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais

.
.

1.500.00
150,00
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Vil -

.
.

2.000·00
200,00

.
.

3.úOOOO
300.00

.
.

3.50G,OO
350.00

.
.

4.500,0!J
450,00

.
.

5.000.00
5OD,OG

I - Com capital até Cr$ 10.000.00:
Em uma só espécie tributada
..
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
III - Com o capital superior a Cr$ 10.üOO.OO até

200.00
20,00

VIII -

IX -

X -

XI -

b)

De mais de 100 operários até 200:
Em uma só espécie, tributada
p-elas excedentes, cada uma, mais
De mais de 200 operários até 5DO:
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes. cada uma, mais
De mais de 500 operários até 1.000:
Em UITta Só espécie tributada
,
Pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 1.000 operários até 2.000:
Em uma só espécie tributada
pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 2.000 operários:
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes. cada uma, mais

COMÉRCJO POR GROSSO

crs

50.000.00:

Em uma só espécie tributada
..
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
ID:I - Oom o capital superior a Cr$ 50.000,00 até
cr$ 200.00Q.00:
Em uma 56 espécie tributada
IV -

.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com o capital superior a Cr$ 200.00Q.00 até

crs

.
pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com o capital superior a Org 500.001),00 até

crs

Vil -

800.00
80,00

1.000.000.00:

uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com o capital supertcr a Cr$ 1.OüO.OOO,oo até

1.000.00
lOG,OO

Em uma só espécie tributada
.
pelas excedentes, cada uma, n;-ais,
,
.
Com capital superior a Cr$ 2.000.000,00:
Em uma só espécie tributada
.
pelas exced entes, cada uma, mais ..........•..

1.200,00
120,00

Em

VI -

600,00
60,00

500.000·00:

Em uma Só eepécía tributada

V -

400.00
40.00

o-s 2.000.000.00:

2.000.UO
200,00

,) COM:ÉJRCIO A VAREJO

I -

Com o capital até ors 10.000,00:
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cl'lrh n.m a ml'J,;<1

,.
.

100.00
10,00
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Tr -

o capital superior

Com

ors

a

Cr$

10.000.00

Em uma 5Ó espécie tributada

.

Pelas excedentes, cada uma, mais
In - Com o capital superior a Crg 5{) ' 000,00

ors

Com o capital superior

o-s

a

.
.
2QO.000,00

Cr$

300,ao
30,00

até

500.000,00:

Em uma Só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais

V -

COm o capital superior

,

<?r$ 1. 000. OÓU.OO:
Em uma Só espécie tributada
pelas excedentes. cada uma, mais

VI -

.
até

200.DOO,00:

Em uma só espéci-e tributada
Pelas excedentes. cada uma, mais

IV -

até

50.000,00:

a

OOm o capital superior a

Cr$

Cr$

.
.
5-00.000,00

,

400.00
40.00

até

.
.

500,00
50,00

1.000.000,00 até

crs 2.00'0.000,00:
Em uma só espécie tributada
pelas excedentes, cada uma. mais
VII .....:.. .Oom o capital superior a Cr$ 2.000.000,00:
Em uma só espécie tributada
pelas excedentes, cada uma, mais

Parágrafo único. Para fins estatístícos, os estabelecimentos compreendidos nO,S incisos I e II da letra "a"
dêste artigo, são considerados oficínas, devendo como tal ser extraída a
"Patente de Registro".
Art. 46. São dispensados da "Patente de Registro":
a) as fábricas, usinas, oficinas e
outros estabelecimentos públicos federais, estaduais e municipais. as es..
colas de educaçâo profissional, asilos
e recolhimentos de menores e estabelecimentos semelhantes, nos quais se
fabriquem artigos sujei tos ao imp ôsto
de ccnsumov como meio de aprendízagem ou para consumo exclusivo dos
mesmos estabelecimentos:
b)
os armazéns, farmácias e díspensários de instituições de carfdade,
desde que funcionem nos respectivos
estabelecimentos e se destinem à dístribuiçâo gratuita de produtos tributados aos seus assistidos;
c) Os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de Instalação e
durante
funcionamento provisório,
festas públicas, tais como: romarias.
manobras e paradas militares, excur-

.

.

600,00
60,00

.
.

1.000,00
100.00

sões turísticas ou d-esportivas e semelhantes;
d) os caixeiros viajantes, pracístas
e empregados de estabelecimentos registrados, Incumbidos de agenciamento € venda por meio de amostras.
com caráter itinerante e sem instalação;
e) os estabelecimentos e os prortssíonais que twerem produtos destinados exclusivamente aos misteres de
SUa atividade;
j) os estabelecimentos industríats
que fabricarem, adquirirem, ou tbveTem em depósí to, artigos suj eítos 8JO
ímpôsto de consumo apenas para ernprêgo, como matéria-prima ou secundária. ou para seu uso na composição de outros artigos d~ sua própria indústria, tributados ou não.
Penalidades - Incorrem nas multas de:
a) Org 10,00 os que SOlicitarem
ou obtiverem a "patente de Registro"
grátis ou requererem a sua transferência fora dos prazos estabelecidos
nos artigos 27, 35 e 37;
b) 30% da importância dos emolumentos devidos - os que solicitarem
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ou pagarem a "Patente de Regtstro'"
depois dos prazos estabelecidos no artig{) 27 ou os que requererem a. tr-ansferêncía fora dos prazos
nos artigos 35 e 37;

índícadcs

c) ímportâncla igual aos emotumentes devidos, nã·D inferior a ....
Org 150·00 -- os que forem notificados para registrar o seu estabeleciID-211to ou para pagar a diferença ue
emolumentos da "Patente de Regístro" de seu comércio ou fabrico;
d) Cr$ 15(),OO a Org 300,00 os
que inírmgírem o dispôato no parágrafo primeiro do artigo 32 e no
artigo 42:
e) ors 2.500,00 a ors 5.000,00 00
que infringirem o díspôsto no artjgo 41.
CAPÍTULo IV

Das estampilhas e sua venda

Art. 47. As estampilhas serão de
quatro côres:
a) verde para os produtos naCIOnals em geral;
b) bistra para a aguardente nacícnal ;
c) azul para o álcool nacional;
d) encarnada para os produtos es-trangeíros
Art. 48. A", estampilhas terão a declaracão genertoa - "IMPõSTO Dlil
- e serão aplicadas aos
produtos de acôrdo com a procedência. obedecendo aos seguintes formatos:
a) cintas especiais para charutos, aguardente e álcool nacionais;'
b) cintas vcomuns para bebidas
e vinagre;
c) retangulares comuns - para os
demais produtos.
Art. 49. As estampilhas serão feitas na Casa da Moeda, onde ficarão
depositadas.
Art. 50. A Diretoria das Rendas
Internas superintenderá o serviço de
fornecimento de estampilhas e Indicará os valores para a aprovação do
Diretor Geral da Fazenda Nacional.
"depcís de preparados os desenhos Pela
Casa da Moeda.
CONSUMO"
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Parágrafo único. A mesma Diretorle poderá determinar o fornecimento

a qualquer repartição dos Estados e
autorizar a requisição direta das estampilhas, quando se tornar necessário a.o serviço de arrecadação do
imnõsto.
Art. 51. A Casa da Moeda organizará álbuns contendo espécimes de
tôdas as fórmulas em circulação, cabendo à Diretoria das' Rendas Internas distribui-los às repartíçô ss írsteressadas na arrecadação.
Art. 52. Ao Diretor Geral da. Fazenda Nacional compete expedir c1.1'cular. divulgando ú formato e côr das
estampilhas, bem como sua emissão e
recolhimento,
Art. 53. Para cobrança do ímpôato, as estampilhas serão vendidas:
a) na Capital Federal, pela Recebedoría do Distrito Federal e pela
Alfândega do Rio de Janeiro;
b} nos Estados e Territórios, pelas
repartições arrecadadoras, nas respectivas zonas.
Art. 54. As repartições encarregadas da venda e suprimento das estampilhas requisitarão o fornecimento necessário:
a) as Recebedorlas Federais, as Alfândegas do Rio de Janeiro e de Santos e as Delegacias Fiscais - à Casa.
da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos
Estados e dos Territórios - às respectivas Delegacias Fiscais, exceto as
Mesas de Rendas alfandegadas, que
serão supridas por intermédio das repartições a que se subordinarem, ou
por onde determinar, em casos excepcionais, a Diretoria das Rendas
Internas.
Art. 55, As estampilhas serão vendidas mediante guia (Modelos 4
e 5):
a) aos fabricantes, aos comercíantes importadores e aos que tiverem
a faculdade de receber produtos corn
o ímpôsto a pagar - com a apresentação da "Patente de Registro";
b)
aos estabelecimentos públicos
federais, estaduais ou municipais e
aos leiloeiros -. em face de reqm-'
síção;

c) para 06 produtos apreendtdos
adquiridos em hasta pública, havidos'
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de inventário ou falência" ou para
suprir qualquer falta devidamente
justificada - mediante requerimento.
Parágrafo. único. As repartições arrecadadoras competentes, nos casos
de apreensão de mercadorias estrangeiras sem o pagamento do devido
ímpôsto, requlsitarâo às Alfândegas
ou Delegacias Fiscais as estampilhas
próprias.
Art. 56. A aquisição de estampilhas obedecerá aos seguintes limites:
a) pelos importadores importância correspondente à quantidade e
qualidade de fato verificada na conferência dos artigos submetidos a
despacho, ou importância necesaárta,
de acõrdo com as exigências das
modalidades de selagem previstas em
lei.
b) pelos fabricantes ímportânela nunca inferior a Cr$ 50,00;
c) pelos estabelecimentos públicos

-

qualquer importância;
para os demais casos previstos
neste regulamento - importância necessária,
Art. 57,' As guias para aquisição
de estampilhas serão organizadas em
três vias: a primeira acompanhará
o processo de despacho nas Alfândegas e Mesas de Rendas, ou ficará
arquivada nas repartições, quando
S8 tratar de produtos nacionais; a
segunda constituirá documento de receita; a terceira será entregue ao
contribuinte.
Art. 58, Terminada nas Alfândegas e Mesas de Rendas a conferência das mercadorias submetidas a
despacho, a guia será visada se estiver exata, ou nela se anotará, bem
C01110 na nota de despacho, a diferença verificada,
A~'t, 58, O ímpôsto
referente a
mercadorias importadas por particulares, para seu consumo, e industriais, para emprêgo em suas indústrias, será recolhido por meio de
d)

guia.

Art. 60. A repartição, ao vender estampilhas a contribuinte que receba produto com o ímpôsto a pagar,
fará o confronto da nota de remessa
apresentada pelo comprador com a
que houver recebido da repartição
de procedência.

§ L° Quando, por qualquer motivo,
o comprador não apresentar a nota
de que trata êste artigo, a venda dae
estampilhas será feita de acôrdo com
a mercadoria descrita na nota ou
telegrama recebido pela repartdção.

§ 2,° na ausência de nota ou telegrama, as estampilhas serão fornecidas após verificação fiscal dos produtos recebidos.
Art. 61. Quando as estampilhas que
acompanharem os produtos não corresponderem ao ímpôsto dos novos
volumes em que tiverem de ser expostos à venda, poderão ser trocadas
na repartição local pelos comerciantes, por ocasião da transferência dos
volumes. Os que receberem produtos
já estampilhados poderão adquirir
novas fórmulas mediante requerimento,
§ 1.0 O pedido das estampilhas será
formulado nas guias próprias, onde
o Interessado mencionará a quantfdade, .espécie, valor unitário, e total
das 'estampilhas que derem em troca, bem como as características de
que se acharem revestddaa em VIrtude da Inutilização,
fazendo-as
acompanhar da nota fiscal do vendedor, a qual será restituída uma
vez verffícada a, exatidão das declarações,
§ 2,° O chefe da repartição fará
examinar se os volumes correspondem às declarações da "nota fiscal"
e às estampilhas apresentadas.
§ 3,° As estampilhas recebidas em
troca serão inutilizadas na forma
desta lei.
Art, 62, Não serão vendidas estampilhas:
a) às fírmas devedoras de impostos, taxas e multas, que não os tlverem pago ou depositado na repartição fiscal competente, uma vez osg"otadc50s prazos regulamentares:
b) aos responsáveis ou fiadores
que, devidamente intimados, não houverem solvido no prazo legal os seus
compromissos com a Fazenda.
Art, 63. Só serão vendidas estampilhas qua correspondam - na côr,
formato, valor e espécie - aos produtos a estampilhar.
Art. 64. Ninguém poderá vender,
trocar OU ceder, por qualquer forma,
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as
estampilhas adquiridas, salvo
quando se tratar de venda ou transferência de estabelecimento comerctal ou industrial.
Art. 65. Não é permitida a compra,
venda ou troca de estampilhas senão nos casos previstos nesta lei, perdendo os possuidores, independentemente da multa que couber, o direito àquelas cuja procedência legal não
fôr justificada.
Art. 66. Nenhum comerciante poderá ter estampilhas em quantddade excedente a 5% à necessária 110
estampühamento
das
mercadorias
existentes em seus estabelecimentos.
sob pena de serem apreendidas as
excedentes.
§ :.0 Constitui contrav-enção a pcsse de estampilhas que pertencerem
a produtos já consumidos, bem como
a de estampilhas extraídas de produtos consumidos ou não.
§ 2.° Constitui também contravençâo, independentemente da ação aiminal que no caso couber: vender,
comprar, empregar ou possuir" sõltas OU aplicadas, estampilhas falsas.
Art. 67. As estampilhas recebidas com a mercadoria Que tenha sido
empregada na confecção ou prepa,
1'0 dos produtos serão recolhidas mensalmente, mediante guia, à repartição arrecadadora local, até o décimo dia útil do mês subseqüente,
mencionando-se no livro fiscal o seu
recebimento e recolhimento, a entrada da mercadoria e a Quantidade
empregada na índúetria: Parágrafo umco. As estampühas
recolhidas pelos
contribuintes
serão incineradas nas Delegacias Fiscais e Recebedortas, mediante as
cautelas necessárias.
Penalidades ~ Incorrem nas multas de:
(1,) Cr$ 500,00 a ors 1.000,00 os
que infringirem o disposto no artigo 66;

t» crs 2.500,00 a .Cí-S 5.000,00 os que ínfringtrem o disposto nos artigo 66, § 1.0;
c) Cr$ 5.000,00 a. Cr$ 10.000,00 os que infringirem o disposto nos artigos 64, 55 e 66, § 2.°;
(l) Importância igual ao valor das
estampilhas, não ínjenor a Cr$ 500,00
- os que infringirem o disposto no
art. 67.

CAPÍTULO V

Do Eswmpilham'Bnto e Pagamento
do Impôsto

Art. 68. Compete o estampilhamento dos produtos estrangeiros:
a)
aos comerciantes retalhistas,
quando tiverem de iniciar a venda
a retalho, ou quando venderem em
volumes intactos os produtos que receberem acompanhados de estampílhas, obedecido quanto aos produtos
sujeitos ao Impôsto de acôrdo com o
preço de venda no varejo. o que estabelecem as alíneas respectivas;
b)
aos importadores atacadistas
e comerciantes grossístas, por ocasião
da venda, quando o comprador rÓI'
particular, ambulante ou contribuinte não registrado para o comércio
do produto, quando venderem a mercadoria a retalho, ou quando a expuserem como amostra ou à venda,
obedecido, quanto aos produtos sujeitos ao ímpôsto de acôrdo com o
preço de venda no varêjo, o que estabelecem as alíneas respectivas;
c) aos donos ou seus representantes legais, por ocasião do recebimento, quando se tratar de mercadoria
apreendida.
Art. 69. Aos leiloeiros cumpre estampilhar os produtos por ocasião
de sua entrega, quando vendidos a
particular ou a comerciante não devidamente registrado; ou cobrar e recolher o tmpôsto à repartição arrecadadora local por meio de guia, dentro de cinco dias, contados da realização do leilão, quando se tratar de
"jóias, obras de ourives e relógios"
OH de produtos não sujeitos à selagem direta, que procederem de estabelecimentos fabrís sem a prova
do pagamento do tmpõsto.
Parágrafo único. Os leiloeiros deverão examinar se a mercadoria que
recebem para leilão procede de fabrtcante comerciante ou particular, selando pelo pagamento do tmpôsto,
sob pena de responsabilidade.
Art. 70. As amostras que não gow
zarem de isenção, conduzidas por
caixeiros viajantes ou empregados de
estabelecimentos registrados, deverão
estar estampilhadas OU acompanhadas de prova do pagamento do ímpôsto.
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Art. 71. As amostras a que se l'e··
fere
o artigo anterior deverão,
quando em poder de representantes
de estabelecimentos comerciais ou
fabris,

ser acompanhadas

de

notas

ou faturas discriminativas.
Art. 72. As estampilhas serão aplicadas de acõrdo com o díspôsto nas
notas às alíneas' das Tabelas anexas,
permitido, nos produtos que não ta-agam invólucros, o estampilhamento
em fôlha ou fita de papel; desde que

a falta de aderência ou ações químicas prejudiquem a selagem ou a
estampilha.

Art. 73. Para complemento do ímpôsto poderá ser empregada mais de

uma estampilha da mesma espécie,
não sendo computadas as que se acharem sotopostaa, com o valor enco-

berto.

Parágrafo único.

Não se compre-

endem na disposição dêste artigo os
volumes contendo mais de uma vintena de cigarros ou cígarilhas nos
quais só serão aplicadas estampilhas
dos valores correspondentes ao preço de venda de cada vintena.
Art. 74. Consideram-se não estampilhados' os produtos a que fôrem
aplicadas fórmulas:
a) destinadas a produtos nacionais, quando se tratar de produtos
estrangeiros e vice-versa;
b) especiais destinadas a outro oroduto;
c) comuns, quando houver fórmulas especiais para o estampilha-

menta;

d) de tormato diverso do destinado ao estampilhamento;
e) não inutilizadas ou não marcadas de acôrdo com esta lei;
f) que não estiverem em circula-

ção;
g)
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Ou borrões:

tiverem emendas, rasuras

h) que .estdverem em desacôrdo com
as prescrtçõeg dêste capítulo;
Parágrafo ú n i c O. Consideram-se
também sem efeito legal as estampilhas que ac-ompanharem 03 produtos
nos casos dêste artigo.
Art. 75. Constitui contravenção o
emprêgo de estampilha já usada. bem
COmo a venda ou exposição à venda
de mercadorias assim estampllhadas .

Parágrafo único, Provada a boa
do exposltcr, a responsabilidade
recairá apenas sôbre o vendedor.
ATt. 76. Os fabricantes. importadores e outros adquirentes de estampilhas para produtos nacionais ou
estrangeiros, são obrigados a assinalá-las no lado Impresso, por ocasião de aplicá-las ou remetê-las ao
comprador, .com a firma ou as iniciais e o. número em algarismos arábicos OU romanos da alínea de incidência em que o produto estiver compreendido, a tinta, picote ou outro
qualquer processo mecânico. contanto
que a Indicação do valor da estampilha e as marcações exigidas fiquem
vísívcís.
fé

Parágrafo único. Os que acendicionarem mercadorias de modo diíerents, do recebido, contramarcarão
as estampilhas de acôrdo com êste
artigo.
Art. 77. As estampilhas que acompanharem os -Pl'oduws· remetidos ou
vendidos por industriais ou comerciantes, nos casos previstos nesta lei,
serão marcadas no verso, pelo remetente, com indicação. a carimba. tinta ou lápis-tinta, do número, canectdade ou pêso dos volumes (conforme o caso) , data ca entrega ou remessa. número da nota fiscal respectiva, firma e sua localização, d-e
maneira a abrang-er a totalidade das
fórmulas correspondentes a cada volume. Tratando-se de remessa a comerciante por grosso do produto, devidam-ente registrado, a indicação
poderá ser feita sem abrangera to~
talidade das fórmulas contadas em
cada fôlha de estampilha ou parte
da Iôlha .

Parágrafo único. Na Inutdlízaçâo
a que se refere êste artigo é obrigatória a repetição, por extenso. do
algarismo Ou algarismos indicativos
do dia da inutdlízação,
Art.. 78. Nos casos de estampilhamento em globo dos volumes. as estampilhas serão inutilizadas, na parte impressa, por meio de traço forte,
de tinta ou lápis-tinta, e com a
data do dia da venda, observada a
exigência do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 79. Quando as' mercadorias
estiverem acompanhadas de estampilhas que não se achem devidamente
assinaladas ou marcadas TIOS têrmos
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dos arts. 76 e 77 serão consideradas
como não tendo satisfeito o ímpôst.o
devido. As estampilhas serão então
apreendidas e inutilizadas independentemente da .multa em que incorrerão o fabricante e o adquirente pela
falta de pagamento do ímpôsto . (Lei
2.974, de 1856).
Penalidades -

a}
Cr$ 200,00 a Crg 4DQ,OO - os
que infringirem o disposto nos arti-

76 e SeU parágrafo, 77 e seu parágrafo e 78;

gos

Cr$ 50D.OD a

o-s

l.OC'D.OD -

os

que infrmglrem o disposto nos artigos 68, 69, primeira parte, 70, 71, 72,
73 e 74.
oi

Ihimento do ímpôstc, espécie do produto de acôrdo com as 'I'aoelas, ímportãnclas recebidas, data, carimbo
e assinatura do tesoureiro, coletor
ou funcionário autorizado,
Parágrafo único. As importâncias
serão recebidas acompanhadas das
guias modelos 6, 7 e 8, üe acôrdo com

Incorrem DM mul-

tas de:

b)
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Cr$ 2.500.00

a

ors

5.~0D.OD

-

a espécie do produto, em três vias,
devendo a terceira via ser restituída ao ccntrlbuínte, depois de carimbada e assinada na repartdçâo.
Art. 82. Não será permitido recolhimento de fmportâncía ínferror a
Cr$ 5000, anão ser em caso especial, a critério do chefe da repartição arrecadadora, e justificada no
verse das três vias da guia de recothlmento .

os que infringir-em o disposto nos
artigos 73, parágrafo único, e 75;
d) Importância igual ao valor do
ímpôsto, não inferior a crs 2. 5C{) oo
- os que infringirem o art. 69, segunda parte.

Art. 83. Os arücionats e os acresolmos especiais. devidos em vutude
de disposições desta lei, serã-o cobrados por verba na própria guia de
aquisíção de estampilhas.

CAPíTULO VI

CAPÍTULO VII

Do recolhimento do impôsto mr
meio de guia

Art. 80. O reoolhímento do ímpôsto per meio de guia se processará
na forma da Observação 2. a da Tabela A.. A repartição arrecadadora
que receber importâncias prov.:::nien-tes do impôsto devido por guia. terá
os livros indispensáveis ao contrôle
d-os recebimentos, com títulos próprios para cada contribuinte e e8~
pécie ~ tributada, doe acôrdo com as
Tabelas anexas. obedecidas as instruções que forem baixadas pela Diretoria das Rendas Internas.
Parágrafo único. Não será facultado pagamento do tmpôsto por guia
às firmas devedoras de Impostos. taxas e multas qUe não os tiverem
pago ou depositado na repartição
fiscal competente, uma vez esgotados os prazos regulamentares e, bem
.assim, aos responsáveis ou fiadores
que, devidamente intimados, não houverem solvido no prazo legal os seus
compromissos com a Fazenda.
Art , 8:1. Aos contribuintes será f 01'necído. pela repartição arrecadadora,
conhecimento extraído de talão especial indicando nome e enderêço
do contribuinte, número da "Patente de Registro" e da guia de reco-

Dos rótulos e sua aplicaçao
Art . 84 O fabricante é obrigado
a rotular ou marcar os seus produtos ou os volumes que os acondloíonarem, em lugar visível, indicando
a situação da fábrica (rua e número), nome do fabricante ou da emprêsa fabril registrada na estação
arrecadadora competente ou marca
fabril devidamente registrada, e a
expressão "Indústria Braaíleíra.".
§ 1. o São dispensados da rotulagem ou marcação os produtos das

alíneas I, V, VII, XIX e XXIV, e

as cordoalhas do inciso 2 da alínea
XXVIII. constantes das Tabelas anexas.
§ 2." Os que fabricarem o mesmo
oroduto om mais de um estabelecimenta fabril ficarão obrigados a indicar nos rótulos ou em ettquêtas.
o local da fábrtca produtora.
§ 3.0 As mdícaçôes dêste artigo se··
rão feitas em cada unidade, por processo de gravação, estamparia oU impressão à tinta, ou por meio de eti;
quêtas coladas, ou ainda, costuradas,
quando Se tratar de tecidos OU artefetos de tecidos produzidos pelas fábricas produtoras do pano, e bem assim, nos de que trata o inciso 2 da
alínea IH da Tabela A.
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§ 4.0 Os tecidos, além das indicações dêste artigo, conterão, obrigatoriamente, na ourela, a expressãn "In.

dústría Brasileira": por, meio de decalcomanía-, carímbr, ou textura, em
distância não maior de três metros,
ou por meio de frisos ou fios verde
e amarelo, devendo os de lã conter
obrigatoriamente as indícaçôas dêste
artdgo ,
§ 5. o Nos tecidos de sêda, nos de
filó e nos de tipos "Madras" e "Bagdá", as indicações dêste artigo se.
râo gravadas por meio de decalcomania, carimbo, etíquêta ou textura"
em espaço de dimensões nunca inferiores a 5 x 10 centímetros, nas duas
extremidades de cada peça, não podendo o vendedor cortar essas tndícaçêes do fim da peça.
§ 6. o Nos produtos de higiene e
cuidados pessoais, as exigências dêste arügo poderão ser distribuídas en,

ere o rótulo e a etiquêta apostos ao
produto.

Art. 85. Não é peranitdda a importação de tecidos e panos contendo.
nas ourelas ou junto delas, frisos ou
ü-ce:; com as côres verde e amarela.
Art , 86. Os exp-ositores de mercadorias acondicionadas de modo dífe,
rente do recebido são obrigados a
aplicar ao novo volume, rótulos nas
condições do art , 84, indicando o nome do pais produtor, Se estrcngeíro.
e o do Estado em que- foi produzido.
se nacional. Excetuam-se os produtoe reooondícíonados em vidros, latas
ou outros recipientes não fechados
para .nssim serem vendidos ao consumídor ,
Art. 87. Os fabricantes de produtos sujeitos ao ímpôstx em razão do
1)260, dev-erão mencionar nos rótulos
cu etiquêtas apostas aos seus artigos
o pêso que serviu de bas-e à Incídêncta do impôeto de consumo; e os de
_álcool e de bebidas alcoólicas a respectiva graduação.
Art. 88. Poderão ser aplicados aos
produtos carimbos ou etíquêtas. mencionando marca, firma e local dos
vendedores do artigo, desde que o ró.
tulo não fiqUe alterado ou encoberto.
Art. 89. l1::proibido importar, fabricar, POSSUID, vender ou expor à
venda, rótulos. etíquêtes, cápsulas ou
invólucros que se prestem a inculcar
corno estrangeiras quaisquer mercadorias de produção nacional.

EXECUTIVO

§ 1." Na proibição de importar rótulos, cápsulas. invólucros a que se
refere êste artigo não se compreendem os que forem importados pelas
casas comerciais que sejam tilíats de
outras estabelecidas no estrangeiro,
contanto que 05 rótulos, cápsulas ou

inVÓh.1Cl'OG contenham

a

desígnaçâo

das localidades een que estiverem
estabelecidas a casa ma triz no estrangeiro e a filial no rsresn.
â
2. o As filiais são obrigadas, no
caso do parágrafo antenor, a provar"
por cceitratos. devidamente registrados, que se acham em condições de
gozar das vantagens ali estabelecidas
e a fazer acompanhar os seus despachos de importação de atestados, em
que as autortdades consulares brasi...
Ieíras nas localidades exportadoras
declarem que as casas remetentes são
sedes OU matrizes.
§ 3. o Se os rótulos, cápsulas ou in.
vólucros forem importados juntamente com as mercadorias a qu-e se deetinem, somente se concederá o despacho dos mesmos. em quantidad-e e6tritamente .necessárta às mercadorias importadas.
§ 4.° Os rótulos,
étiquêtas, cápsulas e invólucros, bem como as chapas, matrizes, carimbos e objetos semelhant-es oeattnados à confecção de
rótulos de fábricas inexistentes, apre.
endídos em contravençâr, desta lei,
serão destruídos mediante as formaIidades legais, depois de passadas em
julgada as respectivas decisões e de
retirados os exemplares necessários
ao processo criminal.
Art. 90. Não é p-ermitido assinalar.
v-ender ou expor à venda mercadorias nacionais com rótulos escritos,
no todo ou em parte, em língua es.
trangeira, salvo se contiverem êsees;
em português, os dizeres exbgidos pelo
artigo 84, com a expressão "Indús"t1"ia
Brasileira" em lugar destacado e letras maiores que quaisquer outras.
Parágrafo único. Excetuam-se os
nomes de bebidas e outros que não
tenham ccrrespondêneía em por-tu,
guês, como "Ohampagne", "Bitter",
"Brandy",
"Cognac",
I'Vodka".
"Whísky" "Kirsch", etc., desde que
os rótulos contenham as indicações do
.:::rt1go 84.
Art. 91. E' proibida. a ímportacão
de produtos estrangeiros que tragam
rótulos no toco ou em par~e em Iin-
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portuguesa sem mencionar o
origem.
Parágrafo único, E' proibido vender ou expor a venda, como est-an-

;g~

pais

«e

geíra, mercadoria produzida, fabrica-

.da oU transrormauj no Brasn .
Art. 92. Os f abrrcantes a que se
referem os ínciscs I, II e IH da letra
"a" do artigo 45 e os de "Patente
de Registro" gra tutta são obrigauos
a rotular OOW3 produtos logo depois
c acaoecc».
parágrafo único . Os rabrrcan'vs
incluídos 110S mcísos IV a XI da lr.,...
tr. "a" no mesmo artigo deverão
rotula, os respecnvoa produtos entes
de lhes darem salaa cu de reme-e106 para a seção de venda a varejo, salvo quanto aos que estão sujeitos a estampühamento imedíato ao
acabamento, os quais seguem o regime deste artigo,
Art. 93. Os rúturos de marca, P:,ma cu local diferente <10 da fá.orroa
pc lerão ser adaptanoa por melo de
'carimb o Impresso com tinta drverra
da anterior, a fim ce evitar confu.sões e pela mesma, forma. ocrrigtdus
os que não estiverem nas condcõos
do artigo 84.
Art. 94. Consírtera-se ccntraven-çâo o emprêgo de rótulo de tábrrca
não existente ou indicando falsa
procedência. ou quc.nuaoe bem CvlI10
a venda de mercadorias com rótulos
nas lesmas condições, e a venda oU
e posição à venaa oe rnercad....x'as
nactonais ou nacronaítsauas mcutca..
-dcs como estrangeiras ou vice-verse
Aí-t, 95. Os rótulos serão aplicados:

1. O) e tinta mdelevet Ou a f,:-,g{j
barrfs de qualquer espécie, nas
barricas e nos caixões.

:n05

. 2.°) por meio de dizeres eolartcs,
impressos ou gravados:
a) nas caixas, Iates, maços, earteíras, pacotes, ueces e em qualquer
outro enveltórro ,
nas
unldadea em que for-em
apostas ests.mpilhas e nos envoltórios
.em que as mesmas unidades forem
expostas à venda;
c) em qualquer parte vísivel du
-cbjeto eu invólucro. nos demais C:1.·
.sos.
,Art. 96. O nome e o domicilio de
pessoa autorizada pelo Diretor das

Rendas Internas a mandar preparar
produtes vgm qualquer estabelecimento fabril deverão também figurar 'no
rótulo que, juntamente COm os dize
ree de art. 84. fõr aposto pelo tabrtcante. assum.ndo êste as responsabilidades decorrentes oas prescrvçôes da presente lei.
Art.. 97. Para es casos nâo pre ViS~

tos nesta lei, em relação aos rótulas.
será aplicada a leglslaçâo em vigor,
Penalidades - Incorrem nas multas de:
a) era 500.0,0 a CrSl.OOJ.OQ _ os
que infringirem o disposto DoS areigos 84 e seus parágrafos, 36, 87, 83
92 e seu parágrafo. 93, 95 e 96;

b)
0::1

Cl'S 2.500,00 a CrS 5.OüO,OO

que infringirem o disposto ncs ar-

tIgOS 85

c)

e 90:

Cr$ 5,000,00 a Org 10.000,00 _

oa qUE: infringirem o c'lsposto nas
artigos 89 e seus parágrafos, 91 e seu
parágraf o e 94.
CAPÍTULO VIU

Disposições çercu
Art .

98.

Nenhum produto sujeito

a ímpôsto de consumo, poderá saar
das fábricas, des Alfândegas ou Mesas de Reno'as, nem ser exposta à
venda ou vendido, sem que o impôsto tenha sido previamente recolhido, ou sem que esteja devídamenre
esr.c-npilhado, atentes os disposí'avcs
e as exceções desta lei, e maas as
seg-uintes:
a)
as mercadorias adquiridas das
fábricas produtoras pelas benefictadaras, desde que estejam acompanhao'as da "nota fiscal" e da fatura ou
das respectivas estampilhas, oonrorn J o processo de incidência;
b) as mercadorias existentes nos
estabelecimentos comerciais acondicionadas nos volumes em que foram
recebidas acompanhadas da "nota
fiscal" ou fatura, e das estampithas
correspondentes.
Parágrafo único. O ímpõsto Ct..>Trespondenta :::.C6 produtos ligariO;'; a
circunstância de preço que forem
objeto de doação será pago na base
elo pl'2Ç.;J normal da fábrica.
Art., 99. O ísnpôsto, quando "advaíorem". figurará, obrigadórlameute.
em parcela separada na "nota físcal" e será cobrado do prãmelro com-
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prado!' pelo fabricante.
partir déese momento.
ao preço do produto.

ficando, a
Incorporado

ATt. IDO. Estão subcrdíneãas à
fiscalização e ao regime fiscal pr0~
vistos nesta lei, tôdas as pessoas fiBicas ou jurfdícas que fabricarem, be-

neficiar-em, transformarem, expuserem à venda, transportarem Ou t.i~
verem em depósito para êsses fins,
mercadorias sujeitas ao ímpôstc de
consumo,
Art. 101. Quando. nos estabelecimentes
comerciais por gT(lSSO. (lU,€,
receberem estampilhas para aplicacão nos produtos, e nas fábricas,
houver venda a varejo. a seção
d- ta será inteiramente separada, de
modo a evitar confusão. 'e promtecuidade. sob pena de serem constderados exprstos à venda a var-ejo
todes os produtos que se acharem no
estabelecimento. observadas, ainda,
as restrícões desta lei.
Art. 102. Os produtos remetidos
de uma para cutra fábrica para beneficiamento
ou acabamento ou
quando cevelvídos, transitarão ;.:;e'11pre acompanhados da guia modêlo 9.
Art. 103, A fábrica recebedora que
pertencer à mesma firma remetente,
poderá vender o produto que benenciar cu acabar, desde que o Inclua
na sua escrita ou no seu boletim de
produção anotando c fato nas c..olu!n2"S próprias e satisfazendo c ne-

cessário ímpôsto .

A

fábrica dará

por escrito. com indicações p-ectsas ac estabelecimento de ortaem
do produto onde serão feitas no livro fiscal ou no boletim de produção
e no canhoto do talão respectivo". as
devidas anotações.
Art. 104. O fabricante de produtos
sujeitos a selagem dírete, que mandar
pr-eparar os seus produtos em ou+.ti.t
fábrica. remeterá a. matéría-prhna,
os rótulos e as estampilhas já inutilizadas, acompanhadas da guia modêlo 9. cumprindo ao estabelecimento
recebedor mencionar. nOG seus livres
fiscais ou no seu boletim de producâo
a entracn da guia e das estampilhas.
bem como a develuçâo dos pred-itos
preparados e estampílhadcs. fazendoos acompanhar da guia "do mesmo
mOdêlo. A:5 guias fícarâo arquivadas
~vlso

para efeitos fiscais aPÓS a necessária

escrtturacão.
Quando se tratar de produto sujeito ao ímpôsto por meio de
guia,

EXECUTIVO

tanto a. matéria-prima e 05 rótulos,
como o produto já fabricado. transítarão acompanhados da guia modêlo
S. cumprindo 310 fabricante preparacor, até o 5. o (lia útil do mês sul)~f-!-
qüente, comunicar e. execução da oucomenda à repartlçâc arrecadadora
situada no local da Iáorica de 0::-1_
gemo
Art.

105.

Os representantes

de-

tábrícas, maJ1:cas ou
produtos estrangeíros, desde que tenham para
tal rim a autorização competente,
poderão fabricar ou mandar fabricarditos produtos. mediante licença eSpecíaj da. Diretoria das Rendas 1"1.1ternas.
ATt. 100. Os comerciantes e tntustrtais que receberem produtos sujeitos ao impôsto de consumo deverãoexarmnar cuidadosamente se as mer.,
cadortas se acham devid3,mente ES~
tempilhadas e Se es "notas fiscais"
que as acompanhem obedecem as.
prescrfções desta lei e espeoialmence
dos

artigos 98, 107 e 108,
1. o Verificada qualquer falta. os.
interessados, a fim de se eximirem
da responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente. (leu.
ta-o do prazo de oito dias, e antes do
início do consumo ou da venda do,')
produtos, avisando ao remetente pormele de carta registrada.
§ 2. 0 QuandO a falta Iôr veriftcaaa
por agente do fisco após cito dtas
[1.0 recebíenento da
mercadoria. ou
depois de iniciada a venda ou consumo, aquêles que descumprirem o
dtspoeto neste artigo, incidirão nas
mesmas penas cominadas ao fe.orrC2.J.,l.e ou remetente pela falta apurada nos produtos ou "notas Iíscaae"
apreendidos.
§ 3. o Nas "noras ttscaís", as mercadorías serão. obrtgatõriamente. discriminadas pela quantidade, marca,
tipo. moo'êlo, e número. S€ houver,
assim como pela espécie, qualidade
e
mais elementos que permitam a
perfeita iderrtíficacã-, do produto a
,,"l1:.., se referir. mencionando o preço
unitário e total por que ,foram vendidas. assim como o preço de venda
no varejo. quando C) cálculo do ímpôsto depender desta circunstância,
conslderando-ss, sem efeito legal a
"nota fiscal" que não contiver qua.tquer das requísítos aqui mencionados
e como não pago o respeotdvo Im§

pôsto,
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§ 4. o Numa mesma "nota fiscal"
poo'eráo constar produtos de mais de
uma alínea cu sujeitos a taxas cUsttn.as, bem corno produtos isentos
ou não trfbutacos, desde que hA..j&
separação perfeita em colunas
ou
por específícaçãr, distinta, de modo
a estabelecer, com facfhdade, o rmpooto devido (Lei n.s 2.974, de 1956).
Art. 107. As "notas fiscais" que
os tebrlcantes e comerciantes por
grosso são obrigados a fornecer com
os produtos. ainda que os compracores sejam particulares ou comerciantes não regtstrados, serão exta-atdas
do talão Nota Fiscal modêlo 11, com
as fôlhas numeradas tipográfico" e seguídamecrte, ficando cópia tirada a
carbono no talão. A numeração de
"nota fiscal" poderá ser reiniciada
anualmente ou quando atingir o
númer-, 999.999. Poderão ser utt.faados tantos talões quantos sejam necessários, desde que se distingam por
seriação alfabética.
§ 1.0 A "nota fiscal" modêlo 11
POd'CI·á. mediante declaração feita
na mesma pelo emitente, substttuir,
para todos os efeitos legais, as faturas, podendo nela ser Incluídes I)t;.~
tras
indicações além das exígtdas
nesta lei, pare. servir de elemento à
emissão de duplicatas, nos têrmos da.
Lei n.? 187, de 15 de janeiro de 1936.
§ 2. 0 E' permitido o uso da 'Imita
fiscal" ermttc'a mecânica-mente ou
dactüografada com os dizeres do modêlo 11, desde que seja copiada em
oopledcr revestido das rormaisaao-e
legais e contenha. ainda o número
dêste e o da respectiva- fõlha E'
dispensada a cópia em copiador antenticacx, das "notas fiscais" com os
dizeres do modêlo 11, quando emitidas em sanfonas de formulários contínuos, com numeração tipográftcs, e
seguida apenas na última via. ríe.scle
que ésse número seja repetíd-, em
outro local da "nota fiscal", mecãrnca ou dactílogràftcamente, em tôdas
as vias, por cópia .a carbono. 'EsS1S
sanfonas deverão ser autenticadas
[pela repartição competente na via
numerada que, depois de preeneh»
da, ficará arquivada, em sanfonas
não desmembradas, com o mínimo de
Vinte e cinco "notas fiscais" cada
uma, em poder do contribuinte, à
disposição da físcalízação (Lei número 2.974, de 1956).
Art. 108. Os produtos sujettoe a tmpôsto de consumo não serão admiti-
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dos a despacho nas Alfândegas e
Mesas de Rendas, nem poderão sair
das fábricas ou ser expostos à venda,
fora cos mecos, carteiras, latas, -aíxas, 6acOS, recipientes e outros envoltórios, nOB têrmos das disposições atinentes a cada um dêles, consignadas nesta lei.
Art. 109. Nos casos de estampílhameeito em globo, se 06 volumes
forem abertos para expoGição à venda, os produtos permanecerão nos
seus envoltórios, de maneira que se
possam verificar as estampilhas, as
quais serão inutilizadas com· a data
do inicio do retalhamento.
Art. no. E' vedada, em qualquer
estabelecimento, a existência de vasilhame contendo torneira ou tubo
para a venda a tôrnc de bebidas, á]~
cool e vinagre.
Art. 111. Os fabricantes a que se
refere o art. 26 não poderão ter seção
de venda a varejo no mesmo prédio
ou em prédio que tenha comunicação
in terna com o do fabrico.
Art. 112. Os produtos sujeitos à
selagem direta que forem devolvidos
ao fabricante, transitarão acompanhados ·de "nota. fiscal". Se a devoIuçâo rôr parcial, serão 'acompanhados de memorando explicativo, visado pela repartição arrecadadora local, em face da "nota fiscal", respectiva em que será feita menção desta
circunstância .. Cumprirá' ao fabricante colar ao talão ou bloco correspondentg o documento devolvido e
registrar os produtos na coluna das
observações, com os esclarecimentos
necessários.
Parágrafo umco. Tratando-se de
produto cujo ímpõsto seja recolhido
por meio de guia, será novamente
incorporado à produção do fabricante e ficará sujeito a novo ímpôsto
quando fôr, vendido, salvo quando a
venda íôr feita aos Governes Federal,
Estadual ou Municipal e houver prova da devolução do produto. Nesta
hipótese, o industrial anotará na
coluna própria do livro modêlo 15
a devolução feita e deduzirá o Impôsto qUe houver lançado na coluna .correspondente a êle.
Art. 113. Os fabricantes e os comerciantes por grosso deverão numerar os volumes seguidamente, por
ocasião da saída do estabelecimento,
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devendo a numeração ser anualmente reiniciada. Aquêles que tiverem
mais de uma seção de venda poderão usar tantas numerações seguidas quantos forem os estabelecímontos, contanto que as numerações se
distingam por série alfabética. São
dispensados dessa numeração os 'mgrudados, as barricas, as caixas de
madeira e quaisquer outros envoltórios abertos, destinados a simules
transporte.
Art. 114. Os fabricantes de produtos sujeitos ao impôsto por "dimensâo", "pêso" ou "VOIUll1e", inclicarão nos volumes a metragem, o
pêso, ou o número de litros que
contiverem.
Art. 115. Os fabricantes de pro;
dutos sujeitos ao ímpôsto de consumo deverão:
a) apresentar mensalmente à repartição arrecadadora local, até o último dia do mês subseqüente. duas
cópias autênticas do resumo do livro
fiscal da produção e consumo ou
do livro modêlo 15;
b) entregar à repartição, até o dia
30 de janeiro. de cada ano, ou OIto
dias depois de qualqüera1teração
uma relação dos operários que r,ra~
balhem fora da fábrica com indicação de suas residências;
c) entregar aos operários que trabalhem fora da fábrica uma caderneta com as fôlhas numeradas s(~
guídamente, autenticada na repartição fiscal, para ser apresentada,
quando exigida, nela mencionando a
matéria prima entregue ao operário
e os produtos manufaturados restituídos à fábrica;
(l) dar 'conhectmento à repartição
fiscal competente, dentro do prazo
de cinco dias, quando suspenderem,
por período superior a dez dias, o
movimento dos estabelecimentos fabris e quando recomeçarem a trabalhar.
Parágrafo único. Os comerciantes
de jóias, obras de ourives e relógios
deverão observar o disposto na letra
a dêste artigo.
Art. 116. Os fabricantes e importadores de produtos sujeitos ao impôsto por meio de guia, com exceção
dos da alínea x...:~IV, que mantiverem
vendas por intermédio- de ambulan-
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tos, entregarão a mercadoria a êstes,
sempre acompanhada de manifesto.
modêlo 13, devidamente autenticado com o sêlo de autenticação previsto para as "notas fiscais", obedecendo as seguintes regras:
a) registrarão os manifestos no livro modêlo 13-A, obedecendo as ínstruções nêle contidas;
b) entregarão também ao ambulante, uma série especial de "notas
fiscais", a fim de que o mesmo emita "nota fiscal" relativa a cada entrega ou venda feita, na qual será.
calculado o ímpôsto devido;
c) as devoluções de produtos reítas pelos ambulantes serão anotadas
nos manifestos ccrresnondentes e
lançadas na coluna própria do livro
a que se refere a letra a;
d) as vendas, pelas "notas fiscais"
emitidas, serão registradas na coluna própria do livro. a que se rerere a letra a, com a discriminação do
Impôsto cobrado (Lei -n.o 2.974, de
1956).

Art. 117. Os produtos registrados
nos manifestos de ambulantes sairão
das fábricas ou dos estabelecimentos importadoras independentemente
do pagamento do Impôsto. No primeiro dia útil, após o retôrno do veiculo ou pessoa que houver recebido
as mercadorias com o manifesto de
ambulante, far-sa-á nos livros modelas 15 ou 53, em uma só parcela,
o registro total das vendas, para
efeito do pagamento do ímpôeto,
mencionando-se na coluna de Observações o número e a data do manifesto.
Parágrafo único. Considera-se também como retorno do veículo ou
pessoa a que se refere êste artigo, a
prestação de contas, a qualquer titulo, entre as partes interessadas ou
a entrega de novas mercadorias ao
ambulante.
Art. 118. As pessoas a que se refere o art. 100 exibirão aos agentes
fiscais, sempre que exigidos, os produtos, os livros fiscais e comerciais,
o boletim de produção, os canhotos
dos talões de "notas fiscais", as faturas e outros documentos fiscais e
comerciais julgados necessários à fiscalização.
§ 1.0 As pessoas a que se refere êste
artigo franquearão os seus estabele-
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cimentos, depósitos e dependências
aos agentes fiscais a qualquer hora
do dia ou da noite - se à noite estiverem funcionando - assim como
o exame dos livros das escritas fiscal
e comercial, constituindo embaraço
à ação fiscal a recusa' a qualquer
dessas exigências;
§ 2. 0
As emprê.'i8.S de transporte
ficam obrigadas a permitir o exame e a verificação das mercadorias,
livros e documentos que os funcíonàrios fiscais julgarem necessários.
Art. 119. Os comerciantes e .mportadores de mercadorias, nas localidades em que houver repartição
arrecadadora, apresentarão ao "visto" e exame dos agentes fiscais ou,
na ausência dêstes, aos chefes da repartição, as "notas fiscais", guias de
reéolhímento do impôsto, faturas e
outros documentos que receberem
com os produtos por v:a marítima,
fluvial. terrestre ou aérea antes da
retirada dos mesmos produtos das
respectivas estações.
Penalidades - Incorrem nas multas de:
a) Cr$ 200,00 .a Cr$ 400,00 - os que
infringirem o disposto no art. 115 e
seu parágrafo;
b) ors 500,00 a Cr$ 1. 000,00 - 03
que infringirem o disposto nos artigos 99, 102, 104, 105, 107 e seus parágrafos, 110, 112 e seu parágrafo,
113, 114, 118 e 119;
- c) Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 os que infringirem o disposto nos artigos 98, :03, 108, 109 e 111;
d) ors '.000,00 a Cr$ 10.000,00 os que infringirem o disposto nos parágrafos 1.0 e 2.° do art. 118.
CAPÍTULO

IX

Dos livros e do exame das escritas
tíscal e comercial
Art. 120. Os livros da escrita fiscal.
exigidos por esta lei, terão as fôlhr... s
numeradas tipográfica e seguidamente, devendo ser, antes de sua uttlizaçâo, autenticados pela repartição
competente, que rubricará. tôdas as
fôlhas.
Parágrafo único. E' exigida também a autenticação do talão "nota
fiscal" dos fabricantes de produtos
previstos na Tabela "A" e nas alíneas XVII, XXIII, inciso 1.°, XXV,
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XXVII e XXVIII das demais Tabelas, bem como das tinturarias, dos bencfícíadores ou transformadores, (1.J5
comerciantes atacadistas de "fumo
em corda, fôlha, ou pasta", de "álcool", de "aguardente" e de "sal",
dos comerciantes por grosso ou a varejo de "jóias, obras de ourives e teIógícs", e dos que venderem produtos com isenção do ímpôsto.
Art. 121. Tôdas as "notas fiscais"
serão obrigatoriamente autenticadas
por meio de aposição de um sêlo especial, que será fornecidn gratuitamente, mediante requisição do interessado, pela repartição arrecadadora local, sob pena de multa de 10%
sôbre o valor de cada nota fiscal
nâo autenticada, até o máximo de ..
crs 10.000,00, independentemente da,
multa cabivel por falta do recolhimento do impôsto (Lei 2.974-56)
§ 1.0 Os fabricantes e comerciantes
inutilizarão o sêlo de que trata êstc
artigo à tinta ou carimbo, com a
data da saída do produto da fábrica ou do estabelecimento (Lei uúmero 2.974-56);
§ 2.° Nenhum comerciante ou tnbrtcante poderá ter em estoque selos de autenticação em quantidade
superior às suas necessidades, previstas para sessenta dias, feito o cálculo na base de emissão de "notas
fiscais" no mês anterior. Se em virtude da diminuição de negócios o
estoque dêases selos ultrapassar os limites estabelecidos neste parágrafo,
não poderá o fabricante ou comerciante fazer novas requisições enquanto o estoque não baixar aos 11~
míbes aqui previstos (Lei n.c 2.974>
de 1956).
§ 3.° No caso de encerramento definitivo das atividades fabris ou co:"
merciaís, devolverá o comerciante ou
fabricante os selos em seu poder à
repartição arrecadadora local, mediante guia (Lei 2.974-56);
§ 4.° Quando, por qualquer motivo, nâo rôr possível à repartição
atender à requisição de selos feita
pelo contribuinte, competír-Ihe-á autenticar as "notas fiscais" pela modalidade em vigor fornecendo ao contribuinte a necessária ressalva (Lei:
2.974-,6).
Art. 122. Poderá ser autenticado
mais de um livro ou talão de cada
vez, desde que tenham numeração-
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seguida a d.o último de cada série,
devendo, então, ser. êste apresentado a repartição ainda que não utilizado.
Parágrafo único. Os livros e talões
serão autenticados mediante prova
de mícío do negócio, de autentica.
erro de Igual Iívro ou talão anterior,
ou por motivo justificado, desue que
estejam de acôrdo com o modêlo rc-:gularncntar.
Art. 123. Aplica-se aos selos de eutentícação o disposto no § 2.° do artigo 66, constituindo ainda contravençâo de natureza grave a respectiva cessão ou venda a outrem, por
qualquer forma, ou o seu reaproveitamento (Lei 2.974, de 1956).
Art. 124. Os livros e boletins ée
produção das fábricas serão distíutos para cada uma das espécies enumeradas no art. 1.0, podendo ter apenas as divisões necessárias ao movimenta do estabelecimento, respeitada a ordem pata cada alínea do impôsto descrita no art. 1.° e nas Tabelas anexas.
§ 1.0 A escrituração será organizada com clareza, asseio e exatidão,
de modo a não deixar dúvidas; devendo os lançamentos ser feitos diàriamente, encerrados mensalmente os
livros até o 10.° dia útil. Numa mesma fôlha de cada livro poderão ser
lançados diversos meses, desde que
o movimento de cada mês seja encerrado destacadamente, de forma a
evitar confusão, consignando-se sômente os dias em que houver movimento, inutilizados os espaços em
branco das colunas referentes à tributação;
§ 2.° O boletim de produção poderá
ser substituído por fichas de produção e estoque. desde que ofereçam
todos os elementos de eontrôle exigidos nesta lei;
§ 3.° Os dados constantes do boletim de produção ~ estão sujeitos à
tolerância de quebras admissível para cada espécie tributada.

Art. 125. Os livros, boletins de produçã'O e talões de que trata esta lei
serão conservados no respectivo estabelecimento, mesmo em caso oe
transferência de firma ou de local.
fazendo-se, quando necessárias, as
devidas anotações para continuidade
da escrituração.
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Parágrafo único. Os Delegados Fiscais e Diretores de Recebedorfas poderão autorizar a inutllízação dos livros fiscais, talões de "notas fiscais'
e boletins de produção; decorridos
mais de dez anos, ouvido o agente
fiscal da círcunscrtçâo ou seção.
Art. 126. No Interêsae da Fazenda
Nacional os agentes fiscais procederão ao exame da escrita geral dos
contribuintes, sendo obrigatória a
apresentação dos livros que possuírem: diário, copiadores de cartas e
de faturas e demais livros auxíltaros,
tais como contas correntes, razão,
borrador, costanelra, talões de "notas fiscais" ou de faturas e quaisquer
outros.
§ 1.0 Se Iôr- recusada a exibição
dos livros comerciais registrados no
Departament., Nacional de Indústria
e Comércio, nas Juntas Comerciais
e nos Cartórios de Registro de Titufos e Documentos OU dos livros auxiliares, o agente fiscal intimará o
contribuinte a apresentá-los, no prazo de setenta e duas horas, lavrando competente auto se não rôr cumprida essa exigência e levando o fato
ao conhecimento do chefe da repartição para o devido procedimento.
Quando houver recusa d-e apresentação de qualquer livro fiscal ou comercial não registrado, a lavratura
do aut.. independerá da referida intimação;
§ 2.° Se pelos livros apresentados
não se puder apurar convenientemen;
te o movimento comercial do estabelecímento, colhêr-se-ãc
os elementos previstos no exame de lIv!'os
ou documentos de estabelecimentos
que com a'QuêJ.e se relacione, ou nos
despachos, livros e papéis de estações
ou agências de emprêsas de transporte ou em outras fontes subsidiárias;
§ 3.° Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção e
corraspondents, pagamento do impôsto de consumo dos estabelecírnenros
fabris. o valor ou quantidads da matérta-prisne ou secundária adquírfda
e empregada na confecção dos prodUt06, o valor- das despesas geram efetivamente feitas, o valor da mão-de-obra empregada e dos demais componentes do CUBto da produção e as
variações dos estoques de matérias-.
primas I (Lei n.? 2.974, de 1956).
Art. 127. Tornando-se necessário o
exame da escrita geral do estabelecimento sob a jurisdição de outra re-
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partição arrecadeôore, será solicitado diretamente a essa repartição.
Art. 128. O funcionário que tiver
de recorrer ao exame de escrita geral convidará o proprietário do estabelecimento, ou seu representante,
a acompanhar o exame ou indicar
pessoa que o assista e, em caso de recusa, fará constar do processo essa
ocorrência.
§ 1.0 Se o comerciante ou fabricante, mesmo que tenha firmado por
si ou seu representante' o auto ou
têrmo respectivo; não 6e conformar
com o resultado do exame, o chefe
da repartição designará outro funcionário para, como perito da Fazenda, proceder, em companhia do
perito que fôr designado pelo Interessado,- a novo exame, do qual será laJvrado laudo;
§ 2,° Se as conclusões dos peritos
coincidirem com as do funcionário
qUe realizar o primeiro exame, não
terá lugar nova perícia; se, porém,
houver .. discordância, será nomeado
funcionário do Ministério da Fazende e, na sua falta, de qualquer outro
Ministério, para desempatar, cabendo a nomeação aos Diretores de Recebedorías e aos Delegados FIsCa1&;
§ 3.° Por qualquer exame requerido fora dos casos previstos neste artigo, serão abonados, a custa d05 interessados, aos peritos da Fazenda,
que não poderão exceder de dois, honorários fixados pelo chefe da' repartição, tendo em vista a importância
do trabalho e a distância a percorrer da sede da! repartição ao local da.
diligência;
§ 4.° Os livros fiscais e QS da €B
eríba geral do estabelecimento não
são passiveís de apreensão; -as faltas
nêles verificadas serão tomadas por
têrmo - as da escrita! fiscal no próprio livro, e as da escrita geral, em
fôlha avulsa que será anexada ao
processo, salvo quando esta apreensão se tornar indispensável à defesa
dos Interêsses da Fazenda Nacional.
§ 5.° Não são passíveis de apreensão
o Diário e outros livros comerciais
registrados no Departamento . Nacional de Indústria e Comércio, nas .Iuntas Comerciais ou nos Cartórios de
Registro de Títulos e Documentes.
Penalidades - Incorrem nas mulR

tas dê:

a) ors 500,00 a Cr$ 1.000,00 os
que ínfrlngíreen o disposto. no art. 120
e seu parágrafo, 124 e seus §§ 1.0 e 2,°;

b) ors 1. 000,00 a CT$ 2.000,00 os que infringirem o disposto no artigo 125;
cl Ors 5.000,00 a Cr$ 10.000,00 os que recusarem a exibição dos livros
a que se refere o art. 126.
CAPÍTULO X

Das mercadorias, objetos e efeitos em
contravenção ou em trânsito

Art. 129. As mercadorias, estampilhas, rótulos, notas fiscais ou faturas e guias em contravenção às dísposições· desta lei, bem como embarcações e veículos que não pertençam a emprêsas transpor-tadora os
aparelhos, máquinas, vidros, cápsula.s,
rôlhas e tudo quanto se tornar neoessário a comprovar as infrações serã-o alPreendidos e apresentados à
repan'tíçâo arrecadadora local mediante as formalídades legais.
§ 1.0 Se não fôr possível efetuar a
remoção das mercadorias ou objetos
apreendidos,' o apreenscr incumbirá
da guarda oU depósito dos mesmos,
pessoa idôn-ea ou o próprio Inrrator,
mediante têrmo de depósito, conforme modêln n.o 42, o quaâ será assinado pelo depositário, pelo apreensor e
por testemunhas, se houver, e acompanhará o auto de infração, devendo
as máquinas ou aparelhos ser lacrados de forma a não poderem funcionar, e as mercadorias convenientemente autenticadas;
ê 2,° Se não houver quem aceite o
encargo de depositário, o apreensor
mencionará no auto esta circunstância, fazendo conduzir- para a repartição, quando possível, um espécime,
que constituirá a prova material da
infração, providenciando,
também,
para que fique o estabelecimento
guardado por fôrça pública, até que
se efetive a apreensão.
Art. 130, Havendo prova oU 'suspeita de que em casas particulares,
habitadas ou não] em dependências
de casas comerciais, ocupadas por
pessoas da família do proprietário, oU
em edifícios ocupados por emprêsas
ou instituições de qualquer natureza,
se ocultam mercadori€lssujeitas ao
impôsto de consumo, aí fabricadas ou
retiradas de estabelecimentos fabris
ou comerciais OU das Alfândegas ou
Mesas de Rendas, sem ter-em pago o
ímpôsto devido, Os agentes fiscais intímarão pessoalmente o detentor a

498

ATQsnQ PODER

entregar as mercadorias em contravenção, lavrando o necessário auto.
§ 1.0 E8Sal providência estende-se aos
casos de outros objetos sujeitos à fiscalização do ímpôsto:
§ 2.° Recusada a entrega da mercadoria ou dos objetos em contravenção, os agentes levarão imediatamente
o fato ao conhecimento d21 autoridade fiscal, a fim de que promova a
apreensão .judicial e tome tõdas as
cautelas de maneira a impedir a retirada clandestina daqueles artigos,
provídencíando ainda sõbre a lavratura do auto que servirá de base ao
processo.
.
Art. 131. No caso de suspeita de
não estarem devidamente estamptIhadaa ou não estarem de aeôrdo com
outras exigências desta lei as mercadorias que devam ser .expedidas nas
estações de eenprêsas ferrovtárlas,
fluviais, marítimas ou aéreas, os agentes fiscais OU OS empregados das mesmas emprêsas não impedirão o trensporte dos respectivos volumes mas
tomarão as seguintes precauções:
a) marcarão os volumes de maneira
que não possam ser violados sem
deixar vestígios;
b) afixarão nos mesmos volumes
nota declaratória, para que sejam retidos na estação do destino, até que
o agente ríscel ou o chefe da repartição da localidade se apresente para
examiná-los, o que. deverá ser feito
dentro de três dias e sempre que
possível com assistência do consignatário ou seu representante legal,
e, na falta dêstes, em presença de
duas testemunhas.
§ 1.0 Da. nota aludida na letra "b"
será dado conhecimento ao chefe da
estação expedidora e ao guarda ou
condutor da mercadoria, e evísadc
por telegrama o chefe da repartição
do d-estino;
§ 2.° No caso de não estar o produto devidamente legalizado, o empregado que fizer a diligência no ponto do destino lavrará contra o remetente auto de Infração e apreenderá
a mercadoria;
§ 3.° No caso de suspeita, cs volumes
em descarga ficarão retidos até que
sejam abertos. conforme o disposto
na letra "b" dêste artigo.
Art. 132. Os diretores, administradores, gerentes e mais empregados
d3JS Iínhas e emprêsas de transporte,
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particulares ou não, prestarão aos
funcionários fiscais, sob pena de responsabilidade. todo o seu concurso
para facilitar-lhes a ínspeçâo das
mercadorias em despacho ou já despachadas, sendo as certidões de que
necessitarem, fornecidas independentemente de contribuição
Parágrafo único. Quando, para sua
ressalva, a administração das linhas
de transporte o exigir, o funcionário
lavrará têrm., declaratório da diligência que houver efetuado
Al't. 133. As estampilhas, guias,
"notas fiscais" ou faturas que os fabrícantes e os comerciantes são obrigados a fornecer com os produtos
vendidos ou remetidos para. beneficiamenta, deverão. acompanhá-los em
poder do condutor do veiculo ou peBsoa que os transportar, para serem
entregues ao destinatário, tôdas M vêzes que as mercadorias não se des~
tinem a despacho pelas estradas de
ferro e companhias de navegação
e serão apresentadas em trânsito aos
agentes do fisco, sempre que exigidas.
§ 1.0 Cada expedição deverá ser
acompanhada> dos documentos fiscais
e, quando efetuada por mais de um
veiculo, estes deverão seguir juntos,
de modo a serem fiscalizados em comum, sob pena de responsabilidade
exclusiva. do transportador:
§ 2.° No caso de üevojução de mercadorias, os documentos fiscais deverão acompanhá-Ias na forma indicada neste artigo. Quando a devolução Iôr parcial observar-se-á o estabelecido .no art.. 112, segunda parte;
§ 3.° Quando .ficar provado que o
remetente das mercadorias entregou
os documentos fiscais ao transportador, recairá sôbre o último a responsabilidade pelo seu extravio ou não
exibição ao agente fiscal °
Art 134. Os operários que trabalharem fora das fábricas não poderão
conduzir matéria prima ou produtos
fabricados sem que estejam munidos
das respectivas cadernetas para apresentação aos agentes fiscais, quandoexigidas.
Art. 13.5. As mercadorias sujeitas
"ao impôsto. de consumo, quando
transportadas por via marítima, terrestre, aérea ou fluvial, não serão entregues se não se encontral'emem
situação regular, nos têrmos desta lei.
o

o
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§ 1.° Essa fiscalização incumbe às
repartições arrecadadoras e, no caso
de não terem sido satisfeitas as cxi,
gêncías legais, serão lavrados autos
de infraçã{) e apreensão pelos agentes
fiscais do ponto de destino;
§ 2.° Nas localidades em que .iouver repartição fiscal, os destinatários das mercadorias, antes de retirálas, submeterã-, os respectivos documentos ao exame e "visto" das aut{)ridades fiscais, sem o" que as mercadorias não lhes serão 'entregues.
Art. 136. AB mercadorias em trânsito para embarque em estrada de
feno, companhias de navegação ou
emprêsa de transporte, poderão ser
apreendidas, uma vez verificada qual,
quer contravenção.

Art. 137. Quando a prova das raltas verificadas em notes, faturas ou
guias independer da verificação da
mercadoria, será feita a apreensão
somente do documento em contravenção.
AI·t. 138. As mercadorias apreendidas poderão ser restituídas a requerimento da parte, depois de sanadas
as írregularídades que motivaram a.
apreensão e mediante depósito, na repartição competente, da multa que no
caso couber, ou prestação de fiança
idônea, na hipótese de exigência' superior a CI'$ 5.000,00, ficando retidos
os espécimes necessários ao esclarecimento do processo,
§ 1.0 Tratando-se de mercadoria: de
fácil deterioração, a retenção do espécime poderá ser dispensa-da, consígnandc-se minuciosamente no têrme da. entrega, com a assinatura do
interessado, o estado da mesma mercadoria e as faltas determinantes da
apreensão.
§ 2.0 As mercadorias e os objetos
que, depois do julgamento definitivo
do processo. não forem retirados dentro de trinta. dias, cantados da .tata
da intimação do último despacho, sesão considerados abandonados e ven.
dídos em leilão e o produto dêste recolhido aos cofres públicos. Os que
não obtiverem comprador serão éístríbuídos aos estabelecimentos de caridade;
§ 3.° Os produtos
falsificados ou
adulterados e os deteriorados não serão restituídos nem vendidos, deven-
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do ser inutilizadOs, logo ClUe o processo tiver passado em julgado.
Art.
139>.
Quando a mercadoria
apreandída fôr de fácil deteríoração,
a repartição convidará a quem de
direito a retirá-la no prazo que fixar.
sob pena de perda da mesma, prece,
dendo neste caSo de
conformidade
com o parágrafoJ segundo do artigo
entert-,r ,
Art. 140, As notas e outros documentos juntos ao processo e necessári?s . à sua elucídaçâo, poderão ser
restituídos, medíantg recibo ficando
no processo cópia autêntica.'
Art. 141. As. estampilhas apreendiexceto
por insuficiência de .valor e irregularidade de ínutdlização não serão reetdtuídas, devendo os interessados adquirir novas, em importância integral,
para os respectivos produtos,
Parágrafo único. Serão restituídas
as estampilhas aplicadas em produtos que, por motivo de incêndio nau.
frâgic ou qualquer outro a.cidente devidamente comprovado, não sejam
dados a consumo,
das por qualquer transgressão

. Art. 142. ~ mercadorias e OS ooJetos apreendíríog por infração de regulamentos fiscais e depositados em
poder de negociante que viera falir}
não serão arrecadados na massa
cumprindo ao chefe da repartição ar~
l'e~ad~ora providencial', perante o
JUlZ, sobre a remoção para outro local.
Art , 143. Os condutores de m-rcad.?ri'!-s e~ contravenção, cuja precedêncía nao seja Iogo apurada serão
d.e~dos à ordem do chefe da' repartíçâo e encamInhados à autoridade
policial. até que declarem. ou se verãfique cal? segurança, a origem das
meecadortas e o responsável pela falta, ficando retidos os veículos até final apuração.
Parágrafo único. Se no prazo de 4.6
horas não houver sido feita a declaração, ou conhecido Q responsável o
veículo e as mercadorias serão venõiõos .em hasta pública e o produte
recolhido aos, cofres públicos, Iavran.
do-se de tudo os necessários têrmos,
Penaliàaàes - Incorrem nas muiÜIB de:
O) 01'$ 200,00 a Cr$ 400,00 _ Os qU~
infringirem e disposto no art. 184;
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que infringirem o disposto nos artigos
133 e seus parágrafos, e 135-;
2.500,00 a

crs

5.000,00 -

os

que deixarem de cumprir o disposto
no art. 132.
CAPíTULo XI

Das

mercadorias

importadas

EXECUTIVO

â
5.0 Nas vendas efetuadas dentro
do mesmo Município o certificado ce
que trata êste artigo' poderá ser substituído por "nota fiscal" .extraída
de talonário especial e que contenha
a declaração de que as mercadorias
dela constantes foram lançadas no
competente livro de registro, índíoan,
do-se a respectiva fôlha (Lei número

2.974-56) ;
§

Art. 144. Nenhum produto de procedência estrangeira, a que se referem
es alíneas r, rr, IV, V, VI. IX e XTI da
Tabela A; XV, XVI e XVII da .ra.oela B; XX da Tabela C; XXI. XXII.
XXIII. XXIV.' XXV e XXVIII da Ta~

bela D, poderá ser vendido, exposto à
venda. conservado em depósito ou
transitar no país, sem que esteja
acompanhado do certificado do desembaraço' aduaneiro da mercadoria
(Lei n.c 2.974. de 1956>.
§ 1,0 Para aquêle que importar Ou
adquirir diretamente o produto, a
nota de importação substitui o certificado aqui previsto (Lei 2.974_56);
§ 2.° As repartições arrecadadoras
do Ministério da Fazenda "terão um
talonário especial, de onde serão extraídos os certificados de desembaraÇo legal da mercadoria (Lei n.c 2.974

de 1956);
§ 3. 0 Para obtenção do certificado,
que deverá acompanhar a _mercadoria, levará o Importador à repartição
onde OCorreu O despacho da importação, ou à reparUção arrecadadora do
seu domicilio, a nota fiscal que emitiu e a quarta via da nota de importação. A repartição anotará então
nesta qUa1~ta via, o número e" a dat~
da nota fiscal, fornecendo, ato contt,
nuo, sem outras formalidades o certificado de desembaraço legal 'da mercadoria, do qual constará o número e
a data da nota fiscal respectiva (Lei

2.974 de 1956);
§ 4.0 o comerciante grossísta, revendedor de mercadoria de procedência

estrangeira, para obtenção do certificado; procederá corno o Importador,
Ievando, porém, à repartição, ao invés
da. qu~~ta via da nota de importação,
o certíncaoo que lhe foi remetido pelo
f?r!1ecedor da mercadoria. A repartdçâc, Por sua vez, agirá como no caso
do parágrafo anterior (Lei n.c 2.974
de 19;6):

6,°

~

repartições arrecadadoras

poderão permitir que os importadores

ou oomerciantas atacadistas possuam
talões de certificados previstos neste arbígo, por, elas devidamente .nrtenticados, para emitirem, sob sua
responsabilidade, o certificado de desembaraço com relação a determinado
número de operações de venda, atinentes a produtos. importados, precedendo.ss à fiscalização "a postefiori(Lei 2.974-56).

Art. 145. A ausência da nota de
importação ou do certificado previsto
no artigo anterior e da nota fiscal
respectiva, sujeitará o proprietário
perda da mercadoria
após o [uâgamente do competente processo (Lei
n.c 2.974-56).
Parágraf-, único. Na mesma pena
incorrerá o possuidor da mercadoria
estrangeira acompanhada de nota
fiscal emitida por firma inexistente
ou que tenha importado fraudulersta-,
mente a mercadoria (Lei 2.974-';:6).
Art. 146. A mercadoria de procedência estrangeira introduzida clan,
destínamente no país e encontrada
fora da zona fiscal aduaneira. .em depósito ou em trânsito no território
nacional, ou ainda exposta à venda,
será apreendida, ficando o seu -roprietário ou possuidor sujeito à perda
da mesma, na forma prevista neste
à

capitulo (Lei n.e 2,9'74-5{i).

Art. 147. As mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas
da nota de importação, ou de certificado de desembaraço legal da mercadoria e da respectiva nota fiscal que
com elas se identifiquem, serão apreendidas. intímando.se ímedíatamente
o proprietário ou possuidor das meto.
cadcrias, para que,
no prazo de 24
horas, apresentem aquêles documentos, lavrando-se de tudo Os necessârios têrmoa (Lei 2.974-56) o
§ 1.0 se, deccrrldo aquêle prazo, não
forem apresentados Os documenbos
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exigidos, será ínstatnrado processo na
forma do capitulo XII desta lei, incorrendo o proprietário ou possuidor
da. mercadoria na pena de perda da
mesma, caso seja julgada procedente a ação fiscal (Lei 2.9'74.56);
§ 2.° Transitada em julgado a decisão, serão as mercadorias vendidas
em leilão, competindo ao arrematante pagar os impostos devidos (T~i número 2.974-56);
§ 3.° Se não
ficar determinado
quem é o proprietário das mercador'ías, proceder-se-á na forma prevista
no S 2.° do art. 133 (Lei ~.974-56);
4.° Os que arrematarem através
de leilões procedidos em repartições
arrecadadoras, produtos de prccedênda estrangeàra e Os destinados a comércio ou a fins industriais, equiparam-Se aos ímportador.e, para todos
os efeitos legais.
Art. 148. Os proprietários das mer ,
cadorías apreendidas por fôrça dos
artigos anteriormente mencionados
poderão obter a sua restituição, legalizando-as antes do julgamento do
processo na forma do preceituado no
§ 4.0 do art. 6.° da Lei n.e 2.145, de
29 de dezembro de 1953, e mediante
requerimento à repartição julgadora
que decidirá, após audiência da .jarterra de Comércio Exterior (CACEX),
não se aplicando ô.QS mesmos o disposto no artigo 213 (Lei 2.974-58) .
§ 1.0

Nos casos dêste artigo, além

da indenízaçã., dos tributes devidos,

que serão calculados. quando "ad veIorem". sôbre a soma dos valores encontrados, inclusive os ágíos e sobre~
taxas e o pagamento adicional previsto na mencionada lei, ncarão os respensáveis sujeitos à multa estabelecida no .art., 201, n.? 3 (Lei 2.974-56);
§ 2.° Provada a venda d-e mercadorias de procedência estrangeíre, sem
satisfazer aIS exigências mencionadas
neste capítulo, incorrerá ° vendedor na multa de 100% do valor das
mercadorias, não inferior a Cr$ ....
5.000,00, sem prejuízo das penalidades
em que incorrer o comprador das
m-esmas (Lei 2.974-56) .
Art. 149. A fiscalização das mercadarias de procedência estrangeira em
circulação no território nacional compete aos agentes fiscais do ímpôsto
de consumo, ressalvados os casos previstos na Consolidação das Leis das
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Alfândegas. Aquêle que promover a
entrada de mercadorias estrangeiras
no país sem pagar o ímpôsto de
consumo, praticar fraudie cambial,
utilizar-se de outra firma, pessoa, ou
sociedade que apenas preste o seu.
nome, firma ou denominação para
realizar o negócio (testa de ferro),
arcará com todos os ônus fiscais decorrentes de tais atos ou operações,
inclusive, penalidades, sem prejuízo
das sanções aplicáveis aos intermediários. quando cabíveis (Lei n.c 2.974
de 1956).
Art. 150. As guias para eqtnsaçao
de estampilhas destinadas a urcdu-

tos estrangeiros €: as de recolhimento
do Impôsto por meio de guia, serão
organizadas conforme as notas de
importação, consignando, além dos
elementos necessários ao cálculo dos
direitos de importação, como determina o art. 476 da NOV3J Consolidação
das Leis das Alfândegas e Mesas de
Rendas, a quantidade, espécie, qualidade, marca, numeração, séries e tipo,
se houver, e demais elementos necessáros à perfeita identificação do
produto, cálculo e cobrança do .ímpôsto de consumo (Lei 2.974-56).
§ 1.0 Se o ímpôsto a cobrar estiver
em relação com o preço das mercadorias submetidas a despacho, a nota
de importação mencionará Os valores
globais, mas a guia do impôs to. de
consumo os consignará específicadamente, de acôrdo com a fatura comercial ou outros elementos subsidiários para efeito de verificação e
fiscalização;
§ 2.° a aquisição de estampilhas pelos importadores de artigos estrangeiros fica limitada à Importância
correspondente à quantidade, qualída de e val'Üt resultantes da verlrícação feita pelo agente fiscal;
§ 3.° o funcionário que houver doe
desembaraçar e dar saída aos volumes despachados confrontará as declarações da guia visada pelo agente
fiscal com as mercadorias conferidas
e com a primeira via da nota dle despacho, visando também aquela, se
estiver exata, ou ano rondo a diferença de quantidade, qualidade, preço e taxa que verificar em relação direta com o rmpôsto devido;
§ 4.° As mercadorias que se não
identificarem com as descritas nas
guias de que trata êste artigo, são
consideradas como não tendo pago o
ímpôsto d-evido (Lei 2.974-56).

502

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 151. Os comerciantes, importadcees.: arrematantes ou adquirentes de produtos estrangeiros são ob!igados a escriturar DO Iívrc especial
modelos 54 ou 55 a entrada e saída
dos referidos produtos em seus estabelecimentos, díscrtmínando-as por
quantidade, espécie, marca, qualidade
e procedência, indicando o ano da
Dota de Importação, assim como a repartição aduaneira por onde se vertficou a importação, ou ainda o núme1'0 da nota fiscal e do certificado
de desembaraço legal da mercadoria,
bem como o nome do vendedor (Lei
2.974-56) .
Art. 152. O Diretor das Rendas Internas fica autorizado:
a) a dispensar do contrôle a que
se refere o art. 151, os produtos que
julgal' conveniente;
b) a determinar o sistema de pagamento do impôsto devido na revenda dos produtos estrangeiros;
C). a baílxar as instruções que se
fizerem necessárias para a execução
dos dispositivos contidos neste Capítulo, Inclusive alterar as que já foram baixadas.
penalidades - Incorrem nas multas de:
ors 200,QO a Cr$ 400,00 - oS que
infringirem o disposto no art. 150 e
seu § 1.0.
OAPÍTULO XIl

Do processo fiscal

Art. 153. As infrações serão apuradas mediante processo admínistratdvo, que terá por base a notificação,
quando se tratar de faltas relativas
"à "Patente doe Registro", e o auto
ou a! representação nos demais casDs.
Art. 154. Os autos, representações
e notificações serão lavrados com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou
emendas, relatando minuciosamente a
infração, mencionando o local, dia e
hora! da lavratura, bem como o nome da pessoa em cujo estabelecimento fôr verificada a falta, as testemunhas, se houver, e tudo mais' que
ocorrer na ocasíâo e possa esclareoer o processo.
§ 1.0 As incorreções ou omissões do
auto, representação ou notificação
não darão motivo à nulidade do proCeB60. quando dêste constarem elementos suficientes para determinar

com segurança a infl'ação e o infrator.
§ 2.~ Se de exames posteriores à lavratura do auto ou representação ou
por qualquer diligência! no curso da
ação se verificar outra falta, além
da inicial, lavrar-se-á no processo
têrme que a consigne, intimando-se e.
seguir o autuado.
§ 3.0 Os autos, representações ou
notificações poderão ser inteira ou
parcialmente dactilografados, oü ~in
da impressos em relação às palavras
invariáveis, devendo, nest-e caso, os
claros SBr preenchidos a mão ou a
máquina e as, linhas Em branco inutilizadas pOr quem os lavrar.
Art. 155. OS autos, representações e
notificações serão lavrados no local
da verificação da falta, aãnda que aí
não residam os infratores, e submetidos à sua assinatura. ou de S8US representantes, ou ainda, na falta dêstes, de pessoas presentes ao ato, não
implicando a assinatura, que poderá.
ser lançada Boborotesto em oon..
fissão da falta argutda, nem a recusa em sua agravação.
Parágrafo único. se, par motivos
imprevistos, o auto, a representação
ou a notificação não forem lavrados
no local ou não puderem ser assinados pelo contribuinte, far-se-á menção de tais etrcunstâncíae.
Art. 156. A lavratura da notificação e da representação compete aos
agentes fiscais do ímpôstc de consumo.
Os autos serão lavrados pelos agentes fiscais OU por fiscais auxiliares
de impostos internos ou funcionários públicos, devendo, neste último
esse. ser assinado por duas ou mais
testemunhas, se houver.
Parágrafo único. Os' fiscais auxiliares de impostos internos poderão também 'lavrar notificações nos Cat30G pre.
vistos no art. 3.° da Lei n.s 1.325
de 23 de janeiro de 1951.
Art. 157. Aos autuados se facilitarão todos os meios legais de deíesa;
Art, 158. O prazo para a apresentação da defesa será de trinta dias
úteis, a contar da intimação, feita
esta pelo autuante, no próprio auto
ou representação, quando a lavratura Se der DO 1000.1 em que for verificada a falta e em presença de
faltoso ou de seu representante. Nos
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demais casos, fatrá a intimação a repartição arrecadadora local.
Parágrafo único. Em seguida à lavratura do auto, o autuante deixará.
em poder, do amtuado ou de quem o
representar, uma íntrmação escrita,
na qual mencionará as infrações capituladas.
.
Art." 159. Quando. no decorrer da
ação fiscal, se indicar, como responsável pela falta, pessoa diversa da
que figure no auto ou representação,
ou forem apurados nOV05 fatos envclvendo o autuado OU outras pessoas.
ser-lhes-á marcado prazo para defesa' no mesmo processo. De igual modo se procederá sempre que, parar
elucidação de faltas, se tenham de
submeter a verificação ou exames
técnicos os documentos, estampilhas,
livros, objetos ou mercadorias a que
se referir o processo.
Art. 160. Em casos especíaís, se
a parte eleger motivos ímperíosos
que a impeçam de apresentar defesa
dentro do prazo marcado, poderá êste
ser dilatado por dez dias.
Art. 161. A repartição fará a íntimação dentro do prazo de dez dias,
sob pena de responsabilidade:
a)
pessoalmente, provada com o
"ciente" no respectivo processo datado e assinado pelo interessado, no
caso em que compareça à repartição;
b) por notificação escrita em Portaria da repartição, provada com o
"ciente" datado e assinado pela parte
interessada ou certificada pelo continuo designado na mesma POrtaria;
c) por notificação verbal, provada
com o "ciente" datado e assinado
pela parte interessada ou certatícada
no próprio processo, pelos escrivães
das Mesas de Rendas e Coletorias ou
seus prepostos e ajudantes;
d) por notíf'ícaçâo feita pelo correio, comprovada pelo recibo (AR),
datado e assinado pelo destinatário
e que será anexad-, ao processo.
Art. 162. Se não fôr possível fazer
a intimação por qualquer dos meios
indicados no artigo anterior, será efetuada por publicação de edital" no
Diário Oficial, na capital Federal, ou
em outros órgãos de publícidada nos
Estados e Territórios ou por meio
de Edital afixado em lugares públicos, juntando-se ao processo, no
primeiro caso, a fôlha do jornal
que houver ínserído a publícaçâo
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e, no segundo, cópia do edital com
indicação do lugar em que tci Mixado, considerando-se a intimação
feita no caso de edital, no dia seguinte ao da publicação ou afixação.
Art. 163. No caso de não residir
o infrator na zona fiscal da repar..
tição onde tem curso o processo, rerse-á a intimação por intermédio da
estação arrecadadora da residência
do Infrator, para o que as repartíçôee
se corresponderãc diretamente.
Art. 164. Esgotado o praZO marcado, se a parte interessada não apresentar defesa, íer-se-a menção' desta
circunstância no processo, seguindo
o mesmo seus trâmites regulares.
Art. 165. Nas petições redigidas
em têrmos menos comedidos, ou contendo insultos, Injúrias OU calúnias, o
Chefe rua. repartição mandará cancelar as expressões julgadas ofensívas, seguindo o processo sua marcha
regulamentar.
Art. 166. As "notas fiscais", raturas, guias ou quaisquer outros documentos apresentados pêlos autuados como elemento de defesa, serão
por êstes rubricados e reunidos no
auto ou representação corno prova.
contra o fornecedor das mercadorias
ou, das estampilhas em contravenção.
Art. 167. Os processos fiscais serão organizados na forma de autos
forenses, com as fôlhas devidamente
numeradas e rubricadas, e 06 documencos, informações, .têrmos, Iaudos e pareceres presos por meio de
clipe em ordem cronológica.
Art. 163. As análises dos produtos
apreendidos ou quaisquer outras díligênelas necessárías serão, pela repartição em qUe tiver curso o processo, solicitadas diretamente ao Laboratório Nacional de Análises ou a
qualquer outra repartição de que dependa a providência, dentro ?~ dez
<lias, sob pena de responsabilidade,
contados da data da apreensão, não
importando em nulidade do processo
a "remessa da mercadoria fora do cltado prazo.
§ 1.0 Ai5 análises poderão ser soücitadas a outros laboratórios federais como também aos estaduais OU
municipais, quando houver dificuldade na remessa dOs€:6péClmes ao Laboratório Nacional de Análises.
§ 2.° As análises solicitadas peíos
particulares serão por êles pagas.
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§ 3.0 Qua.nto às análises, deverá
ainda ser obedecido o seguinte:
a)

a fiscalização do

ímpôsto

de

consumo, quando o julgar necessário,
retirará amostras dos produtos suscetíveís de faleífícação, a fim de 111€s
verificar 'a pureza, devendo os laudos
ser arquivados para 05 confrontos necessácíos:
b)
rec-ebidas as amostras devidamente lacradas e autenticadas, deverão as repartições, no prazo de cinco
dias, remetê-las aOS'- laboratórios a
que se refere êste artigo, os quaís terão o prazo de 15 dias para procederem à análise;'
c) d05 produtos apreendidos, ou o.
examinar, em virtude dêste artigo, serâo tiradas três amostras, devidamente lacradas e autenticadas, sendo duas
enviadas aos leboratórtoe incumbidos

da análise, e uma conservada na repartição para suprir qualquer falta,
e, não sendo utilizada, só deverá ser
destruída depois de concluído o processo acarretando o seu extravio responl3abilidade do chefe da repartdçao
ou eetaçâo arrecadadora em que se
encontrar, ou de queen competir sua
guarda.
Art. um. o preparo e o JUlgamento dOG prCC-e.'3:3Os compete:
a)
aos Coletores e Administradores de Mesas de .Rendas quanto às
notlncacoes;
b)
aos Delegados Fiacaás, Diretores de Recebedorías e Inspetores de
Alfândegas - quanto MS autos, representações e notificações instaurados nas zonas que lhes sejam diretamente subordinados.
§ I!' As consultas, em gerat, serão
julgadas dentro de 10 dias pelos Diretores de Recebedorias, Inspetores de
Alfândegas e Delegados Fiscais, êstes
";.uanto às consultas orígtnárias de
Coletorias e Mesas de Rendas, com
recurso voluntário, dentro de vinte
dias, ou ee officio, para o Diretor das
Rendas Internas, seguindo o processo, quanto aos demais trâmites, o que
prescrevem os artigos 161 e 162.
As consultas serão acompanhadas
do respectivo espécime, desde que não
seja possível a descrição minuciosa
do produto.
§

2,° Os autos,

representações

e

consultas, originários de zonas fiscais subordinadas às Ooletorías e Mesas de Rendas Berão preparados pelos

Coletores e Admínistradoree e julgad06 pelos Delegados Fiscais.
§ 3.° 06 autos que, na falta de
agente fiscal, Iôrem lavrados por Administradores de Mesas de Rendas,
Coletores ou Escrivães Pederaís, Berâo preparados nas próprias repartiÇCh":S e" julgados pelos Delega-dos Piscais.
§ 4. 0 tjjtimada a preparação ao
processo com a defesa e a informação, ou mencionada. a ci,rcunstâncla
de revelia, os COletores e Administrar:!Ol'€I3, dentro de 5 dias, o encaminharão à instância julgadora.
§ 5.0 Os prOO"..13S05 ínstauradcs nas
zonas sob a jurísdíçâo de Coletorias,
em localidades servidas por Alfândegas, serão por estas julgados.
§ 6,0 Ü6 processes instaurados por
pessoa ou contra pessoa, a respeito da
qual o chefe da repartição se deva dar
por SUSPBltO, serão preparados e julgados em todos os seus trâmites, pelo
substituto legal.
Arf. 170. Quando se tratar de infrator revel será lavrado o respectivo
têrmo de revelia e, soem outra qualquer informação, subirá o processo a.
julgamento.

Art. 171. Quando o processo rôr
instaurado em vu:tude de auto lavra<.\0 por funcíonárío público não incumbido de função fiscal, será ínstruído, depois de recebida a defesa,
pelo agent-e fiscal designado para ta!
fim, se o chefe da repartição entender necessário e, em seguida, julgado.
Art. 172. AB modificações serão
julgadas dentro de 10 dias independent-emente de audiência OU Informação e os autos e representações, dentro de 30 dias, depois de recebida a
defesa do autuado e ouvido o au-

tuante .

§ 1.0 Se as autoridades que tiverem
de julgar os processos desobedecerem,
sem causa [ustíficada, aos prazos eGtebelecídos neste artigo, a decísãc
deverá 521' proferida pelos seus substitutos legais, observados OS mesmos
prazos, sob pena de responsabilidade,
e mencionado o ocorrido na decísãc
que fôr proferida.
§" 2,0 Se, lavrada a notificação por
falta Ó€ pagamento da "Patente de
Registro", o contribuinte provar que
efetuara o pagamento antes do procedimento fiscal, resultando assim
apenas a falta de exibição da mesma.
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"Patente de Registro", Gerá ouvido o
notificante e julgado o processo independente de nova defesa.
§ 3.° O contribuinte que, fora do
praZo legal, mas antes de noürícado,
der eri-tra.cte.. à guia para pagar a
"Patente de Registro" ou diferença
da mesma, será admitido a fazê-lo,
deveu-do o agente fiscal, o fiscal auxtllar de impostos internos, noc casos
doe que trata o art. 3." da I1-Ji número 1. 325, de 23 de janeiro de 1951,
ou o funcionário informante declarar
as importâncias devidas, o valor da
multa e o exercício a que se referir
a "Patente de Regístro'".
§ 4.° O recolhimento da importância devida será feito, sob pena de notificação, dentre .de /10 dias contados
da data em que a guia, depois ce
ínforanada, estiver pronta para Bel'
paga na seçã() competente.
§ 5.0 Quando
o contribuinte re.,
querer a alteração, transferência de
local ou de firma, fora dos prazos estabelecídos nesta lei, a multa será imposta no próprio requerimento, per
ocasião do despacho final.
§ 6.0 Preferida a decisão, 6endo
feitas dentro de 10 dias as necessárias intimações, devolvendo-se o
processo. quando fôr o .caso, à repartiçã-o de origem.
Art. 17.3.- Se do process-o se apurar responsabilidades de diversas pessoas, será imposta a cada uma a pena relativa à falta cometida.
Art. 174. Apurando-se, no mesmo
processo, íntracâo de mais de uma
disposição desta lei pela mesma pessoa ou firma, será aplicada somente
uma pena, a maior das em que houver incorrido.
ATt. 175. Quand.o Se tratar da
mern ; infração pela qual forem lavrados diversos autos ou representações, serão reunidos em um só processo, para imposição da multa. Não
se considera infração contmuada a
repetição da falta depois de já autuada no próprio estabelecimento ou
depois de intimação em virtude de
auto oU representação lavrados em
outro local.
Art. 176. Quando do processo Se
apurar falta ou insuficiência de pagamento do ímpôato. ou sonegação o
infrator, além da multa que no CMO
couber, ficará obrigado a indenizar a
importância do impôs-to devido.

Parágrafo único. Considera-se Sonegação:
a) a ocultação, dentro dto estabelecimentos comerciais ou fabris, de
mercadorias cujo impôsto. já devido,
não tenha sido pago. nos têrmos das
disposições desta lei;
b) a apreensão, fora dos' referidos
estabelecimentos,
de mercadonas
nas mesmas condições da letra "a";
c) a verificação feita, em virtude
de exame de escrita fiscal ou comercal. ou por qualquer outra fo-rma, de
s.uda de mercadorias de estabelecimentos fabris OU comerciais, sem o
pagamento do impôsto no todo ou
em parte, com artifício doloso OU evidente intuito de rraude.
Art. 177. Instaurado o processo, o
contribuinte, conformando-se com o'
prcedimento flseal, poderá requerer
o pagamento imediato das ímportânctas devidas, caso em que o processo será julgado sem outras formalidades, aplicando-se ao acusado O'
mínimo da multa.
§ 1. o O deferimento 0.,0 pedido porá
fim ao processo administrativo.
§ 2. o Se o infrator, depois de in-o
timado, nã-o efetuar o pagamento do
seu débito dentro de três dias. extrair-se-á certidão da dívida, para
cobrança executiva.
Art. 178. Das decisões condenatórias nas notificações, cace pedido de
reconsideração, dentro de quinze dias
úteis. para a repartição que as houver proferido, Independente de depósitos das quantias exigidas e sem
prejuízo do recurso voluntário.
Art. 179. Das decisões contrárias
aos contribuintes, em autos, representações ou notificações cabe recurso voluntário para- o Segundo Conselho de Contribuintes, dentro do prazo de 20 dias úteis, contados da data
da intimação, mediante prévio depósito das quantias exigidas, na repartição encaminhadora do recurso. perlmindo o direito do recorrente Se não
O fizer dentro do prazo fixado neste
artigo.
Art. 180. Quando a importância
total exigida fôr superior a Cr$ ....
5.000,00 e o processo não envolver
CaBOS de posse ou emprêgn de estampilhas falsas, aproveitadas de outrosprodutos ou servidas, de falsificaçâo ou
adulteração de mercadorias,
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será permitida fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição, onde a
mesma tiver de ser prestada, julgar
.da idoneidade do fiador oferecido.

No despacho que autorizar a lavratura do têrmo, deverá ser marcado
prazo entre 5 e 10 dias para a sua
assinatura.
§ 1. o O
requerimento indicando
.fiador para Inrarposição de recurso
-deverá conter a aquiescência expressa
do indicado; sob pena de não produzis- efeito.
§ 2. o Não serão aceitas como fiadoras as pessoas Iísícas, as que-ta-çam parte da firma recorrente e as
que não estiverem quites com a Fazenda Nacional.
§ 3. o Se a firma indicada para
fiador fôr considerada inidônea, ou
estiver proibida de prestar fiança em
virtude de disposição contratual ou
estatucional. intimar-se-á o interessado a oferecer novo fiador. dentro
de prazo igual ao que restava no dia
-em que foi protocolada a petição indícanda a primitiva firma.
Art. 181. Das decisões favoráveis
contribuintes, inclusive as decor-rentes de desclasslfícaçân de contravenções descritas em autos, representações OU notificações que envolvam
litígio de importância superior a
ors 5.000,00. bem como das que se
.rere-írem a consultas, haverá sempre recurso "ex offfcío'".
§ 1. o Das decisões proferidas pelas
'Coletarias e Mesas de Renda-s em notificações, haverá sempre recurso
"ex-officio" para as Delegacias Fia.caís, quaisquer que sejam as importâncias em litf;gio.
§ 2.° Não haverá recurso "ex officio" das decisões das Delegacias Fis-cais que confirmarem as das Coletorias e Mesas de Rendas. favoráveis
.às partes.
Art. 182. O recurso "ex orncío-'
será interposto no próprio ato de ser
lavrada a decisão, ou posteriormente,
no caso do artdgo 18/5, parágrafo úni.co.
Art.183. Se dentro do prazo legal
não fór apresentada petição de re.,
-curso. será feita declaração neste
sentido. mencionando
número d-e
dias decorridos a partir da ciência
da intimação, seguindo o processe os
trâmites regulares.
:10S

°
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Art. 184. Os recursos, em geral,
mesmo peremptos, serão encaminhados diretamente pelas instâncias Inferiores às superiores. cabendo a estas
julgar da perempção.
Art. 185. Nenhuma reconsideração
de decísân de primeira instância será
permitida. salvo quanto às notificações.
Parágrafo único. 'I'ratando-se de
decisão da qual coubesse recurso "exoíffcío" e êSte, par qualquer motivo.
não tenha sido interposto, cumpre
ao funcíonárlo autor da diligência representar à autoridade prolatora da
decisão propondo a interposição do
recurso.
Art. 186. Das deci6Õ12G condenatórias serão intimados os autuados. Aos
autuantes será dada ctêocía, qual..
quer que seja a decisão, logo que o
processo esteja findo administrativamente.
Art. 187. No despacho que impuser multa será ordenada a intimação
do multado para efetua-r o pagamento no prazo de 30 dias úteis contados
da data da intimação.
§ 1.0 Findo êste prazo, 6€ a dívida
não estiver depositada ou paga. na repartição arrecadadora competente,
salvo o dil'eit'() de recurso, será extraída certddãc para cobrança executiva, cumpridas as dísposíçóes legais vigentes. Ai3 dívidas oriundas de
"Patente de Registro" serão, antes da
extração de certidão para cobrança
ex-ecutiva, remetidas à seção de cobrança amigável pelo prazo d-e 60
dias.
§ 2.° As guias para o recolhimento às repartições arrecadadoras, de
importâncias cobradas por íntermédio do Juízo da Fazenda Pública, nonterão obrigatbriamente, o número e a
data 'do processo fiscal originário (auto, representação ou notificação) .
§ 3.° Antes de
arquivadas, estas
suías serão presentes aos encarregados dos protocolos de autos ou notlficaçôes a fim de que façam nos protocolos ~ nos processos as necessárias
anotações, dando-se ciência aos autuantes.
AJ:t. 18B. Ao contribuinte que fôr
notificado e multado por falta de
"Patente de Registro" e tenha apresentado pedido de reconsideração ou
recurso, não será recusada nova "Pat-ente fu! Registro" no ano seguinte
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e conseqüentemente não poderá ser
novamente notificado enquanto não
solucionado o processo.
Art. 189. As decisões por squidade
são da competência privativa do Ministro da Fazenda, mediante proposta
do segundo Conselho de Contribuintes
Parágrafo único.

A

proposta de-

terá lugar
em casos excepcionais e deverá Bel'
encaminhada ao Ministério da Fazenda acompanhada de informações
sôbre os antecedentes do contribuinte.
.Art , 190. A5 intimações obedecerão ao preceito do art. 161, sendo os
autos, representações € notificações
convenientemente protocolados, de
forma a se conhecer o histórico d06
respectd vos processos.
Art. 191. Os prazos a que Se refere esta lei, relativos M proC€6S0. fiscal, serão contados a partir io dia
seguinte ao da Intimação e, quando
o último d!a recair em domingo ou
fer-iado nacional, terminarão no primeiro dia útil subseqüente.
Art. 192. Estão isentas do impôsto do sêlo as petições de defesa em
processo da prilmeira instância admtnístratíva e os documentos que as
acompanharem.
aplicação da equldade
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CAPÍTULO XIII

Díspcsíçôes especiais sôbre fiscalização e -penaluuuies
Art. 193. A direção do serviço do
ímpôeto de consumo incumbe, em ge-

ral, à Diretoria das Rendas Internas
e sua fiscalização compete:
a) na Capital Federal, à Recebedaria do Distrito Federal e à Alfândega do Rio de Janeiro;
b) nos Estados, às Delegacias Fiscais em todo o Estado e às repartacões arrecadadoras,
nos limites de
suas jurisdições.
Art. 194. A físcalízação do impôsto será exercida:
a)
em tôdes as repartições fiscais
e arrecadadoras;
b) nos trapiches e entrepostos e
. nas estações e depósitos de quaisquer
emprêsas de transporte;
c) nos estabelecimentos
fabris e
casas comerciais, onde se fabricarem,

venderem, beneficiarem OU depositarem produtos sujeitos ao ímpôsto;
d) nos veículos ou pessoas que
conduzirem mercadoria.
Art. 195. A fiscalização será exercida. não só pelos chefes das repartições referidas no art. 193, como, especialmente, em caráter geral, por
agentes fiscais do ímpôsto de consumo e, apenas na esfera de suas atribuições, por fiscais auxiliares de ímpOGt05 internos. Em qualquer das hipóteses, a identidade tios agentes do
fisco será provada com a apresentação do decreto de nomeação' ou cartelra fornecida pela r-ep,a.rtição fiscal
competente.
Parágrafo único. Os chefes das
repartições provkíencíarão junto às
autoridades competentes o porte de
arma para os agentes fiscais do ímpôsto de consumo e fiscais auxiliares
de impostos ínternos ,
Art. 196. A corporação dos agentes fiscais do impôsto de . consumo
compõe-se de 336 funcionários dístrjbuídos de acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei n.v 5.425, % 27 de
abrtl de 1943.

Art. 197. Os agentes fiscais do
Impôsto de consumo perceberão remuneração constituída de uma parte
fixa e outra variável (pereentagemt..
§ 1.0 A parte variável será calculeda mensalmente, de acôrdo com as
regras estabelecidas nesta lei.
§ 2.° O Poder Executivo promoverá, pertõdlcaznente, a revisão das tabelas de p-ercentagem dos agentes fiscais do impôsto de consumo, de modo
e relacioná-Ias com o aumento das
arrecadações do referido impôsto, observada a proporcionalidade entre as
diversas categorias (Lei n.? 2-.653, de
1955) .

.

Art. 198. A percentagem será paga
da seguinte forma:
a)
aos agentes fiscaâa da circuns-

crição do Distrito Federal, dividindose entre 06 mesmos a importância total da percentagem sôbre a renda do
dito ímpôsto efetivamente arrecadada
na circunscrição;
b)
aos agentes fiscais de cada Ese
tado, dividindo-se, por todos, em partes iguais, a importância total da percentagem sôbra a renda do dito ímpôsto, arrecadada em todo o E~tadO.
Parágrafo único. As rmportâncías
de que trata o artigo 176, que forem
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recolhidas aos cofres públicos como
receita, não serão compreendidas no
cálculo da percentagem da renda a
8.. bonar aos agentes fiscais, mas delas
6e deduzirá a mesma percentagem
para ser entregue ao funcíonárío ou
funcionários a cuja diligência se deva
a vertficação da falta.
Art. 199. Para os efeitos das letras <Ia" e "b" do artigo antecedente, a Alfândega do Rio de Janeiro
comunicará, no primeiro dia útil de
cada mês, à Recebedorra do Distrito
Federal, e as repartições arrecadadoras nos Estados, às respectivas Delegacias, a importância da renda do imo
pôcto de consumo do mês antertor.
Art. 200. Ocnhecida a percentagem que, em cada mês, deve caber
aos agentes físcaía, as Delegacias Fiscais pagarão aos mesmos agentes,
mediante comunicação de exercício
pela reuattícâo da sede, a parte fixa
e percentag-m a que tiverem direito,
sendo, quanto aos do Distrito Federal, Q pagamento feito nela órgão
competente observando-se em qual1uer caso a Iegíslacão em vigor.
§ 1.;] Ouando o r.otal _da parcentagem n8.0 puder ser conhectdo dentro
dcs oito primeiros dias do mês, poderá ser paga a parte fixa aumentada da pat-u variável (percentagem)
conhecida sem prejuízo da liquidação da, dtfci eriça. que deve ser incorporadu à remuneração co mês posterior.
~ 2.° Pnru a cotnunícacâo do exercicio V.- r-sc-á em vista se o agente
fiscal assinou o ponto, fêz plantão e
se desobrigou dos serviços r-ue lhe foram atr.btndoa.
Arb , 201. Af:I.. Infrações para :1.'> quais
não haja penalidade especial estabelecida nesta lei, serão punidas de
acôrdc com as normas seguintes:
1) multa de importância, Igual ao
valor do Imnôstn não tnrertor a ors
500,00, aos que deixarem de satisfazer
u pagamento do Impôsto, no todo ou
em parte, uma vez que a falta tenha
sido apurada em virtude de apreensão
da merendaria e quando não fique
provada a existência do artificb doloso 011 evidente intuito de fraude;
2) multa de importância igual ao
valor do ímpôsto, não ínferlor a Cr$
2.500,GO, aoa que sonegarem mercadorias ao pagamento do ímpôsto nos
têrmcs do art. 176, parágrafo único,
letras "a" e "b", ou quando a falta
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seja apurada mediante exame de escrita c.e qualquer natureza, fiscal ou
comercial, ou de documentos que com
ela Si' rei acionem, e desde que não
fiqu-e provada a existênci-a de artdf1ciü doloso ou evidente intuito de
fraude;
3) multa de importância- igual ao
dôbr o da impôsto. não ínteríor a Cr$
5.0{)A,Oü. aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do tmpôsto, nos
têrmos do art. 176 parágrafo único,
letra "C", desde que se apure do proI.€SSQ a ocorrência de artificio doloso
ou Intuito de fraude;
4) multa de Cr$ 5,{)(}O,OD a or. '"
10.000,{l{);
a)
aos que simularem, viciarem,
ou falsificarem documentos ou a escrfturaçâo de seus livros r'scats ou
comerciais para iludir a fiscalização
ou fugir ao pagamento -do Impôsto;
b) aos que, por qualquer forma,
embaraçarem a ação fiscal;
c) aos síndicos, tabeliães. leiloeiros
ou outros responsáveis que não .cumprtrem o disposto no art. 21Q.
parágrafo único. Aos contribuintes
que reincidirem em infração decorrente das normas estatuídas nas observccõcs a,« e 4.a da Tabela A, além
das sanções estipuladas nesta lei, será cancelada a respectiva "Patente
de Registro".
Art. 202. O conferente que houver
de desembaraçar e dar saída aos volumes despachados confrontará
as
declarações da guia visada pelo agente fiscal com as mercadorias confertdas e com a primeira via da nota
do despacho visando também aqu-ela
se estiver exata, ou anotando a diferença de quantidade, qualidade, preço e incidência Que verificar e tenha
relação direta com o impôsto devido.
Parágrafo único. A multa qUe tiver
de ser imposta ao importador
de
produtos estrangeiros, por motivos de
diferença a que se refere êste artigo,
obedecerá ao regime aduaneiro, incidindo sôbre o valor da diferença,
desde que seja superior 3 crs 5ü,OO
ou mais de 2% do faturado, e terá
por base as declarações da guia visada pelo agente fiscal em confronto
com o resultado da verificação nela
averbado pelo conferente.
Art, 203, Os que importarem produtos estrangeiros sujeitos ao impôsto de consumo e antes da conferência
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da mercadoria não apresentarem as
respectívas guias de recolhimento do
ímpôsto de consumo ou de aquisição
de estampilhas, ou as organizarem
com tnsufícíência de valor ou de qualidade, ficam sujeitos, à multa de ímportâncía igual ao valor do lmpôsto
ou da diferença apurada posteriormente ao pagamento das guias em
confronto com a mercadoria Importada, qualquer qUe seja o valor do
ímpôsto devido.
(Lei
n.s
2.65-3,
I

de 1955).
§ L" Qualquer diferença apurada

posteriormente em revisão, fica sujeita à multa de 10%, cabendo esta
ao agente fiscal ou ao conferente que
a verifique (Lei n.v 2.653, de 1955-).
§ 2." Havendo omissão ou êrro de
cálculo entre as guias de recolhimento do ímpôsto ou de aquisição
de estampilhas e a rescecttvn nota
de importação, não haverá penalidade, sendo imprescindível, neste caso.
que a nota de importação ídenüríque
eonmletamente a mercadoria submetida- a despacho- para efeito de pagamento do ímpôsto de consumo (Lei
n.c 2.653, de 1955).
Art. 204. As multas impostas em
virtude de auto, representação ou notificação serão, em caso de reincidência, aplicadas em dôbro . considera-se reincidência a repetição da
mesma
contravenção pela mesma
pessoa ou firma depois de' passada
em julga-do, admlnístratdvamente. a
respectiva d-ecisão condenatória.
Art. 205. As multas serao impostas
observando-se o grau mínimo, médio
ou máximo, conforme a gravidade da
contravenção.
"~
AJ;'t. 206. A aplicação das multas
e que se referem as normas antecedentes não prejudicará a acão criminal que no caso. couber. Art. 207. Os agentes e inspetores
fiscais e quaisquer funcionários terão
direito à metade da importância efetivamente arrecadada das multas que
terem impostas em virtude dos autos,
representações ou notificações que lavrarem. com exceção daqueles que
as impuserem ou confirmarem.
§ 1.° As multas Impostas, nos dí ..
versos casos previstos nesta lei, em
Importância igual ao valor do impôsto- ou em virtude de sonegação (ar..
-tlgo ~Ol, incisos 1, 2 e 3) serão aba-

nadas integralments aos funcionários
que tenham verificado a falta.
§ 2." Nos casos previstos no artigo
131, a quota da multa será dividida
igualmente entre ("l agente do fisco
que tiver feito o aviso e o agente
fiscal da estação do destine- que houver lavrado o auto.
§ 3." Quando em processo instaurado não ficar de todo apurada a
importância do tmpôsto devido à Fa..
zenda Nacional e esta apuracão fôr
rene em virtude do exame
escrrta. pr0cedido por agentes fiscais a
quota da multa será cüstrunuda ' na
proporção de 50% pai' a o autuante OU
autuantes e 50% para o agente fiscal
ou agentes fiscais que tenham feito
a apuração.
§ 4. C Quando a multa provier da
reunião de diversos autos em um só
processo. a quota será repartida pelos autuantes proporcionahnente ,
§ 5," Das multas impostas em vir ..
tude de lmigências procedidas
por
mais de um funcionário a quota será
repartida Igualmente entre os que,
como autuantes, subscreverem o auto.
§ 6,0 Das multas impostas em virtud~ de denúncia de qualquer origem,
devidamente assinada 8 dirigida ao
chefe da repartição, a quota a re ..
partir caberá em partes iguais ao
denuncíante e aos funcionários cue
fizerem á. diligência e subscrever~m
o auto, salvo quando o denunciante
o fôr de. firma de que seta ou tenha.
sido auxiliar ou preposto. CR.30S em
que não terá direito a qualquer participação nas multas, cabendo tôdas
aos funcionárlos diligencíantes .
§ 7," Das multas resultantes de comunieaeàe de empregado de emprêaa
de transporte à estação fiscal, a divisão será feita de conformidade com
o parágrafo anterior.
§ 8." Quando em virtude de auto
de infração. baseado em exame de
escrita de qualquer natureza, resul..
tnr o recolhimento do ímpõstn simples e a não obrrgatoriedade, por
qualquer circunstância, do pagamento
da. multa a que se refere o § L" dêste artigo, aos respectivos autuantes
será abonada a importância de 10%
sôbre o total do impõsto efetivamente . recolhido.
§ 9." Das importâncias arrecadadas
em virtude de leilão de mercadorias:

de
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apreendidas, 50% serão abonados ao
funcionário que houver feito a apreensao e instaurado o processo.
Art. 2{)8. Nenhuma imposição

de

multa haverá contra o contribuinte
que tiver agido ou pago o ímpôsto
de aeôrdo com interpretação fiscal
constante de decisão de ultima instância administrativa irrecorrível ou
ainda de decisão em grau de recurso.
Art. 209. Os que desacatarem, por
qualquer maneira, os funcionários incumbidos da fiscalização no exercício de suas funções, ou por qualquer
meio impedirem a - fiscalização, além
da multa prevista no art. 201, -ínciso 4, letra "h", serão punidos na
forma do Código Penal, lavrando o
funeionárío ofendido o competente
auto. acompanhado do rol das testemunhas, a fim de ser remetido ao
Procurador da República pela repartíçâo local.
Parágrafo único. Verificada qual.
quer das hipóteses mencionadas neste al'tif!1, o funcionário poderá prender o ofensor ou infrator e solicitar,
para êste fim, auxílio da fôrça púb:"ic" ou das autorrdades policiais.
Art. 210. Nenhuma
concordata,
falência, venda, alteração contratual
ou liquidação de firma comercial ou
fabril será processada sem qUe dist-o
seja. dado à repartição arrecadadora
local conhecimento por escrito, dentro de 48 horas, pelas pessoas mdlcadas no art. 201, inciso 4, letra "c",
cabendo a esta: providenciar imediatamente junto às autoridades competentes no sentido de acautelar (IS
direitos e Interêsses da Fazenda Nacional.
Art. 211. Os contribuintes que, esgotados os prazos para recurso administrativo ou ao Poder Judiciário, não
pagarem os seus débitos ou não liquidarem compromissos decorrentes
de termos de fiança que tiverem
assinado, serão proibidos de transigir com qualquer repartição pública
do país, cumprindo ao chefe da repartição a que estiverem subordinados, promove- a cobrança da dívida
executivamente.
Parágrafo único. O chefe da meema repartição baixará portaria a respeito, providenciando a SU.l publica;
nos órgãos oficiais, e tomará as
providências previstas em lei para
acautelar os mterêsses da Fazenda.
çãó
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Art. :n2. O Diretor das Rendas
Internas, por conveníêncía do serviço
fiscal ou atentas as peculiaridades da
mdústr-a, poderá prescrever regime
especial. de fiscalização, ficando, para
êste fim, autorizado a estabelecer
a 8.dccão de um livro de Registro
de Compras segundo modêlo próprio.
baixando ínstruçôes para sua escrtturaçâo. Estas instruções terão por
objeto o contrôre geral das oper-ações do contribumte com fundamento
nos elementos da sua escrita comercial nos da de seus fornecedores e
compradores, e nos elementos constantes elas declarações do Impôsto
de t cnóa .
Art. 213. Os contribuintes que procu-arem espontâneamente a repartição arreeadador r, antes de qualquer
procedimento fiscal, para sanar qualquer irregularidade ou recolher impôsto devido à Fazenda Nacional, poderão ser atendidos dentro de 10 dias,
come.dos da data do requerimento,
independente de qualquer penalidade.
Parágrafo único Excetua-se da regra dêste artigo o recolhimento espontâneo do lmpôsto fora das normas
previstas. na letra "a" e letra "b"
"in fine" da observação 2.a da· Tabela A, casos em que será feito com
as seguintes multas:
a) de 10% quando se verificar até
quinze (15) dias da data da entrega..
do produto a consumo.
b) de 20% depois de quinze (IS)
até trinta (30) dias: e
c) de 50% depois de trinta (30)'
dias.
Art. 214. Os inspetores e agentes
fiscais, coletores, administradores de
Mesas d-e Rendas, escrivães e outros
funcionários,· que lavrarem a'Uto sem
os requesâtos exigidos nesta lei, ficam
sujeitos à multa de até 15 dias devencimentos, imposta no Distrito Federal, pelo Diretor das Rendas Int-ernas, e nos Estados e Territórios.
pelos Delegados Fiscais.
Art. 215. O db:eito de impor penalidade por infrações a esta lei prea,
creve em cinco anos, contados da
data da infração.
§ 1.0 O prazo de cinco anos estabelecido neste artigo Interrompe-se
por qualquer notificação ou exigência admlnístratdva feita ao contribuinte e referente a tmpôstc que tenha deixado de pagar ou recolher oa.
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relativo à infração que haja cometido, começando a correr novamente
a partir da data em que êsse procedimento se tenha verificado.
§ 2.° Não, corre o prazo de cinco
anos enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão.
Penalidades ~ Ficam sujeitos à
multa de:
o) crs 500,00 a ors 1.000,00 -

os

que deixarem doe escritura'!' o livro de
registro de compras a que se refere
o art. 212 e, 05 que o fizerem irregularmente ou com rasuras ou borrôes;
b)

Crg 2.50n,00 a

ors

'.000;00 -

os que não possuírem o livro de registro de compras, depois de intimados a adotá-lo;
C)

crs

5.000,00 a

crs

10.000,00 -

os que escriturarem o livro de registro de compras' com evidente intuito de fraude.
CAPÍTULO

XIV

Disposições finais e

transnóruis

Art. 216. Continuam em vigor, no
que nàc tenham sido alterados pelas
disposições dêste decreto ou por leis
e decretos não compreendidos nesta
conSOlida;ção. os Decretos 19.827, de
2 de aorn de 1931, 21..030, de 5 de revereíro de 1932, e 24.058, de 28 de
março de 1934, as disposições dos Capitulo XI, XII. XIII e XVII, do Decreto-lei 739, de 24 de setembro de
1938, bem como OS Decretos-leis 2.609,
de 20 de setembro de 1940, alterado
pelo d-e n.c 2.663, de 3 de outubro de
1940; 2.658, de 2 de outubro de 1940;
3.014, de 1 de fevereiro de 1941, alterado pelo de n,« 6.448, de 28 de aJbril
de 1944; 3.461, de 25 de julho de 1941;
4.028, doê 16 de janeiro de 1942; 4.132,
de 26 de fevereiro de 1942; 5.425, de
27'de abril de 1943; 5.436, de 30 de
abril de 1943, alterado pelo de número 6.416, de 13 de abril de 1944,
pelo de [l.0 8.631, de 10 de janeiro
de 1946, pela Lei n." 488, de 15 de
novembro de 1943; 5.54ô. de 4 de
junho de 1943; 9.719, de 3 de setembro de 1946; e 9.'750, de 5 de setembro

ns. 6'.785, de 11 de agôsto de 1944, e
9.846, de 12 de setembro de 1946.
Art.. 217. A Junta Consultiva do
Impôsto de Consumo criada pelo Decreto-lei n,« 7.404, de 22 de março de
1945, cabe opinar sôbre as questões.
decorrentes da Interpretação e aplicação dêste Regulamento sob a pr-esidência do Diretor das Rendas Internas. A referida Junta será composta.
de seis membros, sendo três funcionários da Fazenda e três representantes dos contribuintes.
§ 1.0 O Presidente da República nomeará, medíamte índícaçâo do Ministro da Fazenda, funcionários especializados que devam fazer parte da
Junte. Consultiva; os representantes.
dos contribuintes serão indicados pela
Federação das Associações oomercíere.
do Brasil e pela Confederacão Nacional da Indústria.
"
§ 2.° A Junta consultiva funcio-·
uará de acôrdo com o Regimento
aprovado pelo Decreto n.e 19.221, de·
19 de julho de 1945, obedecido o que
dispõe o Decreto-lei n.? 7.758, da mes-,
ma data.
Art. 218. O Diretor das Rendas rn-.
ternas dirigirá os trabalhos de estatístíca fiscal em todo o país.vínclusíveo serviço contratado para tal fim.
Para execução das disposições dêstedecreto, fica também autorizado a
baixar instruções.. criar modêlos ou.
alterar os que se encontrem a êleanexados.
Art. 219. O díspôsto no art. 121
entrará em vigor cento e oitenta dias,
após a publicação dêste decreto,
Art. 220. A patrir de 1958 a escrttu.1'<::çi1Q do ímpôsto de consumo na receita orçamentáràa da União será
feita de acôrdo com as alteraçõesconstantes do art. 1.0.
Art. 221. Esta Consolidação entrará.
em vigor na data de sua publicação.
Art. 222. Revogam-se as disposições em contrário.
SEGUNDA PARTE

íNDICE DAS TABELAS

de 1946.

Parágrafo único. Continua em vigor
a taxa adicional de 10% sôbre bebidas, destinada ao "Fundo Nacional
do Ensino Primário" e ao "Fundo de
Asslstêncía Hospitalar", de que tratam, respectivamente, os neeretos-ieíe
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"A"
Produtos sujeitos ao impôsto "aà

valerem"
Aparelhos, máquinas e arte.,.·
fatos de metais
I
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

'512

II -

Armas, munições e fogos de

TABELA "A"

artificío

II! - Artefatos de matérias de origem animal e vegetal
IV - Brinquedos, avtígos de esporte e jogos
V - Cerâmica e vidro
VI - Chapéus

VII - Cimento e artefatos de cimento, de gêsso e de pedras naturaís
e artificiais
VIII -Escôvas, espanadores e pincéis

IX -

Lâmpadas elétricas
papéis e seus artefatos
XI - Produtos farmacêuticos e me.dícínaís
XII - ' Produtos de higiene e cuídedos pessoais
XIII - Tintas, esmaltes, verniz-es
X -

,e outras matérias
XlV - Veloas

"B"
Produtos sujeitos ao impôsto por preço tabelado

XV -

Calçados

XVI - Guarda-chuvas
XVII - Cartas de jogar
·"0"

Produtos SU1eitos ao impôsto em Ta-

,zv-o de quantidade ou de caracteríe-

ttcae técnicas

XVIII -

XIX XX -

é.Icool

carbureto de cálcio
Vinagre

Protluioe sujeitos ao impõsto por mais
regime ou por sistema especial

"te um

XXI -

Bebídaa

XXII - Fósforos e Isqueiros
XXIII - Flll110
XXIV - Jóias, obras de ourives e
'relógios
XXV - Móveis
XXVI - Produtos alimentares in-

-dustrializados

XXVII - Sal
XXVIII _Tecidos, malharias e

.aeus artefatos, passamanarias cordoalhaa e linhas, '

PRODUTOS SUJillllTOS AO

lIVLPóSTO "AD VALOREM"
OBSERVAÇÕES

l.a O impõsto .serã calculado:
a) quando se trata-r de rproduto
nacional, sôbre o preço de venda da
fábrica constante da "Nota Fiscal",
deduzidos os descontos, diferenças,
bonificações oU abatimentos. excetuados os subordinados a condição de
prazo para pagamento e ínoluídas as
despesas de embalagem c, caso não
sejam debitadas em separado, as de
carreto, _ utdlízaçâc de pôrto, frete,
seus adicionais, respectivas taxas e
seguros;
b) quando se tratar de produto de
procedência estrangeira:
I - jníclalmente, como base no
preço de importação, acrescido das
despesas de frete, seguro e mais direitos aduaneiros, taxas e adicionais
necessários à entrada do produto no
Pais, procedendo-se à conversão em
cruzeiros dos valores em moeda estrangeira na forma prevista nos parágrafos abaixo:
§ 1.0 rpaa-a as importações dependentes de cobertura cambial, com
base ns taxa efetíva de câmbio incluídos quaisquer ágios e sobretaxas,
correspondentes à operação realizada
pelo consumidor;
§ 2,° jpara as importações índependentes de cobertura cambial ou desacompanhadas de documentação, com
base na taxa média de câmbio do
mês anterior na categoria e moeda
respectivas, Incluídos quaisquer ágios
e sobretaxas apurados pela Superintendência da Moeda e do Crédito;
§ 3'<' quando o preço de importação fôr inferior de mais de 15% ao
valor externo da mercadoria, 'Poderá
aquêle ser impugnado para efeito de
Cobrança do ímpôsto de consumo.
Considera-se valor externo de uma
mercadoria Importada o preço, ao
tempü da exportação para o Brasil,
pelo qual esta ou mercadorias similares são livremente oferecidas "à
venda para o consumo Interno a
todos os compradores, nos prtncíoaís
mercados do pais exportador nas
quantidades usuais do ccmércio atacadista e pelos métodos ordinários do
eomercto, ínoluínd-, o custo de todos
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os continentes C embalagens de qualquer natureza bem corno 05 relati'\I<.JS a outras
tl'=~pe,,;a$
nec -ssarras
pern colocarem :3,5 mercadorias en,
.eondtções de serem transportadas
para o Brasil (Lei n.c 2.974~56).
II' Posteriormente, Os importadores pagarâc o ímpôsto com base
nas vendas de produtos tributados,
realizadas em cada quinzena, deduZ;Q<
G ímpôsto ~'a,,;.) tntcíatmente na
forma do item 1 \L"~i 11," 2.974-56j.
CJ cuando se tra ' !.r de
produtos
venddos em leilão, nas Alfândegas
e Mesas de Reuctaa ou ainda em
.husta pública OU conr·r>rrênr:ia. ôl re
o preço da arrematação ou venda,
aIJEí-:i'.cto-se aos pr .... dutos estrangair0S, c.istmadoscà revenda, o dísposto
no item II da let~·<t untence
a.e. O .ímpôsto será recolhido:
u) quando
se tratar de produto
nacional - pelo fabricante à repartição arrecadadora local, por meio de
guia modêjo 6 organizada em três
vias, antes de iniciada a entrega do
produto a consuma, de forma que
nenhum produto Sala da fábrica sem
que o ímpôsta tenha sido prêvíamente recolhido; as guias, conhecimentos e "notas fiscais" serão Ian.cados dentro de três dias, pelo mo-.
vímento vdíárío, no livro modêlo 15.
com indicação de tmpôsto aplica-do, o qual será deduzido do que
.houver sido recolhido adiantadamente, transpostos os saldos por
'ocasião do encerramento mensal da
escrita:
z» quando se tratar de produto
"estrangeiro - pelo importador às Alfândegas le Mesas, de Rendas, por
ocasião do despacho mediante Guia
mcdêlc 7, organizada em três vias;
·e posteriormente, na hipótese de revenda, à repartição arrecadadora
local, e na forma e no prazo determinados pela Diretoria das Rendas
'Internas de acôrdo com a letra c
do art. 152 das Normas Ge1·ais.
3. a O impôsto será devido sôbre o
·preÇo de venda dos depósitos ou dos
revendedores nos seguintes casos:
a) quando a fábrica, o importador
ou arrematante mantiverem depósito
de sua propriedade para a venda de
.eeus produtos;
b) quando a fábrica, o importador.ou o arrematante, venderem a firmas
das quais façam parte a própria
<
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firma fabricante, importadora ou arrematante, ou algum de seus SÓCiOii
diretor-gerente ou aclonlsta centrolador (possuidor de mais de 50 %
das ações), na qualidade de SÓCLOi5diretor-gerente ou acionista oontrolador:
c) quando a fábrica, o importador
ou arrematante venderem ou consígnarem a um mesmo estabelecimento
comercial mais de 50 % do volume de
suas vendas anuais, baseado no movimento do ano anterior:
à) quando um estabelecimento ('IJ~
mercíal fôr o único adquirente por
qualquer forma ou titulo de um ou
mais de um dos produtos da tábrtca,
do importador ou arrematante, venda ou não mercadorias semelhantes
ou diferentes, de outra procedência.
4. a Nos casos da Observação anterior, cumpre ao fabricante importador ou arrematante indicar na
"nota fiscal" (Modêlo 11), além do
seu preço de venda, o do depósito
ou do revendedor; pagando o impôsto nesta base; quando a revenda. fôr
feita por preço superior ao mencionado pelo fabricante. importador ou
arrematante na "nota fiscal" e houver assim, diferença de ímpôst-, a
favor da Fazenda, cumprirá ao re4~
vendedor comunicar o fato ao fabricante, Importador ou arrematante, por meio de carta devidamente copiada, dentro de oito
dias, para que êetes, conforme o C&-60.
recolham ou escriturem, dentro de
igual prazo, a diferença em questão;
no caso da letra "c" da Observação
3.a, o ímpôstõ será devido sôbre o
volume total das vendas ou consignações na mesma referida..
5.a Os importadores 'ou arrematantes Incluídos na Observação 3.a poderão transferir os produtos de seus
estabelecimentos para o estabelecimento revendedor,· mencionando, na.
"neta fiscal" - que será sempre de
série especial - apenas o seu preço
de venda ou de transferência, bem
como o ímpôsto correspondente, em
parcela separada, competindo, neste
caso, ao estabelecimento revendedor
recolher a diferença de tmpôsto na
forma da letra "b", segunda oarte.
da Observação 2,D.. O depósito ou revendedor lançará a seu crédito o ímpôsto mencionado na "nota fiscal" e
se debitará pelo impôsto correspondente no livro modêlo 39-A, quando da venda das mercadorias.
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Na "nota fiscal" emitida pelo importador ou arrematante será obrigatória a menção de que a diferença
de ímpôsto será paga pelo revendedor.

A adoção do sistema de pagamento
de ímpôstc previsto nesta Observação
será autorizada pela repartição arrecadadora local, mediante requertmento do revendedor, o qual será equíparado ao importador para todos as
efeitos legais.
6.a Os fabricantes, ímpor tadores ou
arrematantes e revendedores de que
trata a Observação 3.60 ficam obrigados a manter, em sua contabilidade,
títulos próprios para lançamento. por
partidas diárias ou mensais, das ímpcrtâncias que, reciprocamente. venderem e comprarem.
7.60 Os fabricantes de produtos in ..
cluidos nesta Tabela, além das deter
mínaçôes da Observacâo 4.ft., das demais exigências de caráter geral desta lei e das obrigações especiais estabelecidas nas alíneas, são obrigaclos:
a) a ter para cada alínea o livro
modêlo 15 e o talão Nota Fiscal modêlo 11 e a e.scriturá-los de acôrdo
COm as Instruções nêles contidas, re,3salvado o que dispõe o § 4. 0 do artigo 106.
b) a ter o boletim modêlo 14 e a
nêle escriturar, dentro de três dias,
pelo movimento diário, a produção e
cvconeum., dos produtos, por unida.de. pêso ou dimensão. conservanüo-o
no estabelecimento para fim de fiscalização, assinado por pessoa autorizada, excetuados dessa exigência os
produtores e beneftcíadores de açúcar,
de vez que já se acham obrigados à
escrituração do livro referido no artig'o 25 do Decreto-lei n.c 1.831, de
4 de dezcm bro de 1939.
8.ft. Os industriais de produtos sujeitos ao ímpôsto. que fabricarem
também artigos isentos, ficam obrigados a ter um talão especial de "notas fiscais" (modêlo 11), .para a venda de produtos expressamente isentos
e a mencionar nas "notas". tipograficam ente, em caracteres bem visíveis,
a declaração - "Nota de Produto não
Tributado" - sob pena de pagarem
o ímpõsto sôbre todos os produtos de
Sua tabrtcação, ressalvada a cocces58.0 prevista no art . 106, § 4,°.
9.a Os fabricantes e comerciantes
compreendidos na Observação 3,a. -
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aquêles nos seus depósitos e estes DOS
seus estabelecimentos - terão o livro modélo 39 destinado ao registre.
da entrada e saída dos produtos recebídos das fábricas e farão a: sua
escrita de acôrrto com as indicações
nêle contidas. Da mesmo forma, OS
importadores ou arrematantes e seus
revendedores, que adotarem o regime da Observação 4.a, escriturarão
aqueles nos seus depósitos e êstes nos
seus estabelecimentos. o referido livro moôêlc 39. os que optarem pelo
regime da Observação 5,a, escriturarão o livro modêlo 39-A,
10,u Os fabricantes de produtos de
uma determinada alínea, sujeitos ao
impôsto sob percentagens diferentes:
são obrigados a adotar aértes especiais de notas fiscais para oada ~ru
po de produtos sujeitos a percentagem idêntica. escriturando o consumo
nas colunas próprias do livro modêlo
15 ou em livros separados para cada
grupo, sob pena' de pagarem o Impôsto de consumo pela percentagem
mais elevada dos produtos que fabricarem, ressalvado o .díspõsto no artigo 106, § 4.0 ,
l1.a Além das penalidades especiaisprevistas nas alíneas desta Tabela.
incorrem nas multas de:
a) Cr$ 500,00 a Ors 1. 000,00 os
que infringirem o dispôsto na Observação 2.ft., letra "a". in fine. oba. 6·fl.
e 7·f\, letra "a", e Obs, 9, e Os fabricant-es e os importadores ou arrematantes que deixarem de indicar O seu
preço de venda ou o do revendedor,
nos têrmos da Observação 4,a, prtmeíra parte, salvo, quanto aos importadores ou arrematantes, a hipótese
prevista na 000. 5.a;
b) o-s 2.5GO,00 a Org 5.000,00 os que infringirem o disposto na 0'05.
r». letra "b";
c)
importância igual ao valor de
impôstc devido, não inferior a ., .•
Cr$ 2.500,00. os que deixarem de Iazer a comunicação de que trata a
Ote. 4.U (Lei nc 2.974. de 1956);
d) as multas Imponíveís por falta.
de pagamento do ímpôsto. assim tembem considerada a saída de mercadoria s-em a existência de saldo de ímpôsto, serão as de que trata o artigo
201 das N01'1112.S Gerais (Lei 2.974>
de 1956).
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I

APARELHOS, MAQUINAS E
P-...RTEFATOS DE METAIS

o

ímpôstc incide sôbre:
1 - alcoômetros, odenômetros e semelhantes:
Ampltadores de som;
Aparelhos elétricos de uso doméstíco; acendedores. almofadas térmicas,
aquecedores de água, aspiradores de
pó, aparelhos para massagem, para
ar condicionado e semelhantes, oatedores para "ccck-tail" ou massa,
bebedouros, bules, caçarolas, cafeteiras. chaleiras, chuveiros, enceradeiras, exaustores, ferros de engomar,
fogareiros, fogões, frisadores e secadores de cabelos e aparelhos semelhantes, gelcdeíras, lanternas acionadas a pilha e semelhantes, máquina
de lavar e passar roupa, radiadores
de calor, rádios receptores e radíolas
com ou sem dispositivo para reprodução de discos, refrigeradores serveteíras. secadores de qualquer espécie,
íncluelve 06 .centrff'ugoe, torra.dores
de fatias e semelhantes, ventiladores.
víbradores:
Aparelhos eleito-cirúrgicos, eletroterápicos, eletro-díagnóstícos, radíoterápícos e rádio diagnósticos; aparelhos de ratos X, de ratos ultravioleta e outros de alta OU baixa rrequência, d-e cataéorese, de cauterização. de diatermia, de eletrólíse medicinal, termogêneos e semelhantes;
aparelhos oxígenadores. de pneumctórax,' de pressão. arterial, esflmógraros e semelhantes; aparelhos para
transfusão de sangue; aparelhos fisiotérmicos (caçarolas. garrafas. jarros
e quaisquer outros), revestidos ou não,
para conservação de .temperatura:
Balanças, barômetros, binóculos e
bússolas;
Conta-fios. conta-passos, conta-segundos, edômetrcs, passímetros e pedômetros;
Densímetros ou areômetros, dinamômetros, ditafones e aparelhos semelhantes; duplícadores e semelhantes;

Enteroecópios, entestoscópios, esterilizadores e semelhantes; escalas
dimensionais lineares (metros, trenas, etc.) ; grafímetros, gr afômetros:
gramofones, vitrolas e semelhantes e
discos, rolos e fios para os mesmos;

Hidrômetros, higrômetros
groscópios:

ou

ht-

hipsôsnetrcs:

Lentes para qualquer fim;
Manômetros, máscaras para anestesia; máquinas cinematográficas e fotográficas e papel albummado ou elerur etado, para totografís ; placas e
Irrmes fotogrúftcos de qualquer espécie; máquinas de descascar batatas,
co-tar alimentes de calcular, contabílíze.r, endereçar, escrever. furar,
erampear, e costurar papéis, registrar
djnheirús.selar, timbrar cheques, medidores ou contadores; microfones,
rmcroscópioa;
óculos,

monóculos,

"lorgnons".

"pmce nez" e suas respectivas armações; óculos de alcance, oitantes;
Pantógrafos, pilhas elétricas secas:
planímetros; pluviômetros e semelhantes;
planógrafos:
potencíômetros;

scxtantes:
Taxímetros, telefones, renovos e
outros aparelhos para transmissão do
Som; telêmetros, termômetros;
Válvulas para rádio e outros fins;
velocímetros, verascôpios ,
Impõslo: 5%'(Lei n.? 2.974, de 1956).
2 - todo e qualquer artefato de metal, inclusive os fios e cabes isolados per qualquer processo.
lmpôsto: 5% (Lei 2.974, de 1~bG).
3 Automóveis, excetuados 05 ônibus, caminhões. ambulâncias e veículos automotores, tipo "jeep", eamíonetas de carga ou de uso misto (Lei
3.244-57).
tmiósto: 15% (Lei 2,974, de 1956).

NOTAS

l.a - Incluem-se no inciso 2 as
agulhas para costura ou injeção, de
qualquer metal. e os pertences e sobressalentes que acompanharem os
produtos discriminados no inciso 1.2.a _ Os brinquedos que forem fabricados inteiramente de metal pelos
industriais dêstes produtos estão suJeitos ao impôs to desta alínea, inciso 2.
'3,a _ Os artefatos previstos no inciso 2, beneficiados fora da fábrica
produtora e que a ela não tenham
de voltar. ficarão sujeitos a nevo ímpôsto, pago pe10 benefíciador, inde-

pendente do que houver sido pago
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pelo fabricante.
formadores e
produtos desta
dos fabricantes

Os benefícíadores, retransformadores dos
alínea são considerapara Dedos os efeitos

legais.

4.a _ Os artefatos que forem reme;
tidos a fábricas benefícladoras e tiverem de voltar ao estabelecimento de
origem, transitarão sem pagamento
de ímpôsto, acompanhados de guia
modêlo 9, devendo esta ser arquivada
para fins de fiscalização. Na hipótese
de pertencerem ambas as fábricas à
mesma pessoa física ou jurídica, o
ímpõsto poderá ser pago na do beneficiamento, quando ai forem vendidos
os produtos.
5.a _ Os artefatos confeccíonados
com partes de ouro, prata, platina OU
respectivas ligas ou de outro qualquer
metal, ornamentados com pérolas, pedras preciosas ou semi-preciosas, f1~
cam sujeitos ao ímpôsto da alínea
XXIV.
6. a -

Os fabricantes, além das demais. exigências de caráter geral desta leI, são obrigados a mencionar na
"nota fiscal" modêlo 11, que acompamhar os produtos, o seu pêso.. dimensão ou quantidade, conforme o
elemento básico de venda, bem como
o preÇo e o total do .Impôsto pago,
quando a entrega se realizar fora do
município. do produtor.
7.a - Não será considerado fabrícante de óculos o comerciante que
operar a montagem de lentes e vidros nas respecüvaa armações.
a.a - O Impôsto sôbre os produtos
taxados no Ineísc 3 será pago por verba, pelo Importador OU pela fábrica
de montagem no território naclonad,

Isenções
Estão isentos do unpõstoi
a) os arames e fios nus de qualquer espécie e formato; barras, vergalhões, camtoneíraa, Iamínados, trefílados ou perfilados, de qualquer espécíe e formato; tubos de qualquer
espécie e suas conexões; trilhos, chapas, discos e tiras de qualquer espécie não fundidos; blocos, pacotes,
pães e peda-ços destinados à fusão ou
transformação;
t» as máquinas operatrízes e aperelhcs destinados à produção índuetrtal em geral, inclusive agrícola, pecuária e correlatas, e os instrumentos
agrícolas;

C) 05 transformadores, dínamos e
geradores de energia, inclusive ea
caldeiras;
d) os motores a vapor, de explosão,
elétricos e de ar comprimido;
e) os veículos de qualquer espécie,
chassis ou carrocerias, Inclusive 08 el-evadorea; os arcos e cubos de aço para
rodas, aparelhos de choque e trecão, engates, eixos, rodas de feno fundído "coquilhado" para vagões de esbradas de ferro, cilindros para freio,
sapatas de freio, assim como qualquer peça de aço OU ferro empregada exclusivamente em locomotivas,
"tendera", vagões ou carros para estrada de ferro;
f) o consêrto, a reforma OU beueüciamento por qualquer processo de
galvanoplastia ou pintura, de objetos
usados:
fl) as latas ou outros recipientes de
fôlhas .de Flandres ou ferro preto,
gravados, pintados, Iitogravadoa ou
não, destinados a? acondicionamento
de venda de quaisquer produtos;
h) es obras de escultura, quando
vendidas por seus autores;
i) as agulhas pa-ra máquina de cos-

tura.

renouaoae
Incorrem na multa de:

crs 500.00 a crs 1.00G,GG

Infringirem

4.a e 6.0..

°

disposto

nas

os quo
notas

II

Armas, munições e fogos de artifício
O impÔ6to incide sôbre:
Olavínas, espingardas, mosquetões,
rmes e outras armas para caça e
esporte, não compreendidas as armas
de guerra; garruchas, pistolas, revólveres e outras semelhantes; balas
de ferro OU chumbo, com ou sem camísamento e chumbo de munição de
qualquer modo acondicionados; espoletas e detonadores em cartuchos vazios ou dêles separados ou em cartuchos carregados de pólvora, bala
ou chumbo, não compreendidos os e6~
tojos e os detonadores ou porta detonadores para granadas; fogos e foguetes de artifício, de qualquer qualidade, próprtos : para fe.stas juntnas e
'outras, para campo oU salão.
Imposto: 15-% (Lei n.s 2.974, de
1956) .

-
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NOTA

armas brancas estão sujeitas ao
rmpõsto de 6%.
As

lU
Artefatos de matérias de origem tmímal e vegetal

O -ímpôsto incide sôbre :
:i. -

todo e qualquer artefato de re-

sírias naturais ou arbifícíaís (borra-

cha natural ou sintétáca. baquelite,
eooníbe, trolon e semelhantes, com
ou sem outra matérlan ; de celulóide;
de galalite; de couro: de peles; de
cascos; de chifres; de marfim; de
ôsso: de conchas; doe ambar; de madeu-as: de bambu; de cana; de junco; de ráfia; de vime; de sementes;
de frutos e cascas de vegetais.
tmoóeto: 6% (Lei n.? 2.97-1, de 1956).
. 2 - boás, pelos, peles de ugasatjios
(incluídos os casacos, pelermes e
«manteaux"), "manchoets" e semelhantes e outros agasalhos de peles
com pelos, preparados ou curtidos,
com ou sem acabamento ou rôrro, em
peça ou metro.
Impôsto: 10% (Lei 2.974, de 1956).
i.e _

NOTAS
OS brinquedos que forem fa-

bricados Inteiramente com as matérias desta alínea p810s respectivos industriais estão sujeitos ao ímpôsto aqui
estabelecido.
2.a _ Os artefatos beneficiados fora
da fábrica produtora e que a ela não
tenham de voltar, ficam sujeitos a no'0'0 ímpôsto, pago pelo benefíctader,
Independente do que tiver sido pago ..
pelo fabricante. Os nenetícíadores e
reformadores são considerados fabricantes para todos OS efeitos legais.
3.B _ Os artefatos que forem remetidos a fábricas beneficiadora'S e tiverem de voltar ao estabelecimento
de origem, transitarão sem pagamento do impõsto, acompanhados da guia
modêlo 9, devendo esta ser arquivada! para nns de fiscalização. Na hipótese de pertencerem ambas as fábricas à mesma pessoa f'íaica ou jurídica, o impôsto poderá ser pago
na do beneficiamento, quando ai fo.rem vendidos os produtos.
ISENÇÕES

Estão isentos do ímpôstc:
os lençóis de borracha crepe,
pura ou regenerada;
la)

517

b) a madeira em toras, serrada,
aplainada ou compensada e suaa fôlhas;
c) os artefatos de madeira bruta ou
simplesmente desbastada ou serrada
e os cabos torneados, destinados ao
fabrico de vassouras (Lei 2.239, de
1954) ;
d) os barris, barricas, pipas, caixões. caixotes, engradados, tambores
e tonéis de madeíra.;
e) os carretéis para ünha;
j) os veículos de qualquer espécie,
Inclusive elevadores e carrocerias;
g)
o carvão animal ou vegetal;
h) os pneumáticos e câmaras de
ar, quando vendidos diretam-ente pelos respectivos Iabrtcantes a emprêsas montadoras de automóveis e Qe6tinados exclusivamente à rodagem dos
mesmos veiculos importados novos ou
fabricados no país, de acôrdo com as
Instruções que forem baixadas pela!
Di1'e001'ia das Rendas Internas;
i) OS caixões funerários de madeira
aplainada, envernizada ou com revestimentos de tecidos. até o preço

de

crs

2.000,00.
Penalidades

Incorrem nas multas de:
a) Cr$ 50{),OO a cr$ 1.000,00 os
que infringirem o disposto na Nota 3.B : .
b) crs 2.500,00, além do dôbrc do
impôsto nâo pago, se houver, os que
não cumprirem as instruções a que
se refere a isenção "h'.

IV
Brinquedos, artigos de esporte e

[oços

O ímpôsto incide sôbre:
Brinquedos, simples ou em conjuntos, inclusive artigos. para esporte
e jogos.
tmiôetç : 6% (Lei n.o 2.974, de 1956).
V
Cerâmica e vidro

O impõsto incide sôbre:
todo e qua!-qu€ra-rtefato de cerâmica OU de vidro.
Impõsto: - 5 % (Lei 2.974,
nl'; 1956) .
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Notas

VI

1. a _ Os artefatos beneficiados
feira da fábrica produtora e que a.
ela não tenham de voltar, ficam sujeitos a novo ímpôsto, pago pele, be-

Chapéus

nefíciador, independente do que tiver
sido pago pelo fabricante. Os cenerlcíadorea, reformadores e transformadores são considerados fabrteantes para todos as efeitos legais
2. a - Os artefatos que forem remetidos a. réonces beneficíadoras e
tiverem de voltar ao estabelecímento de origem, transitarão sem pagamento do ímpôsto, acompanhados
da guia modêlo 9, devendo esta ser
arquivada para fins de físcallzaçâo ,
Na' hipótese de pertencerem ambas
ee fábricas -à mesma pessoa üsíca OU
jurídica, o ímpôat-, poderá ser pago
na do beneficiamento, quanu., ai
forem vendidos as produtos.
3. a Os brinquedos Iabrícadoa
inteiramente de cerâmica oU vidro
pelos industriais dêstes produtos
estão sujeitas ao impôsto desta
alínea.
4. a - Os fabricantes, além das demais exigências de caráter geral
desta lei, são obrigados a mencionar
na "nota fiscal" modêl-, 11, que
acompanhar as produtos, o pês.v. dimensão oU quantidade, conforme o
elemento básico da venda, bem como
o preço e o total do ímpôsto pago,
quan do a entrega se realizar fora do
município.

Estão isentos do ímpôstq:
de USO domestico
fabricados de barro bruto, .apenas
umedecido e amassado em pipa OU
maromba vertical, COm oU sem vidrament-, de sal, cujo preço de venda
do produtor não exceda de Cr$ 4.00:/
b)
as manilhas e tubos n-etas,
curvas. derivações, sifões, ralos, tês,
luvas, selins, vírolas. caixas de gordura, reduções, condutos, diminuições, cotovelos e tôda e qualquer peça
correlata) ;
c) os tijolos, as peças de qualquer
formato, terras, argamassas e cimentos, refratários,
a) os artefatos

penalidaàe

Incorrem na multa' de:

ora 500,00 a Cr$ 1:000,00 -

2,a e 4.0.,

disposto

de 1956).

Nota
O impõsÍ!.o incide, igualmente,' sôbre

as reformas executadas nos chapéus
de senhoras e crianças.

Ise:nçôes
EStão isentos do ímpôsto:
a) os chapéus de palha oU übra,
sem carneira, fÔITo OU guarniçã-o.
desde que o preço de venda do produtor não exceda de Cr$ 3,00;
b) OS cuapeus de COUTO, próprias
para tropeiros, as toucas e carapu..
ças para recém-nascidos ,
Vil
Cimento e artefatos de' cimento, de
qêsso e de pedras naturais e a.r
tificíaie,
M

O impôsto incide sôbre:
1 - cimento de qualquer qualidade;

Ise:nçôes

infringirem o

O impâsto incide sôbre:
Barretes, bonés, capacetes, carapuças. chapéus, embastídos, fôrmas
ou carcaças, gorros, quepes e tur..
cantes para homens, mulheres e
crianças, de qualquer formato e qual';'
quer que seja o material de que te..
nham sido confeccionados.
Impôsto : 6 % (Lei n.c 2.974-

nas

as que
Notas

Impôsto: 10%
2 - todo e qualquer artefato

alabastro, arenito, granito,
ônix. pórfiro, cimento e
simples ou composto com
outras matérias.
Impôsio: 5% (Lei n.v

de
mármore.

de gê:1so.

estas

OU

2.974, de

1956) .
Notas

1.a _

Os industriais de a~~bastro.
arenito, granito, mármcre, omx e
põrfiro terão o Livro modêrc 16, no
qual registrarão díàriamente as faturas ou notas de entrada do. dia anterror, dos blocos, chapas, râmínas e
placas isentas do impôsto pela suas
respectivas dimensões e preços totais.
dispensados do boletim de produção.
2.a _ Os industriais de ::IDe trata a
nota anterior, são dispensados de
mencionar na "nota "físcat.' modêlc
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11 O preço e o total do imposto pago,

quando a entrega de seus produtos se
realizar dentro do mumcípío produtor.
Isenções
Estão isentos do impôsto:
as lâminas ou placas simplesmente serradas, sem qualquer polimento;
h) o granito para "guíta" tmeío
fío) , paralelepípedos e brrta:
c) as placas ou chapas
onduladas
'Ou lisas, as fossas assétdcas J os tubos, de cimento simples ou misto, e
respectivos pertences;
d) os písos e quaisquer revestimentos, quando inteiramente eonteccíonados no local da aplicação;
e) as obras de arte, quando ven{lidas por seus autores.
a)

Penalidade

Incorrem na multa de.
Cr$ 500,00 a Cr$ 1. 000,(l0 - os que
infringirem o disposto na pata 1.a .
VIII
Escóvas, espanadores e p-,ncéis
O Impôsto incide sôbre:

Brochas, escôvas, escovões. espanadores, enceradeiras não elétrtoas, pincéis, rodos de borracha, 00m ou sem
cabo, vasculhadores, vassouras e _vassourôee, de qualquervmatérla e retno
e para qualquer fim.
Jmpôsto: 5% (Lei n,v 2.974, de
1956) .

IX
Lâmpadas elétricas

o ímpôsto incide sôbre:
Lâmpadas de qualquer qualidade,
para iluminação.
tmoôeto: 5% (Lei n.c 2.974, de
1956) .
X
Papéis e seus artefatos

O ímpôsto incide sôbre:
Cartolina, cartão, mata-borrão, papel,
papelão e produtos semelhantes, de
qualquer matéria, feitio e qualidade
e para qualquer fim.
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tmoôeto : 4%

(Lei ns 2.974, de 1956)

Notas
La - O unoõsto incide sôbre qualquer produto desta alínea que tõr
beneficiado na fábrica produtora.
Incide ainda sôbre:
Lixa, papel higiênico, "stencíl",
carbono (exceto os impressos carbcnados), "ccuché", prateado, dourado.
Iamínado, oleado, parafinado, especial
pau forrar casa ou mala e o próprio
para guarnição - quando assim preparados por meio de beneficiamento,
alteração ou transformação, fora do
estabelecimento de origem do papel.
2.30 - O lmpôsto incide sôbre qualquer artefato de papel de procedência estrangeira, bem como sôbre o de
produção nacional, quando confeccionado na própria fábrica produtora do
papel ou em edifício que com ela se
comunique internamente.
3.1\ - Não se incluem nas alíneas
r, III e XXVITI os artefatos de papel
(livros, albuns, eacarcelas, folhinhas,
etc.), contendo ornatos, cantos, ilbozes, armações ou partes acessórias de
tais matérias.
4.(\ - Os brinquedos fabricados ínteiramente com papel pelos industrtaís
déste produto estão sujeitos ao 00pôsto desta alínea.

Isenções
Está isento do ímpôsto o papel com
linha dágua destinado à imprensa,
quando importado com ~ isenção ou
redução de direitos aduaneiros. lt
proibida a aplicação dêsse papel a
fim diferente, salvo a cessão, devidamente autorizada, para o mesmo fim,
a outro jornal ou revista, correndo,
entretanto, 'sob a responsabilidade do
primeiro cedente, qualquer Infração
verificada.
Penalidade

Incorrem na multa de Importância
igual ao ímpôsto não pago e não Inferior a Cr$ 2.500,00 - os que aplicarem o papel de que tr-ata a Isenéâo
a fins diferentes do seu destino.

Xl
Produtos farmacêuticos e medicinais
O ímpôsto incide sôbre:
Adesivos sólidos ou líquidos (inclusive esparadrapo): água Inglêsa:
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água oxigenada; águas aromáticas
ou dístiladas, sem perfume; alcooíatos;

alcoolaturas;

algodão hidrófilo,

.algodão tormogênío ou outros, compostos com substâncias revulsívas,
Iodadas e semelhantes; analgésicos,
aritívirus e arrôbes:
Bacterlófagos; balas, bálsamos sôltdos, líquidos ou pastosos; bastões;
bastonetes; biscoitos; buco-vacínas:
bugias ;

Cacau; "cachetaa"; caldos vacínantes; cápsulas; cataplasmas e semelhantes; châs compostos ou não; chocolates; cigarros; comprimidos; confeitos; conservas: cremes; creolina e
outros produtos semelhantes;
Dentifrícios em geral; desinfetantes
e desodorantes sem perfume; drágeas;
Elixíre3: embrocações; .emplastros
porosos; de qualquer qualidade, para
qualquer fim; emulsões; extratos;
Farinha; fermentos medicinais; filt r a dos microbianos; fomentações;
"fondants";
Gaze; geléias; gálulas: glóbulos;
gotas de qualquer espécie, inclusive
as de produtos .hemeopátdcos: granulados de qualquer variedade. - esféricos,
granulíformes, vermiculados,
efervescentes ou não; grânulos:
Hidrolatos;
Injeções. parenteraís, uretcaís: inseticidas para uso doméstico; intratos;
Lápis; leite de bismuto e semelhantes; licores, linimentos; líquido de
Dakin; lisofórmio e outros produtos
de finalidade semelhante; líscl: locovacinas;
Magnésías leitosas, fluidas e outras;
melitos;
oteos: opoterápícos: oro-vacinas;
quateplasma e semelhantes; ovoídes;
óvulos;
Papéis e envelopes contendo produtos de qualquer composição; papéis sinapisados; pastas; pastilha..s;
pensos protetores para calos e. outros
fins, simples ou compostos; pérolas;
pessácios solúveis; pílulas; pomadas;
pós medicinais, simples ou compostos,
efervescentes ou -não; produtos injetáveis por qualquer via e de qualquer
natureza; produtos veterinários; produtos homeopáticos;
Revulsivos;
Sacaretos e sais granulados de qualquer variedade, efervescentes ou não:
sementes (Psillum e outros): slnapismo; soluções medicinais, de qualquer

natureza, para uso interno ou externo"
inclusive para injeções; soros bíológicos; substâncias sólidas, destinadas
a injeções, por qualquer via. acompanhadas ou não de solução dissolvente; supensões: suposftóríos:
'I'abletes, tabl6ide, tampões medicinais; tinturas; topo-vacinas; trocistas,
como os de mentol, cristais japoneses
e outros;
Ungüentos;
Vacinas; velas; vermítugos: vinhos;
Xaropes;
E todos e qualquer outro produto.
alopático, homeopático ou vete-rinária
aqui não discriminado, de aplicação
interna ou externao qualquer que seja
sua embalagem, acondicionamento ou
apresentação .
lmpôsto: 4%,
Notas
1.~ O impôsto incide sôbre os
produtos de que trata esta alínea,
vendidos em embalagem destinada
a consumidor, sob denominação especial ou de fantasia, dependendo ou
não de licença da Saúde Pública.
2.a. - Ficam os fabricantes nacionais dos produtos desta alínea obrigados a imprimir nos rótulos, interno
e externo, das amostras que dístribuirem gratuitamente, em tôda faceou parte que contiver o nome do produto, uma faixa vermelha, com o mtnimo de 1/4 da dimensão maior do
rótulo ou da face ou parte do en ~
voltórío, que terá em negativo a expressão. - "Amostra Gratie" - em
caracteres bem visiveis. Nas ampolas,
permite-se a simples índtcacão ría expressão "Amostra Gratds", por gravação, etlquetagem, etc. As "Amostras Gratís" de produtos importados
do exterior, - para gozarem da isenção do lmpôsto - só poderão ser desembaraçadas nas Alfândegas e Mesas
de Rendas já devidamente marcadas e
rotuladas nos têrmos desta nota.
3.a - :ã:: facultado aos fabricantes
e importadores colocar nas "Amostras
Grátis" outros dizeres além do que
dispõe a nota anterior, no sentido de
melhor caracterizá-las.
4.(1, - :E proibida a venda de "Amostras Gratís'".
5.a. - Só é, permitida a existência
de "Amostras Grátis" nas fábricas
respectivas, nos estabelecimentos ímportadores, seus depósítos e agentes,
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'nos consultórios médicos e dentários,
nos estabelecimentos hospitalares,
'constituindo contravenção a sua existência em quaisquer outros esbabelecimentos.
6.& - As "Amostras Gratda' só poderão sair das fábricas respectivas ou
dos estabelecimentos importadores,
acompanhadas de notasvdíscrfmínatávas, extraídas de talão' numeredo seguida e tipogràficamente, copiadas a
carbono e indicando o nome do destinatário (agente ou visitador, médico,
dentista ou hospital).
7.9. - Os fabricantes, além das demais exigências de caráter geral desta
lei, são obrigados:
a)
a imprimir no rótulo e na bula
dos seus produtos as indicações exigidas pelo Departamento Nacional de
Saúde;
b)
a lançar na coluna das observações do livro modêlo 15 a quanttdade e espécie das amostras distribuídas gratuitamente.
Isenções

Estão isentos do ímpôsto:
a)
Os produtos oficinais injetáveis
ou não. Entende-se por produto ortcinal todo aquêle alopático ou homeopático, de fórmula e preparações fixas,
inscritos nas Farmacopéias .ou Formulários adotados pelo Departamento
Nacional de Saúde e cuja fabricação
ou venda independa de licença dessa
repartição, sem nome de fantasia, deaprovido de bufa e de indicações terapêuticas;
b)
as amostras para distribuição
gratuita a médicos, dentistas e hospitais pelos fabricantes ou importadores diretamente ou por intermédio
de seus agentes e visitadores.

de 61eo de côco fabricados a mo,
quando perfumados.
t-mpôeto: 20% (Lei nv 2.974, de 1956).
2 - Águas de colônia, de quina, de
rosas, quando preparadas em álcool.
e de alfazema; águas de "maquilagem" 'e de beleza; amôneas para
"toilete"; bandclínas: "batons"; brilhantinas; carmins; craion para maqullagem: cremes, pastas e pomadas,
próprias para amaciar, embelezar,
limpar ou preservar a pele, o cabelo
ou a barba: depilatórios; desodorantes preparados com perfume' destruidores de películas; esmaltes' e outros
produtos para conservação e embelezamento das unhas; extratos; fixadores de cabelo e preparações semelhantes; lança-perfumes, lentilhas perfumadas; loções; 61eos perfumados artificialmente; pastilhas perfumadas; pó
de arroz, pós para uso de toucador;
preparados para proteger ou colorir
a pele e os destinados a frisar ou
alisar o cabelo; "rouges", saís perfumados para banho e outros fins' saquinhos e almofadas perfumados: tabletes e troclseos ou troqutecos perfumados; talco com ou sem perfume
e adicionado ou não de substâncias
aderentes ou medicamentosas; tinturas
e tônicos; vernizes para conservação€ embelezamento de unhas; vmagres
aromáticos; e todo e qualquer outro
produto similar aos mencionados neste
inciso, que se destinem à higiene e
cuidados pessoais.
Impôsto: 30% (Lei nv 2.974, de 1956).
3 "" óleos essenciais, simples ou
combinados, naturais ou artificiais,
compreendidos os produtos químicos
aromáticos, que constituam matéria
prima básica para a composição ele
perfumes,

Impôsto
1956) .

Penalidades
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50 % -

(Lei 2.974, de

Incorrem nas multas de:
a)

Cr$ 500,00 a Ct'$ 1. 000,00 -

b)

Notas

os

que ínfrlnglrem o disposto nas notas
2.a, 6.9. e 7.9.;
Cr$ 2.500,00 a Cr$ 5.000,00 -

os que infringirem o disposto nas
notas 4.0. e 5.0..
XII
Produtos de higiene e cuidados
pessoais

O impôsto incide sôbre:
1 - sabões e sabonetes, de qualquer forma preparados, inclusive os

1. a -

Os produt'Os incluídos nesta
~1inea, mesma consíderadns espcoiaIidades farmacêuticas pelo órgão
cqmpetente, ficam sujeitos ao ímposto Como produtos de higiene e
cuidados pessoais.
2. a - Ficam também sujeitos ao
ímpôst-, referido nesta alínea as loções, tônicos e preparações scmeIhantes. perfumados. mesmo Ind'cados para avígorar OS cabelos e a
barba, OU curar doenças do couro
cabeludo, bem CoIno OS não parru-
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mudos que nâo forem consideradas
especialidades
farmacêuticas
pelo
órgão Competente.
3,a _ As amostras de extratos, .Ioçôes, tinturas. tônicos, "batons". de~
píla.tóríos desodorantes, destruidores
de películas esmaltes e vernizes i)ara
unhas,

pastilhas

e lentilhas,

"rou-

ges", trocíscos e troquiscos, águas de

Colônia, de quina, de rosas, de alfa-

zema, que tiverem o pêso bruto máximo de 5 gramas, bem como as doS
demais produtos. dos íncísos 1 e 2
que tiverem o pêSO bl'Uto máxime de
10 gramas e t·rouxerem, umas e outras, no r6tul9 oU no próprio objeto,
em letras maiores que as da respectíva marca, a expressão fi Amostra
Grátis", ficaI'âo sujeitas apenas ao
ímpôsto de Cr$ 0,20 por unidade.

Os produtos importados como
"Amostra Grátis" só gozarão da redução do ímpôst., aqui prevista
quando desembaraçados nas Alfãndegas e Mesas de Rendas já rotulados e marcados de acôrdo com o que
determina esta nota.
4,a _ Os fabricantes e comerclantca dos produtos do inciso 3, além das
demais exigências de caráter .geral
desta lei, sã-o obrigados a extrair em
três vias, Por meio de papel Cal'bullo.
a "nota fiscal" do produto, remetendo a terceira via à repartição arrecadadora da zona fiscal em que estiver situado o comprador, dentio do
-prazo de 15 dias, contados da data
da venda. indicando o nome do adquirente. local. inclusive rua e número, quantidade, embalagem e preço
d-o produto e o valor do impôsto. ou
mencionando o -número da caução
d{) adquirente, quando fôr o caSo da
letra "c" das isenções.
5. a - Os fabricantes e comercíantes de essências que importarem ou
adquirirem de produtores oU de Comercíantes nacionais as matérias de
que trata o inciso 3, ficam on-ígados a ter oS livros mndêlos 40, 40-A
e 40-B e o talão de "nota fiscal",
rnodêlo 11, e a escriturá-los de acõrdo com as instruções nêles contidas,
cumprindo a{) comerciante comprador de óleos essenciais naturais, fi que
se refere a isenção "c". recolher o

impôsto devido sôbre o seu preço de

venda quando operar com pessoa não
habihtada nos têrmos da Nota 9 a,
6. ll. - Os produtos do inciso 3 56
Poderão permanecer nos estab-lecíment-js comerciais, sair das fábrloas,
ser expostos à venda, vendidos OU
importados, em vidros, latas, boti-

Iõee e outr-os recípíentes originais
contendo, no mínimo 100 gramas, d~
vidamente fechados, lacrados, tímbrados OU Com sêlo de segurança
rotulados, com indicaçã-o do fabri~
cante e do importador, do pê.so cruto. ~ do pêso líquid-o, não sendo permltldo. aos comerciantes, para qualquer fím, abrir oS vidros. latas .ç demais recipientes.
7. a - Os produtos destinados à
distribuição gratuita para experiências pelos industriais habilitados na
f-orma da n-ota 9,1l, contidos em recipientes até 20 centímetros, cúnlcos,
bem como as amostres em PodçT de
comerciantes por grosso ou de re ..
presentantes .de fábricas, em vIdros
contendo até 3 centímetros cúbicas
circularão sem o limite de pê.<;o
que se refere a nota anterior, desde
que acompanhados da "nota fiscal"
modêlo 11, no primeiro caso, JU do'
despacho de imPortação, no segundo
permitida a cópia fotostática deVi~
damente autenticada, em substituição
do despacho de importação.
Do
rótulo das amostras constará ainda
a declaração de gratuidade e a
Quantidade contida em centimctr.çs
cúbicos, pêso bruto e liquido.
8. a - Os produtos do incíSO 3
constantes da Farmaco-péia Brasllei:'
ra, Poderão ser adquiridos por farmácias devidamente regístradae, em
recipientes contendo no mínimo 100
gramas, para emprêg-, em suas manipulações ou para venda a varejo,
sendo permitida a existência no estabelecímento apenas de um vidro.
lata, botijã·o ou outro recíptense de
cada tipo do produto, aberto e dfStínado a tal fim desobrigados êssea
estabelecimentos da escrita a que se
refere a nota â.".
,
9. a - Os industriais que adquirirem a produt()res nacionais oU importarem aS produtos referidos no
inciSo 3, bem corno o sabão en- DÓ
em lâminas, em flocos, em raspas é
em creme, sem perfume, de precedência estrangeira, para aplicação em
sua indústria e quiserem gozar dos
benefícios consignados nas letras "a".
"b" e "e", das isenções, farão uma
caução em moeda corrente oU t.itulos
da divida pública federal, para garantia da Fazenda Nacional, no caso
de falta de pagamento do impôsto oU
multa, caução que será de 2 % sôbrc
o capital da firma, não podendJ a
mesma ser Inferior a Cr$ 10.000,00,
nem superior a Cr$ 100.000,00 .Os
produtos comprados a fábricas na-

a
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'Cionais OU importados com istuçâo
-do Impôsto, não poderão ser vendídns
'OU cedidos, salvo casos especiais. mediante permissão da repartição arrecadadora local, a industrial nabilítado nos têrmos desta Nota..
A
.cauçâ-, de que trata esta Nota po-derá ser substituída, a juiza do Diretor das Rendas In ternas, por fiança
prestada por Banco que não esteja
-em divida com a Fazenda Nacional
'por impostos, multas oU responsablIídades assumidas em nome de ter-ceirns ,
Serão dispensadas desta cauçâ., as
industriais que houverem feito a de
-que cogita a Nota l.a da Alínea XIII.
10. a - Quando as fabricantes dos
produtos indicados no inciso 3 também as adquirirem de terceiros para
beneficiamento, desdobramento OU
·-complemento de suas composições, ficarão obrigados a lançá-los no Bo'letím de Produção, em coluna especial, conservando, para o fim de fiscalização. a denominação correapon-dente,
11. a E' proibida a venda das
amostras a que se referem as netas
:S.a e 7.a, e a letra "b" das isenções.
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C) oS óleos essenciais naturais, sem
mistura,
de
produção
nacional,
quando extraídos em ínstalações !ocalizadas em Zona rural, vendidas
pelo próprio extrator a comerciante
por grOsSo registrado, que haja feito,
Exclusivamente para tal fim, a caução a que se refere a Nota 9.8. desta
alínea;
d) as amostras dos produtos dos incisos 1 e 2 para distribuição gratuita,
que, além de terem o pês o bruto máximo de metade dos pesos flxado8
na Nota3. a, .eatlsfaçam as demais
exigências previstas no citado .lia ...
positivo, desde que o seu diminuto
valor comercial seja prêv.amente reconhecido pela Diretoria das Rc:nda$
Internas.

Penalidades
Incorrem nos multas de:
a) Crg 500,00 a cr$ 1.000,00 -

os

que infringirem o diSposto nas Notas
4,30 e 5.11.;
b) - Cr$ 2.500 até 5.Mo,OO que infringirem o disPosto nas
Notas: 3.30• 6.30 7.30• S.a., lO.a. c na

Q'

XIII

Isenções
Estão isentos do ímpôstn:
a) o talco (silicato de magnésio
hidratado. sem mistura> e o sabão
'em barra, em pó. em lâmina, em flo-cos, em raspas e em creme, sem perfume, de qualquer procedência. destina dos à aplicação na indústria,
·quando imPortados oU adquírrdzs a
'fabricantes nacionais por pessoa habilítada na forma da Nota 9. a , em
volume de 25 quilogramas oU maiores. constderando-se infração perta-aer êsse pêso, reunindo num envoltório volumes de pêso inferior, per·mitido aos produtores de talco (silicato de magnésio hidratado, sem
mistura) realizar a venda Por intermédio de seus agentes distribuidores;
t» oS produtos do inciso 3, quando
;importados OU adquiridos a fabrican-tes extratores nacionais por pessoa
habilitada na forma -da nota 9. B
'para aplicação em sua indústria, bem
como amostras dêsses produtos importados para experiência por indus"trfais de produtos dos incisos 1 e 2
'OU por êstes para o mesmo fim, re'cebidos de fabricantes nacionais;

Tintas, esmaltes, vernizes
e outras matérias
o impôsto incide sôbre:
tintas, esmaltes, vernizes', massas,
pastas, preparações e composições
com base de água, álcoo1,6l€Q, piroxthna (nitro celulose) , betume, píxe
OU alcatrão e de qualquer outra qualidade, para conservação e preparo
de superfícies e pinturas em geral,
.para impressão, para carimbo, para
escrever. para desenho ou para outros -üns:
líquidos impermeabilizantes, mordentes e líquidos empregados como
veiculo de purpurina oli de pós metálicos para dourar, pratear, bronzear e alumínar; "dopes", "thmners".
redutores. retardadores, removeuores, solventes, dissolventes e dtIuentes de qualquer espécie, aguarrãs, óleo de linhaça, caserna ein pó,
secantes de qualquer espécie;
tintas químicas de qualquer côr.
côres OU corantes minerais, naruraía
OU artificiais;
anil, anílinas, pigmentos em geral, alvaiade de cbumbo, de títânlo, de zinco, barita OU barrtina, «blanc fixe", (sulfato de bâ-
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rio artificial), carbonat.o de cálcio,
gêsso cré, ütopõnío, negro de fumo,
óxido

de chumbo

(zarcão),

de co..

bre, de ferro, de mercúrio, pós de
sa.pato, pós metálicos para dourar,
pratear, bronzear e aluminar; e outras matéraís de características. semelhantes, para o preparo de tíntes,
esmaltes. vernizes e outros fins;
cêras. cêras-verriízes, Iíquídos ou

tintas, Pomadas.
emulsões, cremes,
pós, pastas, tijolos, tabletes, graxas
e quaisquer outras preparações semelhantes, servindo para limpar, polir,
amaciar ou conservar metais, móveis,
Soalhos, madeiras. ladrilhos, mármore, correias, couros, calçado, utensílios de cozinha OU para quaisquer outros fins semelhan tes: goma aráoica goma laca, goma sandaraca, 'pasta
para colar; substâncias para ttngtr
de uso doméstico, tais como "Tintol",
"Guarani", "sucuri" e semelhantes,
bem como sabões. saponáceos e detergentes sintéticos OU não, liquidos
OU preparados em tabletes, barras,
grânulos, raspas, Iâmínas, floco~, pó
ou em pastas, indicados pelo fabricante para uSo doméstiCo OU rnduatrlal. na lavagem de roupas e outros
fins domésticos. (Lei n.« 2.974. de
1956) .

Acetatos OU pil'olenhitos de qualquer espécie.
Impôsto: 5 % (Lei 2.974, de, 1956).

2. a - Os produtos adquiridos de
fábricas nacionais ou ímportedoe
com isenção de ímpôst-, nâ.o poderão ser vendidos a não ser em casos
especiais, mediante permissão da repartição arrecadadora local, a industrial habilitado nos têrmos de: Nota.
anterior. Os industriais de que trat~
esta Nota ficam ,obrigados a te! e a
escrtttu-ar dlàramente, o livro' modêlo 22, de acôrdo com as instruções,

nêle conttdas ,

Isenções
Est-ão isentos do impôsto:
a) oS artigos importados oU adquIridos a produtores nacionais, por Industrtals, para aplicação exclusiva
em produtos de SUa fabricação, na
forma da Nota La;
b) OS produtos de origem mineral
referidos na Código de Minas;
c) 06 e6rnaltes vitrificáveis (frita.s::
metálicas) ;
d) as sabões sem perfume, grosseltos, adicionados oU não de metéría
corante, com carga OU não de caolím OU qualquer silicato alcalino, que
não sejam prensados oU preparados
em raspas, lâminas oU floCoS, que
não tragam qualquer envoltório deapresentação e se destinem exctustvamente a lavagem de roupas, casas
e utensílios doméstiCOB'.
Penalidade

Notas

Os industriais que adqulrírem de produtores nacionais OU ímportarem produtos desta alínea para
empregarem como matéria prima de
suas indústrias e quiserem gozar de
isenção do Impôsto, farã,o uma. caução, em: moeda corrente oU em títulos da dívida publica federal, para
garantia da Fazenda Nacional no
caso de falta de pagamento du ímpôsto ou multa, caução que será de
2 % sôbre o capital da firma. não
Podendo a mesma ser inferior a
.
cr$ 10.000,00 nem superior a . . .
ors lOO.OOO,oa. Esta caução poderá
ser substituída, a juiZO do Diretor
das Rendas Internas, por fiança
prestada por banco cue não esteja
em dívida com a Fazenda Nacional
por impostos. multas ou responsabilidades assumidas em nome de terceiros.
serão dispensados desta caução os
industriais que houverem feito a de
-que cogita a nota 9. a da alínea XII.
1. 80

-

Incorrem na multa de o-s 500.00·
OS que ínrrtngírem
o disposto na Nota ã.e ,

a Cr$ 1. 000,00 -

XIV
Velas

o impôsto incide sôbre:
as de cêra, espermacete, estearfna..
parafina, sêbo OU de quaisquer outras,;
matérias e de qualquer formato.
Impôs"to: 6 % (Lei n.o'2.974, de1956) .

TABELA "B"
Produtos SUjeitos ao Imposto 'O)T
preço taoelttt,o

Observações
1.a O impôsto será calculado:
a) q'uando se trat-ar de produtonacional - em cada unidade - sô.,

ATOS DO PODER
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preço de venda da íúbrlca ou
de lenda no varejo
marcado pelo rabrtcance:
b) quando se tracar de produto
de procedência estranaetra ~ sônre
o preço de cada unidade, calculado
na forma da letra "b" da Observacâo
O

sôbre o preço

~

La da Tabela '!A".
2.a O ímpôsto será pago:

a} nos casos da letra "a" da
Observação anterior, pelo fabrk.oante.
por meio de estampil aas retangula-:
res comuns, adquiridas à reuartíção
arrecadadora local, medíarit e guia
modêlo 4. organizada em três vias e

aplicadas em LUgar

vts'vel de cada

unidade tributada, antes da saída. d-a
mercadoeta do estabelecimento, respeitadas as normas espe-íaía prcvís.,
tas na alínea desta tabela:
b)

no caso

da letra

"o" da.

Obser-

vação anterior, pelo -mocttadcr por
meio de estampilhas retangulares
comuns, adquiridas às Alfândegas e
Mesas de Rendas, por ocaslã·o do des_
pacho, mediante guia modêl r c organizada em t!l"ês vias, e aplicadas
na forma e na ocasião Indicadas na
letra "a" desta Observação, obedecidas as normas baixadas pela Diretoriadas Rendas Internas, de con,

ronmdade com o are. 152.
3.a Os fabricantes. dos
produtos
desta Tabela, além .das demais exigências ele caráter geraa desta .eí e
das obrigações especLtis eetabelecidas nas alíneas, são obrigadas a ter
o livro modêlo 23 e o talão "nota
fiscal" modêl-, 11 e II escrlturá.Jos
de acôrdo -otn as
ínssruçêea .ieles
contldaa.
4.a A diferença de tmpóxto a t.1ue

se refere a Observação 4.Q da Tabela
"A", quando relativa a produtos constantes desta Tabela. será sempre paga por verba,

5,a Além das penalidades especiais
previstas nas alíneas desta 'Tabela,
incorrem nas multas d~~
a)

Cr$ 500,00 a Cr$ 1. 000.00 -

OS

que infringirem o dlsoôstc na Observaçâo 3.a e os que não aplicarem
a' estampilha em lugar visível do
produto;
b) Importância ~gUa1 a·;) valor da
impôsto devido, não Intecior a Cr$
2,5-00,00 - os que deixarem de pa,
gar o ímpôsto no todo ou em parte.

525

EXECUTIVO

xv
Calçados

O ímpôstc incide sõore:
06 de qualquer espécie, tipo, formeto. qualidade ou ma '~:dD, mejusíve as galochas, as perneiras e as po,
lamas, por pa.r, de acôrdo com o
preço doe venda no varejo marcado
pelo fabricante ou importador;
Até Cr$ 20,00 . • .....
De mais de eis 2.0 'XJ até
Cr$ iW,OO . .
'
De mais de Cr$ 50,00 até
Cr$ 75,00 . .
De mais de 01'$ 75,ce até
Crê 100,00 . . . . . .
De mais de crs 100.00 até
Cr$ 150·00
..
De mais de crs 150,00 até
Cr$ 200,00
.
De mais de ors 200.00 até
Cr$ 300,00
.•
.. ......
De mais de ors 300.~0 até
Cr$ 50000, por Cr$ 25,00

Cr$
Q,60

0,90
2.00
5,00
7,00
IMO
20,00

oU fração . . . . .....
2,50
De mais de Cr$ 500,00 - ors 5,00
por 01'$ 50,00 ou fração. (Lei núme-

ro 2.974, de 195<1),
Not~

La O preçO de venda que servir de
base ao estampílhame-rto será marcado pelo fabricante na parte inter ~
na, de cada pernelra ou polaam, e na
externa do solado dos demais produtos, em ('.(1.00 pé, por forma indelével, em caracteres l1'siveis de ar,
tura não inferior a 8 nillmétr03.
Nos calçados com so~ado de crepe
sola ou lâmina de borrae'ra superpos,

ta poderão essas indicações ser terras
por meio de etiquetas de lâminas de
borracha ou de couro. com os .nzeres estampados ou impressos, de me,
do indelével e de forma a que fiquem
com segurança coladas na parte externa; e nos solados de fibra cu
corda, por meio de rótulos de papel.
A marcação do' preço de 'Tenda no
varejo, quanto aos produtos importados, poderá ser feita mediante apo,
slçân de simples etiqueta de papel,
colada em lugar visível.
2,a _ Os Iimibes de preço para a
venda no varejo serão os constantes
das respectivas tabelas de íncídên,
cía, acrescidos do .mpõcto devido
(Lei n.o2. 6'53-55) .
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s.a _ O varejista não l'Odoet'á vender ou expor à venda o calçado por
preço superior ao marcado pelo fa._
bricante ou importador,

isenções
Estão isentos lo im;>Ostl):
sapato de DOU:,;) de malha, de
qualquer espécie,
para recém-nascidos;
b) os pés isolados de
calçados,
quando conduzidos por viajantes das
respectivas fábricas, como mostruário, desde que contenham nas solas
a. declaração "Amostra para viajante" ,
Peruüuuuie
Incorrem nas multas de 01'$ .. ,.
a) o

A

2 &00,0-0 a 5.0-00,00 ---'

,)S

Guarda-chuva ou
gtar da-sol, de
qualquer feitio ou
qu alidarte com
base no preço de, venda do fabricante ou do importador, oor u.itãccc:
01'$

50,VO

até

Cr$ 100,00 . .
De mais de crs
Cr$ 250,00 . .

100,00

até

De mais de

250,)()

até

crs

Cr$ 500,00 . .
De mais de
500,·11.1 até
Cr$ 1. 000,00 .
De mais de Cr$ l.ilOO.OO -

o-s

ficam obrt.,

forma 'terá, autenticado 1o.ela repar ,
tição competente, um w:ãc e".pt'cld\
de onde extrairá nota por meio de
carbono para ser entregue ao proprietário, indicando '"1.0,U-; ~ rcstcencia dêste .
penalidad~$

b) Cr$ 1.000.00 a
OS que ínfrín.jirem o

Impôsto incide sôo-e:

De mais de ors

fo.briCJ.'~lt;3

gados a ter o livro modêlo 23 e o
tD1ão "nota fiscal" m )1~10 11 e e
escrrturá-Ios de acôrdo com as ínstruções neles contidas
4.a _ O fabricante que receber
guarda-chuva ou guar-i 8 .sol para re-

Incorrem nas multas de:
a) Cr$ 500,00 6.- Cl'S ... 000,00 ,"-. os
que infringirem o disposto nas Notas
3.a "in fine" e 4.8 ,

XVI

Até 50.00 . . . .

bela A. Os

Que ínfrmgt.,

rem o disposto nas No'"as 19. e 3,a.

o

biqueira, incidindo outrossim <, rm;
pósto sôbre a cobertur-a nova '-\.pli~a_
da 0.0 guarda-chuva ou guarda Sol.
3,a - Aos rabrícantcs, comercrarrtes e importadores de produtos desta.
alínea, aplica-se o disposto nas Observações 1.a, 3. 80, 4,a, 5.a e 6.3 da Ta-

2.00

),5,00

ors 3.000.00

XVII
Cartas de Jogar
O ímpôsto .ncíce

sôore:

Baralhos e cartas de jogar, de
qraâquer matéria e
para qualquer
fim, de ecôrdo com o preço de venda
,do fabricante JU
t.n }'JIcador, por
maço de 56 cartas ou fração:

37,50
7&.00
Cr$ "

15,Oü por o-s 100,00 ou fração.

-

(Lei n." 2.974, de 1956).
Notas
l.a _ O produto com cabo de pra,
ta, ouro ou platina,
g:..l::l.1"necid o ou

não de pedras preciosas ou semipreciosas, .fica sujeito ao hopôsto de Cr$
2f"OO, além do
impÔ,3+o devido de
aeôrdo com a Alínea XX~ V da Ta_
bela D.
2.a - O estampilhament-, será rer,
to imediatamente dep{).i.-, de fabricado o produto, consíde-ando ..<;.e .nta,
mad., o guarda.chuva 0.1 guara-sol
jé coberto e a{) qual Jlãc tenha sido
ainda adaptado o cabo, ponteira. ou

-

di:-');},,'!:,) na primeira parte da ~il"Qt::l. 2 li..

dl'$

Até Cr$ 50,00 . . .
De mais de Cr$ 50,00

até

15.OG

Cr$ 100.00 . . . .
..
3ü 00
De mais de crs 100,.):)
eis 30,00
poi Cr$ l00/JO ou ·:-a·:áo excedente
(Lei n.v 2.974, ce 195-"J. 1 ,
Notas

V' -

Os produtos desta alínea es-

tâc sujeitos à .elagem dire ta, dcvendo as estampilhas 3€!' apostas 110 en.,
vcltório de_ maneira a se romperem
por ocasião da abertura
2. a

_

Os baralhes de

jogar não poderão

cartas

de

permanecer na

fábrica depois de aca'vtdos. t-om ser

SUbmetidos a Iesoac'ao nas Alfânde,
ga, e Mesas de ~..e::1d'1.s sen. EE. acuerem acondicionados
teehados- em
caixas, maços .u outros invólucros.

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

3.3. - O estampâr.Tl'11(-n~ se fará
ao sair da fábrica quando se tratar de

produto naoionaj ou dentro do prazo de oito dias, conta.í 'os da cata de
sua salda da Alfãnri:;,.r.8" quando de
~!"ocedência, estrangeira.
4.'" - Aos fabricantes, comerclantee
c importadores
de
produtos desta
almea aplícecse o lLposto nas Oba
a
se.rvações 1. , 3.:1., 4. , ~,:l, e lia da Tabela A.
Penalidades

Incorrem las mucos de:
a) Cr$ 5-00,00 a Cr$ 1.tOO,oo (}5

os

que infringirem o disposto na No-

te 3.a..

b) o-s 2.5eO,OO a C'$ 5.000,00 os que infringirem o disposto na No-

ta 2,a.,

TABELA "O'
Produtos sujeitos ao impôsto em m:-:ão
de quantidade oU de coracterieticus
técmcas

Observaçô -s
1.a - O imposto .erá oalculadx de
acôrdo com as bases de: inctdêncíu
prevista nas alíneas desta Tabela e,
quando fôr devido ço- meio de estampilhas - será J:l.?;o pela torma
estabelecida na
Oose -vação ?a da
Ts,bela "B", -espeíta-tas as dispost,
côes especiais previstas' em cada alínea.
2.(\ - E' aplicável aos fa.blric antes
de produtos desta ra r~l,.1 o disposto
nas Observações 3.a e 5.a. da Tabela "B u
XVIII
AZcool

o ímpôsto incide sôbre:
o de uva, cana, mandioca, milho ou
batata ou de qualquer fruta ou planta, assim considerado o produto de
mais de 74° Gay Lussac ,
Por 0,33 L (meia garrafa) c-s 0,04
Por 0,50 L (meio litro)
Crg 0,{)6
Por 0,66 L (garrafa) eis 0,D8
Por 1,{)0 L (litro) cr$ 0,12.
Notas
1.a -

O ímpôsto incide sõbre o álcool que fôr empregado no próprio
estabelecimento destilador, no preparo de misturas carburantes,

527

2.a - O impôsto que incide sôbre
os produtos desta alínea, ressalve.. dos
os casos da nota 3.a, será recolhido:
a) quando se tratar de vendas a
industriais - pelo fabricante à repartição an'recadora local, antes de
iniciada a entrega do produto a consumo, por meio da guia modêlo 6,
organizada em três vias. de fauna quo
nenhum produto saia da fábrica sem
que o Imposto tenha sido prévíament;: recolhído, e por meio da' guia moGelo 4, nos outros CRSOS; as guias, conhecimentos e..notas fiscais serão Iança.. dos dentro de três dias no livro
mcdêjo 26, com indicação de ímpôsto
pano, o qual será deduzido do qu-e
houver sido recolhido adiantadamente, transportados 06 saldos por ceeislão de encerramento mensal da e8crtta;
b) quando se tratar de produto
esbrangeíro, - pelo importador, às
Alfândegas e Mesas de Rendas, por
ocasião do despacho, mediante guiai
modêlo 5 OU 7, conforme o caso, 01'ganizada em trêevvíae.

3.a - O álcool vendido a comerciante varejista ou a particular é
sujeit'Ü à selag-em direta; à estamptlha é à "cinta especial" que será
aplicada parte na rolha, cápsula ou
tampo e parte no recipi-ente,
4,a _ Não é parmitldo o desdobramento do álcool em aguardente.
5.a _ E' vedada a baldeação de
álcool acondicionado -em barris, latas
e garrafões de mais de cinco litros,
no ato da entrega ao comprador, salvo quando fÔr transportado em 'vagões-tanques, tonéis. pipas ou meiaspipas.
6.a
O álcool simples, vendido
ou remetido a negocia-nte varejista,
r-egistrado ou não, ou a consumidor,
deverá estar acondícíonado em recipiente cuja capacidade nâo exceda
de 1 litro, excluídos desta restrfçàc
os estabelecimentos hospitalares e as
repartições públicas.
7.a _ A verificação do teor alcoólico será feita sempre calculando-se a.
percentagem do álcool, 'em volume,
pelo alcoômetro de Gay Lussac, de
contrôle oficial, com divisões decimais, à temperatura ~e. 150 C., ooedeeídaa as regras analitícas Iegaís.
S.a _ Os fabricantes, além das demais exigências de caráter geral desta
lei e do que dispõem as Notas antetenores são Obrigados:
a) a remeter ou entregair ao comprador, comerciante por grosso, as.
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estampilhas correspondentes aos produtos que tiverem di) ser estampilhados fora da fábrica.
b) a colar as estampilhas no reci-

piente que contiver o produto ven-

dido a estabelecimento hospitalar ou
repartição
pública,
inutilizando-as

com a data,da venda e o número

d~

"nota fiscal" respectiva;
C)
a mencionar no verso das es·

tampilhas que acompanharem 06 proàutos vendidos, além das declarações
exigidas nesta lei, a numeração e a
capacidade dos volumes em litros;
d) a mencionar na "nota fiscal",
que são obrigados a extrair, aos declaracões de quantidade,' qualidade 6

espécie do produto e a capacidade dos

recipientes expressa em litros;
.e) a gravar a marca. ,a procedênela, o número do recípíente e sua
capacidade expressa em litros: nos
barris, em caracteres bem visíveis, a
fogo ou por meio de carimbo, com
tinta Indelével: nas latas e garrafões
com mais de cinco litros, por meio de
rótulos;
f)
a ter o livro modêlo 26 e o
tadâo-nota de expedição, modêlo A,
criado pelo aJ'tigo 2.° do Decreto-lei
n.e 5.998, de 18 de novembro de 1943,
e a escriturá-los de acôrdo com as indicações nêles contidas;
g) a utilizar o medidor amtomátlCo e cumprir as disposições do De.
creto-Ieí n.c 3.494, de 13 decagôsto

EXECUTIVO

C) a ter o livro modêlo 220 e o talão ."nota fiscal" modêlo 11, registrando, dlàrfamente, a entrada e a
saída dos produtos, o movimento das
estampilhas recebidas e o das empregadas ou remetidas ao comprador.
12.a - Aos comerciantes a varejo
de álcool, além das demais exigências
de caráter geral .desta lei, cumpre
ter todo o estoque do produto acondicionado em recipiente cuja capacidade não exceda de 1 litro.
Isenção

E' isento do ímpôsto: o álcool aplicado como matéria-prima de produtos
químicos ou de vinhos Iícorosos e
compostos, desde que os estabelecimentos fabris pertençam à mesma
razão' social, embora situados em locais diferentes.
Penalidades

Incorrem nas multas de:
a) cr$ 50D,OO a cr$ l.QQO,QO os
que infringirem o díspôato nas Notas
a-. 5.3 , 8.3 , 9.:\ e 11.0., letra "e";
b)

de 1941.

9.a - Os cue. receberem álcool com
Isenção do ímpôsto para aplicação
na índústa-ía ficam obrigados a escriturar todo o movimento do produto
em livro próprio.
10.::>_ Ai; estampilhas de álcool
vendido por comercíamte e empregado como matéria-prima de qualquer outro produto ou aplicado na
índústría, serão recolhidas à" repartiçao arrecadadora respectiva, nar forma desta lei.
.
ll.a _ Os comerciantes por grosso
de álcool, além das demais exigências
de caráter geral desta lei, são obrigados:
a) a engarrafar, selar ou rotular o
produto e somente assim vendê-lo a
varejista ou a consumidor. salvo se o
receberem em recipientes até 5 litros
ou se o venderem a fabricantes, para
aplicação na sua indústria, ou a
outro comerciante por g'l'OSlSO;
b) ai não abrir para venda a varejo os recípíentes até 5 litros;

crs

2.5QO,OO

a ois

5.QOO,OO -

os que infringirem o dispôsto nas N atas 4.::>, 6.a , 10.a e l1. a , letraa "a" e
'lb" e 12.1\:
C) importância igual. ao impõsto não
recolhidO não inferior a Cr$ 2.500,00
- os que infringirem o díspôstc nas
Notas 1.::> e 2.::>.
XIX
Carbureto de cálcio

O Impôstc incide sôbre:

carbureto de cálcio, de qualquer
procedência, por quilograma oU rraçâo, pêso líquido Cr$ 0,04.
Notas

La - O Impôsto será satisfeito de
acôrdo com o disposto na Observação
2.a , letras "a" e "b" da Tabela A.
2.a _ Os fabricantes ficam obrigados às exigências previstas nas letras
"a" e "b" da Observação 7.a da Tabela A, sujeites às respectivas penalidades.
XX
Vinagre

o ímpôsto incide sõbre:
_ Vinagre para uso alimentar,
inclusive o compõsto para conserva, e
I

ATOS DO PODER EXECU'fIVO

aromatizado "à I'estragcn" e semeIhantes:
a) obtido pela fermentação acética
do vinho, por:

o-s

0.33
0,50
0,66
1,00

L (meia garrafa)
L (meio litro) . , , ,
L (garrafa)
L (litro)

0,02

. 0,03
,., .. 0,04
.

0,06

b) obtido pela fermentaçãe, acétíce do vinho de outras frutas ou de
cana, por:

o-s

0,33
0,50
0,66
1,00

L (meia garrafa)
L (meio litro)
L (garrafa)
L (litro)

.
.

0,04
0,06
0,08

.

0,12

.

C) obtido pela fermentaçã-o acética
de outros líquidos alccólícos, por:

o-s
0,33 L (meia garrafa)
0,50 L (meio litro)
0.66 L (garrafa)
1,00 L (litro)
,

2 -

Vinagre industrial, por:

1,00 L (litro) OU fração

0,08

0,12
,.

0,16

. 0,24

c.s
0,60

Notas
VI. - Só se considera "vinagre" J
produto de fermentação acétiea do
vinho (natural de uva).
2,U - Quando o vinagre fôr obtido
pela fermentação acétíca dos vinhos
de frutas (excetuada a uva) ou de
cana ou pela fermentação acética de
líquidos alcoólicos, a sua designação
terá sempre de ser composta, acrescentando-se, em seguida à 'palavra
"vinagre", o nome da substância que
o produziu. Exemplos: "Vinagre de
vinho de laranja", "Vinagre de vinho
de cana": "Vinagre de álcool", etc,
(Lei n." 549, .ta 20-10-1937, artigo 12.
parágrafo único).
'
3.u _ Oonsídere-se "vinagre Induste-tal" o produto obtido pela diluição
em água ou líquido fermentado ou
nâo, do ácido aeétlco, Iíuuido ou sólido, ácido pirolenhos., ou semelhante, para fins lndustrrais e qUe assím
fôr rotulado ou marcado.

4,a _

E' prcíbida a venda para uso

alimentar dos vinagres de que trata
o inciso 2, senda obrigatól'ia,ncs rótulos dêsses produtos, a índlcação -
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"Para fins industriais" - em caracteres bem vísívets, de dimensões não
inferiores a 8 milímetros.
5.a - Os produtos desta alínea estão sujeitos à selagem direta.
6.a _ A estampilha é a cinta C'-"-mum, que será aposta parte no tampo
e parte no corpo do objeto.
i» _ O vinagre somente será vendido em recipiente de capacidade supertcr a um litro a negociantes por
grosso, reglstrndcs para tal fim, a industriais, hospitais, asilos, colégios,
ccrporaçôcs militares e ,depart3mentos oficiais.
8.1'· _ Os fabricantes; além das demais exigências de caráter geral desta lei, sã-o obrigados:
a) a indicar no rótulo o número
do registro no Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura ou
repartição federal competente;
b) a cumprir, respeitadas as restrições desta lei, o disposto nas notas
15.a., 16.a.. e 17.1\, letras "a", "b", IIC",
"e" e »s:: da Alínea XXI.
9.a _ Os comerciantes por grosso
de vinagre, além das demais exigências de caráter geral .desta lei, são
obrigados:
a)
a engarrafar rotular e selar o
vinagre nacional ou estrangeiro, em
recípíente de capacidade até 1 litro,
e sóment., assim vendê-lo a varejista
ou a consumidor;
b) a indicar no rótulo do vinagre
que engarrafarem, a marca, o país
estrangeír., ou Estado do Brasil de
sua produção, a firma do engarrafador e o local do engarrafamento.
lO.a _ Os comerciantes varejistas
de vinagre, além das demais exígênelas de caráter geral desta lei, sâo
obrigados:
a) a cumprir o disposto nas tetras
"a" e "b' da nota anterior cuando
ímpcí-tarem vinagre do estra~géiro;
b) a só vender vinagre em recípientes cuja capacidade não exceda de
1 litro;
"'\
c) a cumprir, respeitadas as restrições desta lei e sujeitos às mesmas
penalidades, o disposto na Nota 31.<:
da Alínea XXI;
d) a só dar entrada, em seus estabelecimentos, a vinagre nacional
accndícíonado em recipiente de capacidade até 1 litro.

ATOS
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Penalidades

Incorrem nas multas de:

ors 500,00 a ors 1. 000,00 - os
que infringirem o díspcsto nas Notas 2..... 4.a, 6.'1, s.a e 9.a letra_ "b":
.t» crs 2.500,00 a eis 5.QOO,OO ...:.. 08
que infringirem o disposto nas Notas V\ 9. a, letra "a", e io», letras
«b' e "d".
a)

TABELA

"n"

produtos sujeitos ao impôsto POr mais
de um regime OU sistema especial
Observações
1.a. _

A incidência, cálculo do ím-

pôsto, proc-esso de pagamento, obngaçôea dos fabricantes e importado-

res. e respectivas periahdades, reíerentes aos produtos desta Tabela. serão regulados :
"a) quando se tratar de produto sujeito ao ímpôsto oa raicreni pela forma estabelecida nas Observações da
Tabela "A";
b) quando se tratar de produto sujeito ao impôsto par preço tabelad.,
pela forma estabelecida nas Observações da Tabela "B";

-

c) quando se tratar de produto sujeito ao ímpôsto em razão de quantidade ou de características técnicas
- pela forma estabelecida nas Observações da Ta.bela "C";
i à) quando se tratar de produtos sujeitos ao ímpôsto por sistema especial
- pela forma prevista na respectiva
alínea,
2. a - A dicferença de ímpôsto a que
se refere a Observação 4. a da Tabela
"A". quando relativa a produtos sujeitos à selag-em direta, será sempre
paga por verba.
XXI
Bebidas

o

tmoôsto incide sôbre:
1 - Cerveja e "chopp", sôbre o
preço de venda do fabricante ou do
importador ..
Imposto: 30%
Para fim de selagem direta: Cr$
0,60 por Cr$ 2.00 ou fração (Lei 2.974.
de 19(6).

2 _ Aguardente em geral, de qualquer modo obtida:
a) simples, de graduação alcoólica
até _54.°, por:
Cr$

0,33 L (meia garrafa) , ...
Q.50 L (melo litro)
0,66 L (garrafa) .,
,
.
1,00 (litro)
,
.

MO
0,60
0,80

1.20

b) simples. de graduação alcoólica

superior a 54°; as de alcoolatos de
plantas e as compostas, assim consideradas a "laranjinha" e outras adicionadas de caramelo, cascas, ervas
raízes ou essências, por:

c.s
0,33 L (meia garrafa)
O,5G L (mei-o litro)
0.66 L (garrafa)
1,00 L (litro) "
, .. ,

O.HO
1,20
1.60
2,40

c) as rotuladas com as denominações de "armagnac", "arrack", "brandy". "cognac", "genebra", "gm",
"güestsch", "kírsch", "korch", ""011",
"whisky"'. "wodka" e outras internacionalmente conhecidas, que lhes pos-

sam ser assemelhadas, de qualquer
graduação alcoólica. e ainda as que
tiverem as propriedades crganolétioas
e índices analíticos característicos dessas bebidas, par:

o-s

0,33 L

(meia garrafa)
{I,50 L (meio litro)

12.00

0,66 L (garrafa)
1.00 L (1:tro)

24,00
36.00

18.00

. " .•.. , .

d)
as obtidas pela destilação do
suco fermentado de cana de açúcar,
adicionadas de substâncias aromáticas
ou medicinais e denominadas. de acôrdo com o art. 2.° do Decreto-lei número 4.327. de 22-5-1942. "conhaque
de alcatrão",
"conhaque de mel",
"conhaque de gengibre" e semelhantes, bem como 05 conhaques obtidos
pela destilação de vinho nacional natural de uva. por:

o-s
0.33 L (meia garrafa)
0,50 L (meio litro)

0.66 L (garrafa)
1.00 L

(litro)

, .. ,

2,40
3.60
4,8ü
7.20

3 - Apel:itivos e bebidas semelhantes: aparrtívos, amargos, "bitters"
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"fernets". "vermouths". quínados
ferre quinas, gemadas e licores, por:

o-s
0,33 L <meia garrafa)
0,50 L (meio Iíbro)
0,66 L (garrafa)

.
.

.

1.00 L (litro)

..

4.00
600
8,00
12QQ
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De mais de 12% de álcool. por:

0,33 L (meia garrafa)

0.50 L (meio litro)
0,66 L (garrafa)
1,GO L (litro)

crs

.
.

O,3~

0,48
0.64
0,96

.......•••

.

4 -

outros vinhos
espumantes, naturais ou gaseificados
por:

Até 12% de álcool. por:

0.33 L (meia garrafa)
0.50 L (me~o litro)
0,66 L (garrafa)
1.00 L (litro)

Bebidas fermentadas:
a) obtidas 'exclusivamente pela fermentação alcoólica do suco de frutas
(lU de plantas.

o-s

0,33 L (meia garrafa) .....

0.50 L (meio litro)
0,66 L (garrafa) ,
1.00 L (litro)

.

,

0,16
0.24
0,32
0,48

0.66 L (garrafa)
1,00 L (litro)

o-s

.. "

.. ,

.
.
.

Dó"

0:48

0.64
0.96

b) obtidas por qualquer' fermenta-

ção artificialmente preparadas e obrf.,
toríamente rotuladas com essa indicação. por:

c-s

0.33 L (meia garrafa:
0.50 L (meio litro)

1.GO

0·66 L (garrafa)
1,00 L (litro)

3,20
4,80

2,40

5 - Suco integral, não fermentado,
ínclusíve o concentrado por processo
de vácuo. de uva ou de qualquer outra
eruta, tolerada a percentagem , de
álcool até 1%. por:
0·33 L (meia garrafa)
0.50 L (meio litro)

0,66 L (garrafa)
1,00 L (litro)

.
.
.
.

Cr$
0,16
0,24
0,32
0,48

6 -

Vinhos:
vinho. assim considerado exclusivamente o produto obtido pela fermentação da uva madura esmagada.
ou de suctti'de uva madura:
a)

Até 12% de álcool por:
{),33 L (meia garrafa)
0.50 L (meio litro)
0·66 L

(garr-afa)

. . . . . •. .•

1,00 L (litro) :.............

"champagne" e

eis

3.60
540
7.2G
10.80

.
.
.

7
Refrigerantes
(Coca-Cola.
Crush Guaraná, etc.) e outras bebidas não alcoólicas sôbre o preço de
venda do fabricante OU da importador.
Lmaõsto : 10%

Para o fim de selagem direta: Cr$

De mais de 12% de álcool, por:
0,33 L (meia garrafa)
0.50 L (meio litro)

b)

O,H) por o-s 1.00 ou fração CL€i 2.974,
de 1956).

8 - Xaropes próprios para refrespor:

COS

o-s

O33 L (meia garrafa)

060
0:90

0.50 L (meio litro)
0.66 L (garrafa)

1,20

1.00 L <litro)

1,80

9 - Produtos sólidos, para o preparo de águas de mesn (hidrolitol e
semelhantes) e outros próprios para
fabrico de refrescos, de qualquer qualidade e qualquer modo acondicionados:
Por 5 gramas ou fração
0.10

o-s

NOTAS

v· ~ Para os fins desta lei. consídera-se "chope" o produto do inciso
1 quando acondicionado em barris e
"automáticos" .
2.a - Os "vermouths". quina dos.
Jerroqulnas, gemadas. guaranados eoutras bebidas compostas, da mesma
espécie, produz.dos com o emprêgo de
70% no mínimo, de vinho ou de vinho
natural de frutas nacionais e de acú.,
cal' e álcool, também nacionais, com
graduação .alcoófica não superior a
18%. pagarão o Impôsto previsto no
lncàso 3 desta alínea. com 50% de redução, quaodo a sua fabricação tenha

016
0.24
0,32
0.48

sido previamente autorizada pela Di·
reter-ia das Rendas Internas.
3.a - Os vinhos licorosos ou especializados, adocíoados OU sêcos e al-
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cooltsadcs,

tais como «mosca:el",
"velho" e semelhantes
estão sujeitos ao ímpôsto do inciso 6
como vinhos de mais de 12% de

"malvasia",
álcool.

4.0:: _ A aguardente convertida em
outra bebida fora da fábrica produtora fica sujeita ao ímpôsto integral
correspondente ao novo !produto.
·5.a - Os produtos desta alínea estão sujeitos a selagem direta.
6.a _ Aos fabricantes e comerciantes dos produtos dos incisos 1 e 7,
aplica-se o disposto nas Observações
U·. 3.a 4.a • 5.a . 6.a e 11.a da Tabela
"A" e 2.a da Tabela "B" (Lei 2.974.
de 1956) .
7.1), -

.

As estampilhas são:

cO retangulares comuns - para .a
produtos sólidos (inciso 9). - coladas
em lugar visível. de maneira a inutíIiaarem-se uma vez aberto o volume;
b)
cintas comuns - parta os barris
e "automáticos" de "chopp" - c'01-)"..
das em uma placa de madeira, cartohna, papel ou papelão, considerando-se selados. quanoo :assim saírem
das fábricas; para os demais barris
aplicadas ao corpo dos mesmos; para
os garrafões de capacídade até 5 litros, garrafas, botijas; frascos, vidros
e outros recipientes semelhantes. aplicadas parte ne rôlha, cápsula ou tampo e parte no gargalo de modo a rom,
D-erem-se ao ser aberto o recipiente
ficando as extremidades ao mesmo ade,
ridas; para as latas - coladas no
tampo das mesmas.
ga _ As estampilhas que acompanharem os barris de "chopp" serão
assinaladas na lado impresso, por ocaeiâo tde serem aplicadas, com o nome
da fÜ'ma ou suas ínícíais e o número
desta alínea, a tinta, picote ou qual..
quer outro processo mecânico, coatanto que o valor das estampilhas e
marcações exigidas fiqu-em visíveis,
devendo, também, conter de forma. a
abranger a placa acima referida, a
numeração e capacidade do barril,
data e número da nota fiscal cu manifesto, permitido o uso de carimbo>
O estampilhamento dos produtos referidos no inciso 9 recairá diretamente sôbra cada unidade de cinco gra.,
mas ou n-ação, quando se tratar de
sólidos, e sôbre o total das Unidades
contidas em cada volume, quando se
tratar de outros produtos.
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9,a .~ Para os recipientes de louça
ou vidro, de capacidade até 1 litro,
e concedida uma tolerância de 10%.
10.a - A verificação do teor a1c06Iíco de tôdas as bebidas Iar-se-á caíeulando-ss a percentagem do álcoot
em volume, pelo alooômetro de Gey
Lussac, oficialmente aferido, com divísôes
decimais, à temperatura de
15°0, obedecidas as regras analítécas
legais .
!l,a _ Constitui contravenção a
existêncía, em estabelecimentos co.
mercrais ,CU fabris, de ingredientes que
sirvam 'para adulterar ou raasmcar bebldas nacionais OU estrangeiras; e
ainda, desdobrar, colorir e de quer,
quer forma modificar
estado em
que as bebidas saíram das fábricas ou
foram importadas. E' permitida aOs
industriais a posse de tais ingredientes, desde que Se destinem comprovadamente ao emprégo na fa.oricação
legitima de seus produtos.
12.a - Os fabricantes e comerciantes que receberem vinho não poderão
filtrá-lo nem pasteurizá-lo. salvo se os
prfmeiros o empregarem com matéria
prima de outras bebidas OU de vínagre ,
13,a - O dtspoato na nota anterior
não atinge os cantdneíros e benefíeíadores que receberem, na zona vinícola, vinho ínacabado .
14.a - As bebidas, quando remendas
ou vendidas por fabricantes ou comerciantes por grosso a negociante varejista, registrado ou não, ou a consumidor, serão acondícíonadas em -rectpiente cuja capacidade não exceda
de 1 litro, excetuados os "chcpp" em
barrü. ou "automático", e o vinho
acondicionado em recipiente de capacidade até 5 litros, que assim tenha
de ser vendido.
15,a - ~ proibida a venda a tômo
d-e bebidas, com exceção do "cnopp"
acondicionado em barris ou "automàtico" .

°

1.6,:> ~ E' proibida. a baldeação de
bebidas no ato de entrega ao cemp-ador, quando acondicionadas em
barris, latas ou garrafões de mais de
5 litros, salvo quando se tratar de
accndícíonamento em vasilhame adaptável à condução por cargueíro ou em
vagões.tanques tonéis, pipas ou meias
pipas, respeitadas as restrições da
NOGa H. a desta alínea. Em tais casos,
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será feita mencâo dessa clrcunstâncta
na "neta fiscal", independente das demais exigências desta Lei.
17.a _ Os fabricantes, exceto os de
cerveja ou "chopp", além das demais
exigências de caráter geral desta ler,
são obrigados:
a)
a ter o livro modêlo 23 e o
talão "nota .físcal" modêlo 11, escriturando-Os de acôrdo com as indicações nêlcs contidas, facultando-se aOS
fabricantes de aguardente optar pelo
livro modêlo 26;
b)
remeter ou entregar ao comprador as estampilhas correspondentes
aos produtos que tiverem de ser estempilhados fora da fábrica;
c) a mencionar no verso das estampilhas que acompanharem 0S pro,
dutos vendidos as declarações exigidas por esta lei;
d)
a mencionar na "nota fiscal"
que são obrigados a extrair as declarações de quantidade, qualidade e espécie do produto, e a capacidade das
vasilhas expressa em litros;
e)
a gravar a marca, a prncerlênda, o número da vasilha e sua capacidade expressa em litros: nos Lnrrts,
em caracteres bem vísíveís, a fOgo, ou
por meio de carimbo, com tinta tncteIével; e por meio de rótulos nas latas
e 'garrafões de mais de 5 litros;
f) a utilizar o medidor automática
e cumprir as disposíções do Decretolei n.c 3.494, de 13-8-1941, quando fabricar aguardente de, cana;
g)
a cumprir, no que lhes furem
aplicáveis, as exigências das letras a.
b e c da Nota ai».
18.a - Os fabricantes de' cerveja ou
"chopp", além das demais exígênctas
de carâ ter geral desta lei, são obrf-

gados:
a)
a ter o livro modêlo 27 cscnturando-o de acôrdo com as'tnstruçôes nêle contidas;
t» a dar saída aQS barris e "autemáticos' de "chopp" acompanhados dia respectiva "nota fiscal" ou
manifesto, contendo. além das demais
exigências desta lei, a data da saída
do produto da fábrica;
c) a dar saída à cerveja de alta
fermentação de que trata o inciso 1,
com as estampilhas apostas aOS recipientes inutiliza dias na forma do ar.,
tigo 76. trazendo sempre a indicação
da data (dia, Inês e ano), da SUa' S3.i-
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d3t da Iábrica.; devendo essa meice,
çao ser Ielta por meio de carimbo
com tinta indelével ou a picote. S6 o~
recipientes de cerveja dêsse típo, devolvidos às fábricas, poderão sair
destas com as respectivas eetaenpühas
Inutilizadas com a data do dia an,

tenor:

d) a cumprir o que dispõem as
letras d e e da Nota 17.a.
19,3 _ Vinho é O produto o~tiio
pela fermentação alcoólica da uva madura esmagada ou do suco da uva madura, ficando proibida a venda; sob
tal denominação, de produtos obtidos
por outra qualquer forma. QU8..nd'J o
líquido fôr obtído pela fermentação
alccólíca do -SUCD produzido P'-)1' qUJ?l
quer outra fruta ou cana, a designação terá sempre de ser composta"
acrescentando.se logo a nome do suco
fermentado. Exemplos: "vmho de
caju", "vinho de laranja", "vinho oe
oane", etc. (Lei 549, de 29-1(}~1937,
art. 2.v e seus §§ 1.° e 2.°).
20.a _ Considera-se matér-ia prfma
para. o vinho o mosto, isto é. o produto do esmagamento da uva, com ou
sem a presença do bagaço, bem como
o mosto concentrado, quando empregado exclusivamente nas zonas rtnícolas para a correção do vinho.
21ll. - São proibidos todos os processos empregados para imitar o Vinho natural ou produzir vinho artificial. Os vinhos importados do es-ran.
gelro sõmeote poderão ser consumidos em espécie, não podendo sorrerqualquer transformação que altere sua
marca, classe cu tipo.
22.3 - Considera-se falsificar Vl'111O:
a)
desdobrar, colorir e de qualquer
forma modificar o estado em que salram das fábricas ou foram importados;
b) aproveitar para vinho. o oagaçc
de~uvG" já fermentado;
c)
obter vinhos. ínculeando-os como naturais de uva, pela fermentação de mostos concentrados, passas de
uva ou de qualquer outra fruta, bem
corno, fora da zona víntcola pela ter.
mentaçâo de mostos conservados por
qualquer processo.
23.a _ Os lavradores elaborantes 'de
vinho natural, empregando produtos
da própria lavoura." poderão rernetê.,
los acompanhados da guia modêlo .o.
com o ímpôsto a pagar, desde que a
N
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remessa seja. feita a tabncant, regrstredo para o fabrico de vinho, estabelecido na ID€6Ina circunscrição nsca.l.
24,0. -

ccs e caixas qUe fizerem. em obediência à letra a, devendo, conservar as
notas fiscais ou faturas para cxun,
las aOS agentes do fisco, quando sOU",
citadas.
30? - A fabricação de vinhos compostos em desacôrdo com a No~·a 2.fl
e com a letra a da Nota 29.a determinará. além da multa, a cassação
imediata da autorrzaçâo concedida ao
fabricante pela Diretoria das Rendas
Internas, passando a incidir os produtos no impôsto total do inciso 3,
letra a desta alínea.
31.a _ Os comerciantes, <além (las
demais exigências de caráter zeral
deste. lei, são obrigados:

A venda de. estampilhas para
selagem de vinhos estrangeiros só será
feita quando a respectiva guia de aquisição estiver visada por um Iuncionârlo do Instituto de Fermentação de
Ministério da Agrtcul tura.
25.1\ - Aos- íabncantes que infringirem a Nota 21.(1. não serão fornecidas
estampilhas para selagem de vinhos.
26.a - Os fabricantes de vinho que
também receberem o produto com o
impôsto a pagar, na forma do disposto na Nota 23,0., ficam obrigados a
lançar, no mesmo dia, na coluna de
08 çroesíetcs:
produção do seu livro de escrita fiscal. modêlo 23, desdobrad-a para êste
a) a engarrafar, selar e rotular G6
produtos nacionais ou estrangeiro..". e
fim, a entrada do vinho com a desõmente assim vendê-los a varejistas
claração de sua quantidade, do número e data da guia de remessa modêlo
ou a consumidor, salvo quanto aos tmportados ou recebidos em recípientes
10, do nome do remetente e da procedência da mercadoria.
até 5 litros;
b),
a nã-o abrir, para venda a va27.a - Os lavradores elaborantes de
rejo, os recipientes até 5 litros;
vinho que também derem saída ao
produto com o ímpôsto a pagar, tia
C) a rotular os produtos que engarforma da Nota 23,a, deverão possutr
nafarem indicando além da ma-ca, o
além do talão guia modêlo tu. o lipais estrangeiro OU o Estado do Bravro de escrita fiscal modêío 28. no
sil de ;5Ua produção, a firma uo en,
qual discriminarão os produtos ven,
garrarador e o. local do engarrafa,
dídos com o impõsto pago OU 11 pagar.
monto (cidade, rua e número):
28.a Os mesmos lavradores eba08 de agua,rdente por grosso:
borantes do vinho. quando d-erem saíd)
a ter o lívro modêlo 30, ODeie
da ao produto com o -ímpôsto a PJ.registrarão diàrtamente a entrada e
gar, são obrig,adosa remeter uma vil'J.,
a saída dos produtos, bem como o
da guia modêlo lO à repartição físmovimento das estampilhas emprega001 a que estiverem subordinados e oudas- ou remetidas ao comprador;
tra ao destinatário da- mercadoria,
e) observar o que dispõe o art. 115,
29.a. ' - Os Iabrlcantes de virmos
letra "a";
compostos, além das demais exigênos vare1istas. em geral;
cias de caráter geral desta lei. são
obrigados:
j) a fazer o estamptlhamente dos
produtos na mesmo dia em que abria)
a fabricá-los de acôrdo com 3.,S
rem os volumes fechados, adquiridos
exigências da Nota 2,a e a usar, no
de comerciantes grosslatas:
engarrafamento e encaíxotamen'.o. BX~
cluelvamente frascos e caixas nacio- ~ g) a fazer o engarrafamento dos
tJlíquidos, de forma que, iniciados em
nais;
relação a um determinado volume, fib) {L dar saída 60s vinhos composque todo o conteúdo acondíc.onado,
tos que fabricarem, acondicionados em
.rotulado e selado no mesmo dia;
recipientes de capacidade não superior
h) a conservar em seu poder as
a 1 litro, selados e rotulados mesmo
"notas fiscais" recebidas 0jIT: a cerquando vendid-os a atacadistas;
veja OU "chopp" enquanto axtstír no
c) a ter o livro modêlo 29 e a eaestabelecimento a mercadoria a aue
crlturá-Io de. acõrdo com as ínstrucorresponderem a fim de serem exações nêle contidas;
mínadas pela fiscalização em cond) .~. anotar na' coluna das Ob-::ie-rfror.t(\com a referida mercadoria E;.
vccões dêsse livro as compras de tras.
as respectivas estampilhas;
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i) a SÓ venderem em reupientes,
CUJa capacidade não exceda de 1 11tro, devidamente selados e rotulados,
os vinhos que importarem diretamente
do estrangeiro, em vasilhame de capacidade de mais de 5 litros'
i) a _60 dar entrada em seu estabeIecímento a bebidas acondicionadas
em recipientes de capacidade até 1 litro, salvo o caso da letra "I" desta
nota e o "chopp" acondicionados em
barris ou "automáticos" destínano à
venda a tôrno no próprto estabelecimento, não podendo possuir estoque
de qualquer outro modo acondicionado;
k) . a só vender em sua embalagem
orrgtnaj o vinho acondícíonado em
reeípíentes .cuje capacidade não ex. ceda de 5 litros, não sendo perrmtada
a SUa abertura para venda a varejo,
excetuado desta proibição o retalhameuto do vinho nacional natural de
uva, contido em recipiente de capacidade até 1 litro, desde que o produto tenha de ser consumido no próprio estabelecimento varejista.
Isenções

Estão isentos do ímpôsto :
a aguardente nacional requísi-,
tada pelo Instituto do Açúcar e do
Álcool, para Bel' redestílada e transformada em álcool;
b) os vinhos empregados como matéria urtma na rebrcação de álcool
e elo 'Vinagre, quando os respectivos
estabelecimentos fabris estiverem localizados na mesma ctrcunacrtçâc fiscal e pertencerem à mesma firma;
C) as águas minerais definidas no
art. 1.0 do código "de Águas Minerais,
já tributadas de acôrdo com o disposto
no art. 37 do mesmo Código (Decretolei n.e 7.84,1, de 8-8-1945).

XXI!
Fósforos e isqueiros

o

ímpôsto incide sõbre:
fósforos de madeira, de cêra
ou de qualquer espécie. acondicionados em. carteira ou caixa:
a) contendo até 30 p3JitOG ..
0,12
b) contendo mais de 30 até 60
palitos .
016
c) por 30 palitos ou fraçã{} a
mais, na mesma carteira ou
caixa maís o-s O·OS (Lei numero 2.974, de IS56).
2 - metais. metalóides e pedras
preparados para isqueiros ou acendedores
automáticos, de qualquer
forma acondicionados. com base no
preço de venda ..do fabricante ou de
importador
Imqiôeto : 20% (Lei n." 2.974, de
I

-

H)55) .
3 - isqueiros ou .acendoedores não
elétricos e quaisquer outros aparelhos
destinados a fins idênticos com base
no preço de venda do fabricante ou
do importador.
rmoõetc: 2{)% (Lei n.v 2.974 de

1956) •

a)

Penalidades

Incorrem nas multas de:
a)

CrS 5-00,00 a ors 1. 000,00 -

que infringirem o disposto
7. a . 8.0., 16/1, 17.a , letras a,
is-. letras a, b e a, 23.0.,
2,'P', 28.a.. 29.0., letras c e d.
tras a, e, j e g;
b) 01'$ 2.500,00

OS

nas Notas
c, d, e e,
24.0., 26.a ,

e 31,a, le-

a 01'$ 5.0DO,DO - os

que infringirem o disposto nas notas
11.a, 12.0., 14.a, 15.0., 170.., letra f, ISO..
letra c, 19.1\,20.(\, 21.iI., 22.a, 29.11. letras a e b, 30.a e 31.11., letras a, b,
c, h, i, j e ».
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Notas

Os produtos desta alínea estão sujeitos a selagem direta.
2.a _ O processo de pagamento do
ímpôsto de escritura-ção e as penalidad-es regulam-se pelo disposto nas
Observações 2.9., 3.a e 5-.9. da Tabela B.
3.a _ Aos taorlcantes, comerciantes
e importadores dos produtos dos incisos 2 e 3 aplica-se o disposto nas
observações La, 3.0., 4.a, 5.a e 6.0. da
La _

Tabela A.
'4,a _ E' vedado o comércio a gra-

nel dos produtos do inciso 1, os quais
só poderão transitar, ser expostos à
venda ou vendidos em carteiras ou
caixas.
5.a _ E' vedada a transferência de
fósforos para acabamento ou- beneficiamento fora da. fábrica produtora.
6.a _ Os produtos do íncíso 2 poderão ser acondicionados em envoltorios contendo no máximo 10 unidades,
devendo as estampílnns. neste caso,
ser apostas no envoltório.
7.0. - Os produtos do inciso 2, de
origem estrangeira, apreendidos pelas
repartições fiscais e vendidos em leilão, só poderão ser entregues aOS com-
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pradores depois de devidamente selados pela própria repartição fiscal, ae

EXECUTIVO

pelo fabricante ou Importador. per
unidade úe 2:) gramas, pêso brutc :

acôrd., com o que dispõe a nota ante-

rtor (Lei

D.O

2.653, de 1955).
Penalidades

Incorrem na multa de C['$ 2.500,00

a o-s 5. OOO,o(J - os que infringirem
o disposto 'nas Notas 4.a e 5.a.
XXIII

crs
Aw o preço de cr$ 1,70
De mais de ors 1,70 até ors
De mais de ors 2,00 até ors
De mais de crs 2,30 até ors
De mais de ors 3,50 até crs
De mais de o-s 5,20 ou

preço marcado
(Lei TI.O 2,64"4, doe 1955)

0..1:0

2,C{) 0:5U
2,30 061
3,50 C96
5,20 1.60

sem
.

2,00

Fumo

NOTAS

o ímpôste incide sôbre:
1 - Charutos, com base no preço
de venda no varejo, marcado obrigatoríamente pelo fabrtcante GU impor-

1.8. - os produtos desta alínea estao
sujeitos à selagem direta e o ímpôsto
será pago em estampilhas:
a) retangulares para maços, pu'cotes, carteiras, caixas, latas, potes e
outros invólucros, de cigarros, cígarrilhas, rapé, fumo desfiado,
picado,
mígado ou em pó, de qualquer origem
e de charutos de procedência estrangeira, aplicadas em lugar bem visível,
de maneira a. se ínutálízarem ao ser
aberto o volume;
b) cintas especiais para charutos nacionais, aplicadas nos fechos
das caixas, maços ou pacotes, em íugar visível, de maneira a se j!lutiL~a
rem ao ser aberto o Invólucro. ~Lei

tador, por unidade:
Até o preço de C1"$ 3,00
De mais de crs 3.DO até
De mais de ors 5,00 até
De mais de o-s 10,00 até
De mais de o-s 25,O{) até
De mais de 50,00
(Lei D.O 2.9'28, de 1956 e
Lei n.c 3.244 de 1957).

5%
10%
12%
15 %
20%
30%
art. 68 da

5,00
HI.OD
25,00
50,00

2 - Cigarros, com base no preço
de venda no varejo, marcado pelo
fabricante ou importador, por yintena.
Até o preço de cr$ 4,00
45%
De ma.Is de ors 4,00 até 10,00 5{)%
De mais de ors 10,00
55%
obedecida a seguinte tabela para fim
<te selagem direta:

ors
Até o preço de Cr$ 4,00
De mais de o-s 400 até 4,70
De mais de
4,70 até 5,70
De maia de ors 5,70 até 7,10
De mais de ors 7,10 até 1000
De mais de ors 10,DO até 1300
De mais de Crg 13,00 até 15:00
De mais de C1'$ 15.00 até t7,(JO
De mais de crs 11,00
.
(Lei n. 2.974, de 1953).

crs

1,80

2,35
2,85
3,55b,OO
7.15

8,25
Y.35

55%

Cigarrilhas e cigarros de palha feitos. a mão, em caixas ou maços de 20
unidades OU fração, com base no preço de venda do fabricante OU do ímportador.
Impôsto: 10% (Lei n.s 2.974, de
1956) •

Fumo .desfil~do, picado, mlgado ou

em pó (InClUSIVe rapé), com ~..ase no

preço de ven-ta no varejo,

m3.,iC~,QO

n.c 2.928, de 1956).

Z.a - Os maços, pacotes, carteiras.
caixas, latas, potes e quaisquer outros
invólucros contendo cigarros, cigarrilhas. charutos, rapé. fumo desfiado
picado, migado. ou em pó. nos quais
são aplicadas as estampilhas OU cintas correspondentes, pelas formas estabelecidas nas letras a e b da Nota
anterior ou nos quais é feita a Indicação de preço máximo de venda no
varejo, n05 têrmos das letras a e b da
Nota 6.a e da Nota 7,~ - só poderão
eaír das respectivas fábricas ou 6€;'
importados perfeitamente fechados
mediante cola Ou substância ecngênere, compressão mecânica rompacotamento feito a máquina), solda
ou de outro modo semelhante: não
sendo permitida sob qualquer pretexto a SUa abertura para venda a
retalho, salvo quanto aC6 charutos
de produção nacional e cigarros, cigarr-ilhes de qualquer origem. (Lei
11.o 2.928 de 1956).
3.a _ Qualquer dos invólucros a que
se refere a Nota anterior, de cigarros
e cígarrilhas de produção nacional só
poderá conter uma vintena ou ~eus
rnúltcplos, de tais produtos ..
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4.a - E' admiJtida a tclerâncín de
5% .sôbre o pêsc bruto dos produtos
de que trata o íncíso 4.
5.a - As frações da unidade de 25
gramas de rapé ou de fumo desfiado,
picado, mígado ou em pó, serão coneíderadas de pêso igual ao daquela
unidade e como tal sujeitas ao impÔSUl Integral correspondente ao preço
da mesma unidade.
6,s - A marcaçâx do preço de venda
no varejo que servir de base para o
pagamento do ímpôsto nos produtos
desta alínea será feita com os dizeres
- de
- Preço na varejo - Cr$
rorm; indelével e bem vlsível .

8.0. _ As caixas, pacotes e quaisquer outros invólucros contendo charutos doe procedência estrangeira, nos
quais são aplicadas as respectivas estampilhas pela f-orma estabelecida na.
Nota 1.a letra. "a", não poderão ser
abertos para a venda a retalho.
9. s _ Entende-se por cigarrilha o
produto feito com ca.p,a de fôlha de
fumo envolvendo fumo desfiado, picado, migad-, ou em pó, e por charuto produto semelhante envolvendo
fôlhas doe fumo íntejraa, cortadas ou
partidas.

pelas· fabricantes de charutos,
específícando "Preço de cada charuto
no varejo - Cr$
(unidades
tributadas
);
I - na parte interna da tampa de
cada caixa, impressa com tinta preta.
em caracteres de altura nâo inferrcr
a)

a 10 milimetroa;
TI - nos rótulos exteriores das cai-

xas, maços ou pacotes. ou gravados
nas próprias caixas, em- caracteres de
altura não inferior e. 1~ milímetros;
b) pelos fabricantes ou importadores de cigarros. e cigarrilhas, de rapé e de fumo desfiad-o, picado. mígado ou em pó, nos rótulos de cada
maço, pacot-e, carteira; lata, caixa ou
outro qualquer Invólucro, em caracberes de altura não inferior a 2 milímetros quanto às letr-as e não inferfor a 5 milímetros quanto aos algarismos. (Lei n.o 2.928, de 1956).
c) a marcação de preço a que se
refere a letra anterior. poderá ser
feita p 210s importadores mediante a
aposição de etiquêta colada ao invójucro.

'I'ratando-se de invólucros, caixas.
pacotes, maças ou semelhantes, C011t-endo maís de uma unidade tributada e nas quais sã-o aplicadas as
respectivas estampilhas ou cintas, segundo as normas estabelecidas nas
letras "a" e "b" da Nota La, a
marcação a que se refere a Nota anterior deverá indicar, com exceção
dos charutos, o total do invólucro.
bem como o número de unidades tributadas, pela forma que se segue:
I

Preço no varejo (unidades tríbutadas) .
(Lei 2.928, de 1956) .

Cr$
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10.a - Serão admitidas as seguintes quebras para o fumo em reinas,
pasta ou molho e para o em corda ou
rôlo, quando desfiado, picado. migado cu em pó.

fuma em fôlha, pasta ou molho:
Destalo
. . . . .. . . .. . . .. . . . . ..
18%
a)

PÓ ............•..•.•.... ,....

Total

2%

20%

b) fumo em corda ou rôêo:
PÓ

depósitos, somente quando
de fumos importadas:
Fumo em fôlha, pasta ou molho 3%
Fumo em corda Cu rôlo
3%
l I.'' - Os que fabricarem fumo desfiado. pícado.: migado ou em pó, quer
para a venda em espécie, quer para o
emprêgo na manipulação de cigarros
ou cigarrilhas, são obrigados a apresentar, no mínimo, uma produção que
ccrresponda a 80% de fumo em fôlha, pasta ou molho e a 90% do fumo em corda Cu rôlo, de acôrdc com
a Nota 10,30. o impôsto relativa à
diferenca verificada será
calculado
pela taxa mais elevada do inciso 4.
12. a _ Os produt-os a que Sê refere
esta alínea não poderão ser vendidos
por preço superior ao marcado peêo
fabricante ou Importador e que serviu
de base para o estampllhamento,
atendido o disposto em a Nota 13.a.
13. s _
E' facultado o acréscimo
de Cr$ 0,10, por vintena. sôbre os
preços estabalecídos no inciso 2, quando a venda dos produtos a que se tetere o mesmo inciso rõr feita fora.
do Município onde se encontra situada a fábrica produtora e desde que

se

o) nos
tl'at~r

538

Aros DO PODER EXECUTIVO

nos rótulos respectivos seja .indlcado.
pelo fabricante, nos têrmos da Nota
6.a, o preço no varejo dentro do Município sede da fábrica, bem como o
dito preço acrescido de dez centavos
para a venda fora do referido Município.
14.a _ Considera-se sonegação a
simples existência, exposição a venda ou venda, em quaisquer estabeIecímentcs, dos produtos de que trata
esta alínea, de procedêncín estrangeira e sem o esbampilhamento devido.
Quando a apreensão de tais produtos.
nas condíçôes acima, se verificar em
inclusive "mght
notéís, cassinos.
olubs" e "boítes" bem como nas 6€ces ou dependêncícs de socieda-des
desportivas oU recreativas, serão responsáveis pela infração as entidades

proprietárias dês5€6 estabelecrmentos,
ainda que os referidos produtos perterncam a terceiros.
15.a - Os fabricantes dos produtos
constantes desta annee, além das demais exigêncíes de caráter geral desta lei, são obrigados:
(O 2. ter o livro modêlo 32, escrtturando-c de acórda com as índícacões nêl e contidas;
b)
a ter o livro modêlo 33, para
o lançamento d as entradas e' saídas
elo furna empregado como· matéraa
prima.
16.a - Os comerciantes atacadistas,
ccnussárrcs e consignatáríos de fumo
em fôlh'a, pasta. molho, corda ou
rólo, além das demais exigências de
cará ter geral desta lei, são obrigados:
a) a ter o talão de "nota fiscal'
modêlo 11 e o 11\;'"1'0 modêlo 34 Iançando n-este diàrbamente, a entrada

c a saída dn fumo de qualquer procedência;

t» a lancar na coluna de Observado Jívro de escrita fiscal a quanttdade, espécie e destino do fumo exportado para o estrangeiro;
c) a apresentar ao agente do fisco.
.sempre qu-e fôr exigido, o livro de
que trata a letra "a", as notas e Iaturas correspondentes ao fumo recebido e as guias de exportação ;
d) a entregar mensalmente à repartição arrecadadora local, cópia HeI
dos lançamentos feitos no livro moCCJ'f5

dêlo 34;

17.[( Os Import.aõcres de cigarros e
cígarrtlhas estrangeiros são. obrigados à colocação de etíquêtas n06 ma-

cos, carten-as, pacotes ou latas. contendo sua firma, enderêço e número
da "Paténte de Registro". além OI)
estampühamento devido. Tais ext
eências serão satisfeitas dentro de 48
horas após o recebimento dos produ
tos. sendo apreendidos como contra,
bandeados os produtor; que não as satisfizerem,
18,a - Os cigarros de origem estrangeira apreendidos pelas reparti.
çôes fiscais e vendidos em leilão. só
poderão ser entregues aos compradores depois de devidamente selados Dela própria repartição fiscal, por unidade de maço, carteira, caixinha ou
pacote contendo uma vintena ou n-acão, ou por unidade de outros peauenos invólucros contendo no máxi.no três víntenaa. (Lei n,c 1. 748, de
28-11-952J .

19.0. - Os importadores de charuto..
estr-angeiros são obrrgudos a declarar à repartição aduaneira, no ato da
importação, o valor pelo qual seré
vendida no varejo cada caixa ou tnvó.iucro, pagando o Impôsto de eonsumo correspondente, de conformídada COm o inciso 1. São ainda ojn-ígudes a aplicar, além de estampilhamento Em cada caixa cu Invólucro.
dentro de 48 horas após o recebimento- do produto, uma etdquêea contendo sua firma, enderêço., número da
"Patente de Registro" e o preço respectivo para venda no varejo. êste
e1':11 caracterss não inferiores alO: míllmetrcs: (Lei 2.928. de 1956)
20.:l. - Os fabricantes de produtos
do Inciso 1 de-sta alínea serão ainda
obrrgadcs a aplicar em cada charuto
um anel etàquêta, indicando o nome
da firma fabricante, seu enderêço e
marca do produto e a aplicar em
cada caixa uma etiquêta, para ser
preenchida pelo retalhista, com ~ os
seguintes dizeres:
"gste envoltório foí aberto em ... ,
de
,
de 19.. ""
(Assinatura do retalhista)
na qual o comerciante que a abrir
para venda a retalho das unidades
que contiver, será obrigado a apor a
data respectiva da abertura e a sua
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.a.ssLnatura, O que poderá ser feito por
.seu preposto, 5Gb sua respcnsabilida(~i 11.0

de.

2.928, de 1956).

21.(1. .-: Os fabrtcantes de ciganos ficaro obrigados a comunicar. COm antecedência de n0V211ta dias, à repartição arr-ecadadora jooal, qualquer modíncacão 'de preço que venha Importar
na impressão de fórmulas de valores
diferentes (Lei 11.° 2.974, de/ 1956).
22.a. - O ímpõsto referente aos 'prorlutos do inciso 3 será pago na forma
prevista na Obsrrvaçâ-, 2.a. da Tabela "B", aplicando-se ainda aos tabrícantes, oomereíantes e importadores de tais produtos as Observações
l.a, 3. a, 4.a, 5.0. e 6.0. da TalY2La A".
(I

Isenções
a) o pó de fumo OU de tabacos,
sem preparo;
b) o pó de fumo correspondente ã.
quebra de que trata a Nota 10.ll, e
bc r- assim o que fôr desnícotlnízado
ou desnaturado por qualquer processo, de forma a nã·o' poder ser fumado.

Penalidades

crs 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 -

o" que infringirem o disposto nas Notas 1,1\, letras "'a" e "b" e 3. a;
c)

ors

crs

3.000,00

a o-s

5. OOD,(){)

1. 500,00 a

a. o-s

2.500,00

d8s ou não. e tôda e qualquer obra
ou objeto Iabrícado ou orçamentado,
no todo ou em parte, com as .rere;
ridas pedras e pérolas ou com OUlrO,
prata, platina e respectivas ligas
compreendidos 05 objetos usados.
Imposto: 16%
2 - relógios de mesa, de parede,
de ponto, de vigia, de contrôle, de
tempo de serviço de guarnfçâo, de
ea'máráo, de pendurar e para logradouros públicos; despertadores; re~
Iógtos para aviões, automóveis e semelhantes; cronômetros de marinha
e obs-ervatórios \ e outros fins cioentificos; e relógios elétricos.
Impôstn 7%
relógios de bôlso. de pulso, de
lapela e outros não incluídos nos incisos anteriores.

Impôsto: 7%
Notas

La _ Os produtos desta alínea pagarão o lmpõstc com base no PJ:'eÇO
doe importação ou do primeiro fabricante, pagando o importador. beneficiador.

Incorrem nas multas de:
a) Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 c-- Os
que infringirem o disposto nae Notas
15.a , letras "a" e "b": l6. a letras
"a" e "d":

<;5 que infringirem
Nota 12,a;.
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Estão isentos do Impôsto:

b)

Exscurrvo

o disposto

na

que ir"'·ingi.rem o disposto n::ls Notas 2.:'1.. 6.a, 7.a . a- e 20.a;
e) multa igual ao valor do Impõato
devido, não inferior a Org 2.500,00 OG Que infringirem o disposto na Nota l1. a;
/) multa igual ao dôbro do vaêor
do impôsto sonegado. não inferior a
Ors 20.000,00 - os que Q infringirem
-o cüsposto nGS Rotas 14. e 19.a.
06

XXIV
Jóias, Obras de ourives e relógios

O impôsto incide sôbre: (Lei 2.974,

'de 1956),

1 - pedras preciosas ou semípreciosas, lapidadas; pérolas, cultiva-

reforrnacíor,

transformador

ou comerciante o ímpôsto CO!"l'€Spendente às diferenças sucessivas
entre os pr-eços de aquisição e revenda. até a operação final de venda ao consumidor, obedecidas, a êsse
respeito a,s normas aplicáveis aos
produtos da Tabela A.
2.a Todos os que efetuarem,
por qualquer forma, venda de produtos desta alínea, inclusive os lelIoeiros, clubes de mercadorias e Caixas Econômicas, quer os tenham recebtdo já prontos novos ou usados,
quer os beneficiem, reformem ou
'transformem, são equlpacadoa aos
fabricantes para os efeitos desta lei.
3.a. _ Os produtos a que se refere
esta alínea deverão ser devidamente numerados poc meio de etiquetas
aplicadas em cada objeto, pela ordem de fabricaçã-o ou da entrada no
estabaleolmento, devendo cada estabeleclmento, seja fabricante, be~
neficiadcr, reformador, transformador, importador. comerciante ou sua
filial, agência, depósito pôsto de venda ou vended-o-r ambulante, ter a 5113
própela série de numeração.
4.a - Os produtos assim numerados
e etlquetados deverão ser registrados
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dentro do prazo de vinte e quatro
horas do recebimento ou fabricação,
quando se tratar de fabricação própria, em livJ'o de registro especial,
obedecido o modêlo que fôr estabelecido pela Diretoria das Rendas In-

ternas

quanto

e observadas as ínstruçôes
à" respectiva

escrituração,

servindo o livro dos mercadores ambulantes paa'a todos os lugares que
percorreram.
5.1l.

-t-

Ao mercador ambulante de

produtos desta alínea se aplicam tôdas as exigências a que estão sujeitos os comerciantes, inclusive a de
exibir mensalmente, até o décimo
dia útil do mês subseqüente. à re ..
paa'tíçâo arrecadadora da Iocalídade

em qU'8 se encontrar, tanto a "Patente de Regístro" como os seus livros fiscais. Nest-es o agente fiscal
de plantão ou, em sua ausência o
chefe da repaa-tição, porá o "visto"
depois de conferidas as vendas e o
ímpôsto pago. fazendo o mesmo na
"Patente de Registro",
ü,a - Aos viajantes e representantes legais de firmas registradas para
o comércio dos produtos desta alínea,
quando nc exercício destas funções,
não se aplica o disposto na nota anterlcr, desde que possam exibir documentação da firma quo reprecentUTI, referentes às mercadorias que
transportarem, quando tais mercadarias, constando apenas de uma
peça de cada artigo, não se destinem
à venda e sirvam apenas de amostras. uma vez que estejam acornoanhadas de «nota fiscal" devidamente
autenticadas, extraída em nome do
víajante ou representante.
7,8 - O viajante ou representante
legal de firmas registradas para o
comércio dos produtos desta alínea,
quando transportar, ao invés de
mostruárlc constituído de uma só
peça de cada artigo, mercaocnas
para, por ocasião da venda, Serem
entregues aOG compradores, Só poderá
tê-las em seu poder com "nota fiscal" fornecida pela firma, já com
o tmpôsto devídanrente pago,
De cada venda" o próprio viajante ou representante vendedor ambulante extrairá, do talão de série especial da firma por ela devidamente
autenttoada com a indicação do seu
próprio nome, uma "nota fiscal"
com a cobrança do ímpôsto COD'espendente.

EXECUTIVO

Finda cada viagem, as "notas fiscais" assim extraídas serão escriturad.ss pela firma responsável em seu
livro de contrôle de recolhimento do
impôsto. estornando, com a declaração competente na ccluna . das
observações, o valor do ímpôsto calculado por ocasião da entrega das
mercadorias ao respectivo viajante
ou representante vendedor ambulante, reincluindc, mediante relação, no
seu estoque as mercadorias devolvidas, etiquetando-as com novo núme1'0.

8.a - Os que fabricarem neneücíaa-em, retrormerem, ta-ansportarem
ou venderem produtos, desta alínea
são ainda obrigados:
a) a ter o talão "nota fiscal" modêlo 11. devidamente autenticado e,
de tôda e qualquer venda que flzereei, fornecerão ao comprador a "not
fiscal" respectiva na qual citarão
obrigatoriamente o número de registro e etiqueta do objeto, sendo
dispensada, nas vendas feitas a consumídor. a indicação do nome e enderêçr, do comprador;
b) a ter devidamente autenticada
pelo mesmo processo das "notas riscais", um talão-nota especial, com
cópias a carbono, para o r-egistro de
encomendas consertos ou beneflclamentes de objetos
terceira. noqual, em cada caso, serão esclarecidas as caractertstícas do trabalho a
fazer, o valor da matéria-prima recebida. Se houver, e a estimativa do
preço da obra. o nome e o enderêço
do cliente ao qual serâ fornecida
lima cópia da referida nota;
c) a ter e escriturar o. Ilvro de
contrõse de recolhimentn do impôsto de acôrdo com o modêlc que Iôrestabelecido pela Diretoria 'das Rendas Internas.
9,Il. Nas obras feitas por encomenda e nas transformações, COTIsêrtos, ou beneficiamento de objetos, com emprêgn de matérias prtmas referidas nesta alínea e perbancentes a terceiros, o impôsto será
calculado sõbre o valor total da
obra, inclusive tais matérias, Quando a encomenda fôr feita por comerciante registrado para
comércio de
produtos desta alínea, do cálculo do
valor total da obra se excluirá o das
pérolas cultivadas ou não, pedras
'Preciosas e semi-preciosas.

de

°
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10.a - Ficam excluídos do regime
das Notas l,aa 9.'\ os relógios de
que trata o inciso 2, os quais pagaTão o
írnpôsto de Rcôrdo com as
Observações da Tabela A, aplicandoce aos fabricantes. comerciantes ou
importaclor,cs de tais relógios o regime ali previsto.

Isenção
Estão Isentes do tmpôsto : as
DOTaS e objetos compreendidos no inciso 1 quando 06 metais ali especificados tenham sido .empregados exclusivamente por necessidade técnica ou
mentiflca..

xxv
M6veis

o

impôst-, incide sôbre :
os de qualquer matéria e feitio,
aimples OU mistos, para qualquentiro, desmontados ou não, tais como:
armações; armários: arquivos; balanços; balcões; bancos; barracas
ou tendas para campo; jardim OU
praia; bagatelas; bilhares e semelhantes; berços para criança; bíomoca: -butrete": burras: cabides de
madeloa: cadeiras para
qualquer
fim; camas; ca.napé5; carrbnhos gercos: certeiras: casas para anímals:
cavaletes; cestas para papéis: para
roupa, para serviço d~ padaria e
cofres.
cômodas;
outros misteres;
errados mudos: consolos; crtstaleiras
cúpulas e docséis para cama; divãs;
escadas portáteis; escrivaninhas; estantes; espreguiçadeiras: gaiolas para
aves; guarda-roupas; jardineiras de
madeira; lavctórdcs de madeira: mancebos; manequins; mesas; mocho.');
paraventos e semelhantes: porta-oioelots; porta-chapéus; porta-p-ratos
de madeira; sapatelras: secadores de
roupa; secretárias; sofás; tripés; vlta-ines.

Por unidade ou peça ainda Que se
trate de guarnição, conjunto ou mobília.
Impôsto: 6%, arredondando-se para
Cr$ 0,50 as fraçõ'8s desta importância
(Ui 2.974, de 195<3),

Netas (Lei 2.974 de -1856),
t.e ~ O impôsto será pago por
S'21:'t g'Cm direta em cada 'peça. da seguínte forma:
a) os fabricantes ou importadores
efetuarão a selagem com base no
seu preço de venda;
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b) os transformadores e beneficiadores. assim como 05 revendadorssgrcssletcs ou varejistas, completarâo a selagem correspondente às diferenças sucessivas entre o seu pl'eço de aquisição e revenda. até a operação final de venda ao consumidor,
ficando cada um responsável pela
substttutíção das estampilhas que se
perderem ou descolarem, relativas M
operações anteriores.
2.a _ Os produtos deste alínea, deverão ser devidamente numerados
por meio de etiquetas aplicadas em
cada peça, pela ordem de fabricação ou da entrada em oada estabe~
Iecimentos, nas quais serão indicados,
por ocasião da venda, o número da
"nota fiscal" e respectivo preço.
3.a
Os produtos desmontados,
que assim forem vendidos pelo faencante ou importador a comerclante registrado para o eomérclo de móveis em outra cidade, poderão ser
remetidos acompanhados das respectivas estampilhas. cumpridas tôdas
as demais exigências desta lei, para
serei.. aplicadas pelo comerciante
adquirente, devendo esta .cu-cunstânela 8(;1" indicada. na "nota fiscal",
cujo número e data ífgurarâo. obríga.tõriamente, no verso (103.5 estampilhas, de modo a inutilizá-las completamente. O comerciante comprad-or efetuará a montagem do móvel
e o selará dente-o de 72 horas do seu
recebímecito, sob pena de multa de
importância igual ao ímpôsto ,
4.8. ~ Os beneífciadores. ref-ormadores, transformador-as, Importadores
ou comerciantes de produtos
desta alínea são equiparados a fabricantes para todos os efeitos desta
lei e, além das demais exigências de
caráter geral, são ainda obrigados:
a) a escrí'xiraa- o livro fiscal especial para contrôle e pagamento do
unpôsto e regfstro da enteada e. saí ..
da dos móveis, de acôrdo com modêlos e instruções que forem baixadas pela Diretorta das Rendas Intemas;
,
b) a expedir, mesmo na venda a
consumidores, a respectiva "nota üscal" discrtrmnando o número doe fabricação e o preço d-e venda de cada
peça. ainda que Se trate de guarntçâo, conjunto, grupo ou mobilia.

Isenção
E-stão isentos do impôsto os cabides que façam parte integrante de
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armários, guarda-vestddos e guardacasacas. em número máximo de 12
para cada móvel, e quando vendidos

juntamente com êstes .
XXVI

Protiuios alimentares industrializados

O imposto Incide sõbre:
1. farinhas alímentacíos ' compostas. assim consideradas as misturas
de quaisquer farinhas ou a adíçâo. a
uma ou mais de uma, de açúcar,
cacau, leite, ôvo ou outra substância
que modifique suas propriedades alimentares: biscoitos e bolachas;

car -ies e peixes em conserva acondicionados em barricas, caixas, latas
ou tinas de peso até 10 quilogramas;
conservas de carne de qualquer espé~
e1e; simples ou adicionadas de outros
produtos, chouriços, galantíne geléias,
línguas sêcas em Iumeiro. em salmoura, ou afiam bradas, hngtúcas, morcelas, mortadelas presuntos, queijoporco, salsichas, salames. salprcão,
toucinho de fumeiro, acondicionado
(Baoorn ; caldas. extratos, pastas e
outras preparações não medicinais;
camarões, mariscos, ostras e outros
crustáceos conservados por me:o de
azeite. vinagre ou qualquer outro processo; gorduras animais, ou vegetais,
simples ou mistas, em estado pastoso
ou ernulsívo, de qualquer procedência.
Imposto: Z%
2. azeite de oliveira e azeites ou
óleos de qualquer outra qualidade,
adequados à alimentação; açúcar refinado e o em tabletes.
Impôsto: 4%
3. legumes, frutas e frutos em conservas, simples ou - m'stos em massa.
extrato, salmoura ou de qualquer outro modo preparados; salgados para
aperitivos (mandioca e batata em
raspa, amendoim, castanha e semelhantes); mostarda em massa ou em
pó. pimenta e canela em pó. simples
ou compostas, fermento em pó ("Baking powdervj , tais como "Royal",
"Bher.íng", e outros condimentos culinários; mõlhos de tipo inglês, "Maggí", e semelhantes- colorantes: fermentes vivos, do Cpo "Pleíschmann".
"Cruz Quebrada" e outros, de qualquer modo acondicionados;
doces de qualquer espécie, preparados em calda. massa, geléia e em açucal' cristalizado; frutas sêcas ou pas-
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sadaa, em calda ou em compota, chocolate de qualquer espécie ou qualidade e seus derivados, de qualquer
forma apresentados; bombons. «tondanta", crocantes, "nougats": confeitos com ou sem recheie, de qualquerqualidade; balas, caramelos "marrons
glacês", pastilhas de goma e outras,
comprimidas ou não, e produtos semelhantes; chá.
Imposto 5 %.
4. café torrado ou moído.
O ímpôsto será cobrado mediant-e
selagem direta à razão de Crg 0,2-5 por
5,00 ou fração (Lei 2.974, de 19'56),
Notas
La Incluem-se entre os derivados do
chocolate as farinhas alimenticia6 que
contiverem mais de 30% de cacau.
2. Entende-Se por chouriço a tripa
grossa, ch-eia de carne com gordura e
temperos e sêca em fumeiro: por Iingulça o chouriço delgado; e 'por morcela, a tripa' cheia
de sangue de
porco.
3. a A "nota fiscal", de que trata a
Obs-ervação 7.a letra "a" da Tabela
"A" será substituída, quanoo se tratar de fabricante de açúcar, pela. Nota
de Remessa criada pelo I:-;3tituto do
Açúcar e do AlcooI (art.. 36 do Decreto-lei n.v 1.831, de 4-12-19-39), devendo da mesma constar o valor total
da mercadoria,
4.a Os fabricantes de açúcar 6ã{)--aL"1.~
da obrrgadcs a ter o livro moôêlo 19
e a escriturá-lo de acôrdo com as íristruções nêle contídas ,
5." Os fabrtcantes de café torrado
ou moído e os moedores de café terrado são obrigados a ter os livros modelos 20 e 21, assim como o J012tim
diário de estoque de café cru a que
se refere o Decreto 11.° 23.9'38, de
28-2-934, para confronto com o boletim previsto na letra "h", da
Observação 7.a da Tabela "A",
6.a 06 refínadores de açúcar e aquêIcs que derem ao produto a forma de
tablete são considerados fabricantes
para todos os efeitos legais.
7.a O ímpôsto referente aos produtos dos incisos 1. 2 e 3 será recolhida
por guia, aplicando-se aos fabricantes.
comerciantes e importadores o disposto nas Observações da Tabela .\.; e o
referente aos produtos do inciso 4 será
pago na forma da Observação 2.a da
Tabela B, sujeitos OS fabricantes, comerciantes e importadores às normas
previstas nas Observações I.", S.", 4.a,.
5.a, 6.a e 11.6 da. Tabela A,
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Isenções
Estão isentos do jmjiõsto:
o melado OU mel de engenho; o
mel de abelha e a rapadura;
b) a farinha de trigo;
c) o charque e
toucinho;
d) as salsichas, as lingüiças, morcelas e os salgados para aperitivo, não
acondkionadQs em recipientes de matérías plásticas. louça OU vidro, latas
caixas, sacos ou envcltóríos de apresentação de pano da "silcone" e de
papel impermeável;
e) os peixes e crustáceos. secos ou
salgados, a granel;
1) os biscoitos e bolachas a granel,
assim considerados os que forem vendídcs pelos fabricantes em caixões ou
barricas, não hermêticametne fechados. em latas sem tampa, cestos, sacos
não impermeáveis e papel comum para embrulho. recipientes ou envoltôrios êsses que se destinarem ao simples transporte:
g) os doces chamados de confeitaria
de fácil deterioração;
h) o mate;
i) a banha de porco, o leite condensado ou concentrado, em emulsão, em
pó ou em qualquer outro estado. a
manteiga animal, o
requeijão e o
a)

°

queijo.
Penalidade

Incorrem na milita de:
crs 5(10-,00 a o-s 1.000,00 os que infringirem o disposto oas Notas 3.~, 4.(1.
e 5-.n •
XXVII
Sal

O impôsto incide sôbre:
1 - Sal OU cloreto de sódio grasso,
impuro oU de- qualquer outra qualidade, refinado, moído oU triturado,
purificado OU de qualquer lnod\J beneficiado, acondicionado em recipientes de matérias plásticas, louça
ou vidro, por 250 gramas OU fraçâo,
pêSo líquido -

ors

0,03.

2 - Idem, idem, de qualquer outro
modo acondicionado oU a granel, pQr
quilograma OU fraçãn, pêso bruto "'--

crs 0,03.

Notas

1. a -

O sal de qualquer qualídade
9u procedência que, tendo pago o
ímpôst-, estabelecido no inciso 2, fôr
pos~e!iormente
acondicionado
em
recípíentea de louça, vidro oU maté-

EXECU'l'IVO

543

rias plásticas, ficará sujeito ao pagamento do ímpôsto integral, estaceIecído DO inciso 1.
2. ao _ Será Cobrado com 50 % de
abatimento o ímpôst-, sôbre o sal adquirido pelos cri-adores de gado por
intermédio e sob contrôle do Instituto do Sal, bem como o que se des'tinar ao salgament-, de peixe, quando adquirido aos produtores por colônias, sindicatos oU sociedades cooperativas de pescadores.
3. a Quando ocorrer diferença
para menos, entre a quantidade declarada no manifesto, conhecimento,
guia OU fatura e a do sal descarregado, o ímpôst-, será cobrado pela
quantidade manifestada.
4, a - E' admitida nas- salinas a
quebra de 10 % sôbre a co.heíta
anual do sal, cumprindo ao se.línei1'0 indicar na coluna das Observações do. seu livro fiscal a diferença
verificada,
5. ao _ O sal é sujeito à selagem
direta quando acondicionado em recipiente de matérias plásticas, louca
ou vidro, O Impôsto será recolhido
mediante guia, nos demais .easos.
6.[\ A estampilha é a reumgu"
lar comum, que será aplicada parte
no tampo e parte no corpo de recipiente.
7. ao O ímpôsto será recolhido
mediante guia, por. ocasião da saída
do produto da salina, oU por oca6ião
do despacho, quando de procedência
estrangeira.
8. a - O recolhimento do ímpôsto.
110 caso da segunda parte da Nottt
5. a, far-se-á medlante guia modêlo
6, organizada em quatro. vias pel<)
salíneiro, antes da saída do pruduto
do estabelecimento.
9. a - O saünetr., que operar o refinamento do sal, em estabelecimento
de sua propriedade, -aubordínado à
mesma repartição arrecadadora, só
poderá remeter o produto acompanhado da guia modêlo 9, pagando
no local do beneficiamento o ímpôsto devido.
lo.a - O sal conduzido em uma
embarcação só poderá ser baldeado
para outra, mediante licença na repartição do pôrto de reembarque e
exibição à mesma dos documentbs
necessários, onde serão feitas as devidas anotações.
11. a _ Quando na conferência do
sal, por ocasião da descarga, fôr encontrada diferença superior a 10 %
entro a quantidade verificada e a
manifestada ou a indicada nos do-
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cument-s fiscais que acompanharem
o produto, o funcionário que houver
procedido ao exame anotará es.sa diíerença em todos as documentos e
representará ao chefe da repart.ição,
para que êste determine ao desunatário o recolhimento imediato Ja di~
ferença do impôst., e da multa respectiva.
12. a _ O comandante da embarcaçã-o que transportar sal será oorigado, não só a conduzir OS documentos
nsceís referentes ao produto e a
apresentá-los à reparttção do lugar
em que tiver de d-esembarcá-lo, corno
também a facilitar as ínvesngações
fiscais necessárias.
13. a _ Em qualquer hlpóteae, nenhuma embarcação oU veículo crensportando sal será desembaraçad., nu
lugar de descarga sem a assistência
e exame do agente fiscal da cin.unscrição, devendo êste visar e dacar as
documentos fiscais e comerciais que
acompanharem o produto.
14. a - . Os fabricantes, além das
demais exigências de caráter ceral
desta lei, são obrigados:
a) a ter o livro modêlo 35. no qual
lançarão a colheita e consumo J.o sal
e o movimento do impôsto, e o talão
"nota físctü", modêlo 11. e a escriturá-Ioa de acôrdo com as ínstruções nêles contidas;
b) a fazer acompanhar o sal que
venderem. da quarta via da guia modêlo 6 (prova do pagamento do impôsto) e da nota D. E. 64, const.ante do ccmunícadc número 43/78. de
18':'6-13, do L N. S., contendo todos
OS elementos necessários à tdentittcaçã'Ü do produto;
C) a apresentar ao visto da repartiçã{l arrecadadora do pôrio de saída,
antes do embarque, a guia modê1o 6
e a nota ,D. E. 64, referida na letra
"b", relativa ao sal a ser embarcada;
d) a marca-r as embarcações destinadas ao transporte do sal com o
número ou o nome, a respectiva tonelagem, fornecendo à repartição
fiscal competente a relação das
mesmas;
e) a mencionar na guia modêl-, 6
o .número OU o nome e a tonelagem
da embarcação que transportar o
sal, não podi3nc.Lo descarregá-la sem
a presença do agente fiscal, desde
que transporte menor carga que o da
SUa tonelagem, 60b pena de ser calculado o carregamento pela tonelagem da embarcação:
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f) a apresentar à repu.rtição fiscal,
nas localidades que tiverem pÔl'to ce
exportação e estabelecimentos exportadol'es, as guias que acompanharem as embarcações, antes de serem
estas descarregadas;
g) a pagar o Impôstr, integral do
sal que acondicionarem em recipient~s de matérias plásticas, louça. oU
VIdro;
h) a ter o livro modêlo 23, quando
produzirem o sal para acondicionamento em recipientes de matérras
plá-sticas, louça OU vidro, nêle escriturando a entrada do produto recebido a granel OU em sacos, a quantãdade empregada para beneficiamento
e o movimento das estampilhas;
15. a - Os comerciantes por 5TOSSO
de sal (exportadores OU não), além
das demais exigências de caráter geral desta lei, são obrigados:
a) a ter o livro modêlo 36, quando
receberem o sal diretamente do salineíro, escriturando-o de acôrü., com
2S instruções nêle contidas;
b) a apresentar à repartição errecadadora do pôrto de saída, antes
do embarque, a "nota fiscal", contendo indicação do nome do saüneí1'0 ou comerciante
vendedor e da
quantidade do produto, nela consignando a quantidade do sal revendido;
c) a cumprir o díspôst., na Nota
14. a, letra »ü":
d) a não descarregar em seus armazéns, ou nos navios de exp0rt8.ção,
sal das pequenas embarcações c-ocedentes das salinas, senão depníe de
estarem de posse dos documentos
exigidos nesta alínea.

Isenção
Está isento do unpôst., o sal empregado na fabricação de soda
cáustica, desde que extraído pelo
próprio fabricante.

renauaaace
Incorrem nas multas de:
a)

Cr$ 500,00 a cr$ 1.00.0,00 -

os

que Infringirem o disposto nas Notas
6.a , 14.'\ letras c'a", «a: -e -u-, e 15.[1"
lCt1'9.S «(I," e "c".
b) CrS 2.500,00 a Cr$ 5.000,(10 os que Infringirem o disposto nas
Notas a.», 1D.a, 12. a, 13.1l., 14. a,
letras "b", "c", "e" e "I', e 15. a,
letras "b" e "d".
c) importância igual ao Impôsto
não reColhido OU não pag.o, n~to in-
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ãerior a Cr$ 1. OüO,OQ ~ aos que infringirem o disposto na Nota 11.1l..
XXVIII

Teciâos, maíruuíae e seus arte jatos'
passamanarias, coraooinoe e linhas'
O írnpôst-, incide sôbre;
1 - Tecidos, inclusive as oleados,

panos couros, as telas isolantes. a
lona e os. de tipo _ "Imoleum" e
"congoleuzn": filós, feltros, pastas
jérseíe, ou qualquer outro ponto. de
meia oU de malha; passadeiras ta-.
pêtes e capachos. dê qualquer fio
OU fibra animal, vegetal (lU aíntéOca; de fios químícxs; de fios metálicos, dourados OU prateados: simples QU mistas de qualquer matéria;
artIgOs de passamanaría de qualquer fio ou. fibra animal, vegetal oU
sintética. de fios químicos, de fios
metálicos, dourados OU prateados,
simples OU mistos de qualquer matéria, tais Como: alamares, aloas
aplicações, ataduras, borlas, cada.rços'
"corâelieres", correias de tecidos:
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cordões trançados, elásticos trançados ou tecidos, entremeias e rendas
feitas a máquina, etiquêtas, faixas
iscas para isqueiros; letras, mono-'
gramas e números; fitas de Qualquer espécie, para qualqqer fim,
franjas, galões, golas e palas feitas
a máquina: mangueiras, pingentes,
prescíntas, rosetas, «soutaches", tecidos com elástico, tiras, tranças
trancelíns, vivos.
Impôsto: 10 % (Lei 2.971, de
1956) .

2 - Cordoalha (amarras, barbantes, cabos, Cordéis, estais) e fitilho

gomado. de algodão, . de cabelo, de
cânhamo. caíre, carná, esparto, juta,
linho, pêlo, ou lã, plassava, pitn ou
outras fibras simples ou mistos com
outras matérias; cordões, fios, linhas
e retr.izes, para bordar, coser, "CTochet", serzir, "tricct", de qualquer
matéria, simples ou mistos, retorcido's OU frouxos.
lmpôsto:
1956) .

6

%

(Lei

2.974,

de

Tecidos, Jilós e feltroS, quando de sêda natural OU artificial (fioS
de acordo com o preço de venda do fabricante oU 'do importador, por metro OU fração'
. 3. -

-qUlll11COS),

crs

~~é ~;~~ ~~oocrs·· '6:00 ·riié ·ô~·s· 'io:ciô":::: :::::::::::::: ::::::::::
De mais de Gl1'$ 10,00 até Cr$
De mais de C1'$ 15.{)O até Cr$
De mais de C1'$ 20,00 até CrS
De mats de Ct'S 30,ÜO até Ors
D3 mais de cr$ 40,OÜ até Crs

De mais
De mais
De mais
(Lei

~:~g

15,00

.......•... , . . . . . . . . . • . . . . . .

20,00

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

1,50
2,00

3G,{;Q

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

3,00

40,00 .. , .. ,......................
50.(;0
,,. .. ..
de Cr$ 50.00 até ors SO,OO
de crs 80,00 até ors lO{l,Oü
de ors 100,00, por 01'$ 100,OG ou fração excedente
2.974, de 1956)

4 - Sacos de embalagem, de quaisquer téxteis .
lmpôsto: 4 %
(Lei 2.974, de
1956) .
Notas

1. a _ O impõsto que incide sôbre
os produtos do inciso 3, será pago
por meio de selagem direta, de acôrd9 Com a respectiva tabela; as produtos previstos nos incisos 1, 2 e 4
terão seu processo de incidência, cálculo do impôsto e respectivo pagamento, obrigações doS fabricantes e
importadores, e penalidades, regulados pelas Observações da Tabela 4'A".

4,00
5,00
8.00
10,00
10,00

AOS fabricantes, comercianV~s e
importadores dos produtos do túciso
3, aplicam-se as dísposíçôes das Observações 1. a, 3. a, 4. a, 5. a e 6. a da
Tabela "A".
2.a _ Os artefatos de procedência
estrangeira e os de produção nacional quando feitos na própria fábrica
dos' produtos referidos nos incisos 1
e 2, pagarão o ímpôsto pela forma
estabelecida nestes mesmos incisos,
concedida a redução de 30%. sôbre
o valor do impôsto aos artefatos de
tecidos de lã, simples ou mista e de
linho incluídos no inciso 1, confeccionados nas mesmas condições. Os
artefatos de tecidos de sêda, de filó
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ou fêltro de procedência estrangeíra e os de produção nacional, quando produzidos na própria fábrica de

tecido de sêda, pagarão o ímpôsto
pela forma estabelecida no inciso 3

e respectiva tabela, atendida a disposíçâc da Nota V\ equiparando-se
a um metro cada unidade. Quando

se tratar de artefatos de tecidos,
cujas unidades forem vendidas entre ors 700,00 a crs 1. 500,00, a redução do impôsto fica elevada a
50%.
S." _ Não se incluem na tributação ou nos vendidos a industriais
devidamente registrados ou por êstes importados ou produzidos para
servirem de matéria-prima -'lA artigos de sua indústria.
4.n

_

Para fins desta lei, conside-

ra-se tecido de sêda o que fôr confeccionado com mais de 20% desta
matéria tsêda animal ou' fio químico), sendo a proporção entre as
matérias componentes aferidas pelo
número total de fios, contados na
trama e na urdidura, em espaço que
contenha todo o padrão, na dimensão máxima de um metro, devendo
ser considerados totalmente de sêda
ou fios contendo mescla de sêda em
proporção superior a 10% do pêso
das matérias componentes dos mesmos.
5. a ~ Os retalhos de tecido de sêda,
quando não excederem de 0,30m, pagarão o impôsto de Org 6,00 por quilo ou fração. Os retalhos dos demais
tecidos pagarão o ímpôsto nos têr-"
mos do inciso 1.
6. a Os retalhos de tecido de
sêda serão acondicionados em sacos ou volumes, devidamente fechados, do pêso até o máximo de 2
quilos.
7.3.
A estampilha é a retangular
comum, adquirida à repartição arrecadadora local ou às Alfândegas e
Mesas de Rendas, por meio de guia,
moríêlo 4 ou 5, organizada em três
vias, e será aplicada:
a) nos tecidos de sêda, de três em
três metros, adaptada por meio de
cola e costura ou cola e clipe, envolvendo a ourela. do pano em ambas as
faces. a partir do início do primeiro
metro da peça ou corte, sendo que
nos três últimos metros a aplicação das estampilhas será feita metro a metro;
~
b) nos retalhos dêsees mesmos tecidos, coladas e clípadas ou coladas
-r--.
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e costuradas no fêcho dos volumes,
de modo a se inutilizarem ao serem
0S mesmos abertos.
8.a. - E' vedada a existência em
estabelecimentos comerciais de qualquer quantidade dos tecidos de que
trata o inciso 3, de qualquer procedência, sem o devido estampilhamento, salvo 05 retalhos medindo menos
de 1 ill'-3tro de comprimento.
9." - ·E' vedada a existência nas
fábricas de qualquer quantidade de
tecidos de procedência estrangeira
sem o devido estampilhamento ou
dceumcntação que faça prova de sua
origem e pagamento do ímpôsto,
10.[>, - Os que importarem os tecidos de que trata o inciso 3, diretamente -do estrangeiro. são otmgadoa
ao estampilhamento dentro do prazo
de oito dias, contados da data de sua
saída da Alfândega.
Tratando-se de estabelecimento situa do em cidade diferente daquela
por cujo pôrto foi recebido o tecido,
não será levado em conta o tempo
relativo ao transporte da Alfândega
até o estabelecimento do importador, desde que seja feita a comprovação necessária.
11,a - O fabricante terá o livro
especial, modelo 37, em que deverá
escriturar a saída do tecido para a
tinturaria, bem como o retôrno à
fábrica, Indicando a sua espécie e a
quantidade por metro;
Quando, por qualquer motivo, ocor~
rer devolução à tlnturarta, deverá ser
feita nota na coluna própria do referido livro.
O tecido deverá sair da fábrica
acompanhado de nota extraída do
talão especial modêlo 9, com cópia
a carbono, indicando a espécie, a
quantidade em metros e o valor.
12."- - A tinturaria deverá ter livro e talão, modelos 38 e 9. No primeiro mencionará a entrada e a saida das tecidos recebidos para beneficiamento e outros fins (indicando
espécie. e metragem) .
Do segundo se servirá para encaminhar' à fábrica de origem os tecidos beneficiados, com as mesmas
indicações f' mais a espécie de beneücíamento operado,
13.:1. - O tecido que tiver de ser
beneficiado ou acabado em outra fábrica e voltar à de origem, poderá
transitar sem pagamento de ímpôsto,
cumprida a formalidade da Nota 14.a:
QV.ando ambas as fábricas pertence-
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rem à mesma firma, o ímpõsto poderã ser pago na do beneficiamento,
se ai Jôr vendido o produto.
14.a _ O tecido remetido por estabelecimentos comerciais para beneüciamento traeisitará sempre acorripanhado da guia moctêlo 9.
15.[\ - A fábrica benefíciadora que
operar a venda do tecido dará aviso
por csertto, com indicações precisas,
ao estabelecimento de origem; fazendc-se aí. no canhoto do talão respeetivo, as necessárias anotações sôore o ímpôsto .pagu.
16.a -- As tinturarias que operarem b-eneficiamento, transformação.
empacotamento ou acabamento de
tecidos, serão consideradas fabricantes para os efeitos desta lei.
17.a - O fabricante que remeter
ou entregar matéria-prima para conIccotonamento de tecido, "a fação",
além da caderneta a que alude esta
lei, remeterá também uma nota retirada de talão especial, 'devidamente autenticado pela repartição arrecaríadcrn, com indicação da espécie,
do pêso e do valor da mesma matéria-prima.
O "Iacíonísta", por sua vez, devolverá o produto que confeccionar.
com uma nota retirada do talão próprio, também autenticado pela repartição, indicando o número dos volumes, o pêso, a metragem e a espécíe do produto.
la. u ~ Os fabricantes, além das demais exigência;;; d.e caráter geral desta lei, são obrigados:
a) a ter os livros modêj., 23,
quando se tratar de produtos do inciso 3, e 15 quando se tratar dos produtos dos demais incisos, bem como
o talão "nota fiscal" modêlo 11 e a
escriturá-los de acôrdo com as instruçõ-es nêles contidas;
b) a lançar na coluna das Observações do Ilvro fiscal, com os necessários esclarecimentos, os produtos remetidos e recebidos, no caso
de beneficamente ou acabamento fo1'3, da fábrica:
c) a ter no depósito, onde façam
vendas por grosso ou a varejo, o li
vro modêlo 39, destinado ao registro da entrada e saída dos produtos
recebidos da fábrica;
d) organizar diàriamente um bcletim Contendo a produção e o coneumo do dia anterior, por espécie e
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por metro, conservando-o no estabelecimento para fim de fiscalizaçâo, assinado por pessoa autorizada,
não se aplicando ao caso o disposto
110 art. 124, § 2.°.
19.a ~ Os tecidos remetidos por cornerclantes a fábricas ou tinturarias,
para qualquer beneficiamento. estão
sujeitos a novo impôsto, pago pelo
benericíador, de acôrdo com as Notas 1.:'1, c 2. u, e transitarão sempre
acompanhados da guia modêlo 9.
20.a ~ Os tecidos de juta e fibras
similares, bem como os de algodão
vendidos a terceiros, dil'etamente pe~
Jos fabricantes, para confecção de sacaria, pagarão o impôsto na forma
do inciso 2 desta alínea.
21. a
O Ministro da Fazenda
baixará instruções para a execução
e aplicação das isenções constantes
da letra "c" - Das Isencões - desta
alínea. (Lei n.v 2.653, de 1955)

Isenções
isentos do ímpôsto:
as amostras até 0.30m de comprimento de qualquer largura, conEst[~o

a)

tendo a indicação impressa ou o .carunbo no tecido ~ sem valor comercial ~ podendo as de tecido estampado, de algodão, ter até ü,45m de
comprimento. ficando
dispensadas
desta Indicação as amostras de dimensão até 0,25 x 0,15m;
b) aS rêdea para dormir, de qualquer Qualidade, fabricadas em teares 'rudimentares, de madeira, acionados a mão, quando vendidas pelo
fabricante, até o preço de Crg 50,00;
c) os tecidos de algodão e os de lã.
de custo nas fábricas, respectívamente de Cr$ 10,00 e Cr$ 40,00 por metro, desde que vendidos diretamente
pelos fabricantes a varejistas, e êstes
não os revendam com margem de
lucro superior a 35% (Lei n.v 2.653,

ce 1955).

Penalidades

Incorrem nas multas de:
a) crs 500,00 a Cr$ 1.000,00 os
que infringirem o dispôsto nas Noa,
a
a,
tas n«, 12.:1.. 13. 14.:1., 15. 17. e 18.a,
letras a, b e c,'
b) Cr$ 2.500,00 a Cr$ 5.000,00 os que ínfrmgirem o disposto nas
Notas s,«, 7.a, a-, 9.S., 10.a e 18.\ ie-

ta-a

â.

MINISTÉRIO

DA

FAZENDA

Repartição

GUIA

_

.

Guia de Pedido de Registro
NUME

..

LOCAL

..

CAPITAL

.

~

N.o

IMPÓSTo DE CONSUMO

.

cc

Patente ano Anterior
N.O

.

Emolumentos. Pagos

.

~
o"

tn

ALíNEAS
FABRICO

..

COMJ':RCIO POR GROSSO:

..

COMJ':RCIO A VAREJO:

.

COMJ':RCIO AMBUI,ANTE:

..

,

ESCRITÓRIO COMERCIAL

..

g

FóRÇA MOTORA

..

.

.

.
~ _ .

.__ ....

Transporte:

ALíNEAS

!
I

CóDIGO

I

- - I V 1-- ._1
I
I

>ti
~

..

DEPóSITO FECHADO:
L-

N.' DE OPERARIOS

Cr$

'"x"

~

TABELA

"A"

Aparelhos máquinas e artefatos
de metais
.
II - Armas munições e
fogos
de
artifício
.
!Ir - Artefatos de matérias de origem
animal e vegetal
.
IV - Brinquedos artigos de esportes e

2

jogOS •••...••.•........• _•••.•.••..

4

Cerâmica e vidros
.
Chapéus
.
(ITr - Cimentos e artefatos de cimento,
de ..,:;~s::tl e de pedras naturais e
artdfíciads
.
vrrr - Escôvas, espanadores e pincéis .
IX - Lâmpada!" elétricas
.
.
X - papéis e seus artefatos
XI - Prndutos rarmacêutíocs e medicinais
.
XII - Produtos de higiene e cuidados
pessoais
.
XIII -t- Tint~~, esmaltes, vernizes e outras

5
6

I -

1

.

XIV r: Velas

.

xv - Calçados ........................•

XVI XVII -

XVIII XIX XX -

3

V VI -

matérias

TABELA "B"

crs

XXI
XXII
XXIII
XXIV
:8:XV
XXVI

7

8

--

9

10

XXVII XXVIII -

11

12

Guardas chuvas
.
cartas de jogar
.
TABELA "C"
AlcOO1
..
Carbureto de cálcio
.
Vinagre
.
TABELA "D"
Bebidas ....................•.....
Fósforos e isqueiros "
.
Fumo
, ......•
Jóias, obras de ourives e relógios
Móveis
.
Produtos alimentares índustrialízados
.
Sal
.
Tecidos, malharias e seus artefatos, passamanarías, cordoalhas e
linhas
.
SOMA
MULTA DE

13
14

15
16

17
18
19

20
21

22
23
24

25
26
27

.
%

ors

.

TOTAL

§

28

8

o-s
o-s

~

Cr$

'~"

~

SOMA

~

o

CONTRIBUINTE acima, de conformidade com as
o REGISTRO do seu ESTABELECIMENTO para
DATA .,
de .....•...... de 19
.

disposições da LEI DO IMPÓSTO DE CONSUMO. solicita
dos produtos das ALíNEAS mencionadas.

..

assinatura

~

~

.

INFORMAÇÕES

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

,

-

DATA:

,

de

Regístrado pela PATENTE 11.°

,... de 19

assinatura
tendo

NOME DA REPARTIÇAO .......................•.........••
MODELO N.o 1.

.

pago CrS
.
DATA: .•..••....• de ......•...•• de 19 ....•...

cr

~

'"

550

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PATENTE DE REGISTRO
N.· ........•...

NOME DA REPARTIÇAO

Exercício de 19

.

Registro para o comércio (ou faortco) de .,

.

crs
cr$

Multa %
Soma

.

ors

Por êate título fica concedida a tnoene do contrlmunte) , estabelecido

à
n.c
com negócio de <denominação do
negócio), a "Patente de Registro" para o (comércio, por grosso ou a
retalho, fabrico ou venda ambulante, em caixa ou veiculo n.o
.
tantos) da
mercadoria
acima mencionada
,
na forma do capitulo ITr do Decreto-lei n.c
de
.
de 19
pelo qual foi paga a quantia de (por extenso)
.

(Data) .. ,................. de 19
O, escriturário ou escrivão,

Recebi a ímportáncta acima referida em
de 19 ....•.

de

O tesoureiro ou

NOTAS -

.
coletor,

O registro de fábrica é independ-ente do de comércio de
produto de outra procedência. devendo ser fornecida uma
patente para cada espécie de produto fabricado.
Quando houver aumento de produt-os para cobrança de emolumento. deverão ser mencionados, na nova patente, o núrnero
e a data do pagamento da primeira.

Modêlo n.e 2

(Fürmato 33 X 22 em) .

551

ATOS DO PODER EXECUTIVO

<NOME DA REPARTIÇãO)
GUIA DE TRANSFERllNCIA DE LOCAL

Noesta data o Sr. ."
4

,

,

•

,

•••

,

•

,

,

••

,

••

,

".,"',

•••••••••

"Patente de Registro"

,

,

,

,

,

,

,.

,"',.,.,.... (ou a firma)

registrado nesta (nome da repartição),

n.e ,. ~ ,. ,,....

solicitou guia de mudança do seu

estabelecimento comercial (c-u fabril) ou do (seu comércio ambulante), para
.................... ,

"

e corno o referido Sr. (ou firma) não

se acha sob pressão de auto e nada deve por infração do regulamento do
impôsto de consumo, tendo de fato fechado seu estabelecimento e transferido todos os utensílios e mercadorias nêle existentes, (ou tendo de
tato transferido o seu comércio ambulante) , concedo, de acôrdo com o
art. 36, parágrafo único, do Decreto-lei n.c ,

,

de .. "

de 19 .. " .... , a presente guia, para os fins de direito .
. ".".,., .. " .. , .. ,. de

"

, .. ,

,." .. ,.. de 19
O chefe da repartição

Múdêlo n.c 3

-<Formato 33 x 22 em) .

,.

Aros D,) PODER EXECUTIVO

552

(2)

GUIA DE AQUI$IÇAO DE ESTAMPILHAS PARA PRODUTOS NACIONAIS

Via

N." ..................•.

Impôsto de Consumo
Tabela
(3)

Alínea

. ';

Produtots)

_, estabelecido à

,

"Patente de Regtstro" D.O
das seguintes estampilhas:

(5)

, na importância de

ors

......... idem

idem

Ct$

.

CrS

·

.

......... idem
......... idem

(4)'

precisa para

•••••.••

......... (6) do valor de Cr$

......... ()

.

n.?

, .................•.•......• _ 0.0."
..

'0.0

••••••••

0.0

••

_......•..

0'0

••••••

0.0.

0.0

••

0.0

•••••••••

o-o • • • • • •

0.0

,.

0'0

•••••••••

Total

Org
~•

Importa em (por extenso)
.......................... , de

de 19

"'~'

(assinatura)
Recebi a ímportâncía supra, em

.

de ..............•. de19 ..... ~

O tesoureiro ou coletor
Lança do a fIs.

do livro caixa n.o

o escriturário

(1)

(3)
(5)

(6)

ou o escrivão

Nome da repartição (2) Local
Noene do contribuinte (4) Rua, Avenida, Praça, etc.
Produtos de sua fabricação 011 mercadoria que lhe foram apreendidas em tal data ou outro qualquer fim justificado.
Declarar se é retangular ou cinta.

NOTAS: l.a li: facultada a impressão de guias com o nome do proprietário,
título e local do estabelecimento.
2.a Nos pedidos de troca de estampilhas, deve ser atendido o
disposto nc art. 61 desta lei.
,
3.a As estamntthas devem ser discriminadas pelos formatos e
espécies.
Modêlo

n.s

4

CE'ormato 33. x 22 em). ..

553;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(1)

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

•.....•.••..••...•••..

(2)

GUIA PARA AQUISIÇAO DE ESTAMPILHAS PARA
PRODUTOS ESTRANGEIROS

Via..
Impôsto de consumo -Tabela
alínea
produto
.
(3) •.•••..•.... estabelecido à ,
n.c
com
.
Patente de Registro n.?
precisa das seguintes estampilhas para asmercadorias despachadas pela nota n.c ..... de ., ... de """" de 19 ... "
(Retangulares ou cintas) do valor de crs '" na importância de Cr$

N.O

) "
)
)
)

)
)

" ors

" Cr$
" Cr$

., Cr$
eis
" Cr$

o-s

c-s

"
"
"

Cr$

Verba de ... % sôbre o valor total das
Total do ímpôsto
~
Importa em (por extenso)
Especificação:

8 vidros de

crs

-estampilhas Cr$
Cr$
.

........ de

(EXEmplo)

eis
Cr$
Cr$
Cr$

" CrS
" Cr$

Valor total das estampilhas

50 vidros de

"
"
"
"

crs

"
"
) "
)
)

"

" Cr$
" Cr$
" Cr$

"
"

de 19

..

70,00;

ors 100,00;

14 vidros de Cr$ 115,00;

o

conferente ou agente fiscal

De acôrdo

Recebi a importância supra
Em
de
Lançado a fls.
Caixa n.v ...............•

de 19
do livro

o

o
(1)

Nome da Repartição -

tesoureiro

escrtturáríc ou escrivão

(2) Local -

(3) Nome.

e formato"
(retangular ou cinta), e pelas espécies, quando Se tratar dasespeciais.
2.a li: facultada a impressão de guias com o nome do proprietário, título e local do estabelecimento.
3.0. Nos pedíuos de troca de estampilhas deve ser atendido c_,
disposto no art. 61 desta lei.
Modêlo n.« 5
(Formato 33 x 22 em) .

NOTAS:

U' As estampilhas devem ser discriminadas pelo valor

554

ATOS DO PODER EXECUTIVO

N.'
~J)

.................... Via
...........•..........•......•

(2)

GUIA DE RECOL.HIlVíENTO DO IMPóSTo DE CONSUMO
PARA PRODUTOS NACIONAIS

'"Tabela

alínea

produtora)

(3)

-estabelecldo à (4)

, "PATENTE DE

n.o

, vem recolhera importância de Cr$

REGISTRO" N.?

(, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ) (por extenso), para pagamento do ímpôsto
\'de consumo de produtos de sua fabricação ou comércio.

Data

.

Assinatura
Recebi a lmportàncía supra, em

de

de 19 •.....

o

elo livro caixa n.c .....

l:...ançado à fls.

o

...1)

tesoureiro ou coletor

Nome da Repartdçâc -

f3' .. NOme do contrlbumte -

escrivão ou escriturário

(2) Local.
(4) Rua, Avenida, Praça, Largo, etc .

.NOTii..S: L'' E facultada a impressão de guias cem o nome do proprietário, título e local do estabelecimento ..
2.:1.

Este modêlc servirá para todos

os

produtos sujeitos na

ímpôsto por guia recolhido antecipadamente.
Modêlo 6

(Forms·te 33 x 22 em) .

555

ATOS DO. PODER EXECUTIVO

N.'

Via

'"

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPÕSTO DE CONSUMO
PARA PRODUTOS ESTRANGEIROS

(Nome da Repartição)
Tabela

(Local)

alínea

produtots)

estabelecido à
~'PATENTE

, n.?

.

, Com .............•

DE REGISTRO" N.O ••••.•.... , paga o Impôsto de consumo

relativo às mercadorias recebidas pelo vapor
despachadas pela nota número
de
.oonforme a seguinte

e
de

de 19

i

ESPECIFICAÇAO

Valor da mercadoria (em moeda estrangeira) CIF. FOB ou F'AS) a Cr'S ..
Cr$

.
.

Fretes, seguros, etc. (em moeda estrangeira) a Cr$ .. Cr$
Direitos aduaneiros
,
. Cr$
Taxas portuárias, etc. .
. Cr$
Total

Impôsto

% •..

.
.

Cr$
Cr$

importa o ímpôsto em Cr$ (por extenso)
Data
Assinatura
De acôrdo,

o

Recebi a importância supra, em

,

conferente ou agente fiscal

de

de 19 .....

o
Lançado a fls

.
.

tesoureiro

do Livro Caixa TI. O
O escriturário

NOTA:

l!1ste modêlc serve também para pagamento do Impôato por verba,
inclusive para o álcool, sal, carbureto de cálcio, substituindo-se
o cálculo do valor pela. forma de incidência.

Modelo n.? 7

(Pcrmato 33 x 22 em) •

uma de Reoolhímento de Impôsto de Consumo para Produtos Estrangeiros
N.'

Via

~l)

,

D. O ........•.•...•.•.••

'( '
,
quinzena do mês de

(2)

(3)

,.......

estabelecido (4)

Patente de Registro D.O •.••••••.••• v~m recolher importância de cr$
) relativa ao ímpôsto de consumo devido pela venda de produtos da sua importação, na
de 19 .. ,.', .. conforme específícaçâo abaixo:

I~------

oontrõíe do Impôsto

Alíneas

.

I

I

pago na Alfândega

Saldo a recolher

Devido pela venda

I

do produto
tributado

I
I

.

.

saldo credor

I

I

_ _ _ _ _ _ _ _-:c----_ _

~
"o

I

II

I

'"

I

'"d

II

"
"l'J"
""

o

I
I

Total

_····· ..····1

I
CR$

Data
Assinatura
.
Recebi a importância supra, em
(1\ Nome da Repartição
(2) Local
(3) Nome do contribuinte
(4) Rua, Avenida, Praça, etc.
NOTAS:
Modêlo n.c 8.

I
I
I

de

~

I

~

:;

I
CR$

de 19

c-

'"
'"

II

CR$

(j

CR$

.

o

tesoureiro ou coletor

1.11. Os saldos credores de lmpôsto referente às respectivas Alíneas serã-o mencionados na presente guia,
para efeito de contrôle e estatística.
2.a As guias deverão ser preenchidas no número de vias necessárias à repartição arrecadadora local.

N.O •.•..••' ..••••

•••.•.••.... -Via

Guia de remessa (ou devolução) de
(local e data)
. , , , , . . . . . . . . . . . . . . . de
' de 19 ,
.
. . .. ,
,
, estabelecido à Rua
,
;
,
, .. ,...... n.c ..........• ,
"PATENTE DE REGISTRO" N.O •..• ,
, remete (ou devolve) a
,
,
,-"
,
, estabelecido
à .: .. ,
,................. n.v
, em
,
,.,
, .• com (fábrica, oficina ou tinturaria)
... , ,
,
,',... os produtos abaixo
,
"., (para benenctar ou já beneficiado).
I

~----

VOLUMES

Marca

I
I Número

j

Metros

ou
I de
Acréscimo IDiminUição,l Observações
I
peças
quilos
-~--l----!---------t----!---T__
I
ESPÉCTF.

Quantidade
Número

i

DO PRODUTO

II

I

-o
o

I

M

I

I

I
I
I

I

i
II

I

I

I
I
I
I

Modêlo n.v 9

~

Ci

I

I
I

NOTAS: -

"'",3

I

I
I

I

~

I

i

I

o

I

,,,

~xn
2

_~

I

I__ ~__~

I

~~_-::~=-':=_---C
I

_

t.e . Esta guia deverá ser extraída com papel carbono. ficando a 2.a via no talão.
2.a Os contríbuíntes poderão acrescentar as colunas de que tenham necessidade e suprimir as que
forem desnecessárias à Fiscalização.

g:
-:J

NY ..•.•.••••••

.

Via
C"
,;,

GUIA PARA REMESSA DE VINHOS

(Local e data)

de

de 19

, ................. , proprletárío da fábrica de vínho situada à

............................ , n.c ...• ,.' ..... , (ou propriedade

a

,

, estabelecido em

,

Q

agrícola)

"PATENTE DE REGISTRO" N.o ..... , .. remete

no
.

,.. :l

... . ....

As seguintes mercadorias:

VOLUMES

I,

I
I

Marca

I

I,

Numeração

I
I ~-!

Quantidade

Espécie

--;------,'---

~

II

VINHO

Quantidade

Total

em cada

em

volume

litros

I

~

o

o_""m

I------~----------

II
I

i

I

I
I

I

!

I
i

I

I
I
I
I
I

I
I

I

\[

I

I
[

I

II

I
1

I

I

l

I

I

!

I

I
I
I

I

I

I

I
I
II

I

I

I

l.lt

i

I

I

II
I

----

A primeira via s-erá remetida ao

8

I

I

NOTAS: -

~

I

I

I

comprador e a segunda à repartição a que estiver subordinada

a fábrica.

MD(iêll) p..o },9

2.~

2.a

Os Livros Guias serão organízados de f,')[1118. que as
carbono.

3.~

l1: facultado o aumento de colunas e d~Z'€re!5 neste modêlo, a fim de se lhe poder dar também o

caráter de nota comercial.

. .

e 3.& vias sejam feitas por meio de papel

.

.'

CJl

~

N.'
. . . . . " .....................................................•
•.. '"
•.•. na cidade de

estabelecido à
Estado de

:1.0

"PATENTE

DE

REGISTRO

cídade

N."

REMETE

_.. _

. ..... . . ... . . . .,
...... . .. ....... ...... . ... . .. .... .. .. .. ...... Esta-to de

.............. , . . . . . .
na

. Vla

_

de

estabelecido

à

'.

A!? seguintes mercadorias:

~
~

o

A

, n.c

,
.................................................
de 19..

Em ......•..... de

I
Quantidade

I

Preço
Unidade

DESCRIQAO

DAS

MERCADORIAS

unitário

I

I

I

II
I
I
I

I
II
I

I

I

I

I

I
II
II

I
Valor das mercadorias
Ienpôsto de Consumo
Total da Nota

,. Cr$
Org
Cr$

Total

>

- i3
~,

"o
'o

o

"
~
~

"'x
~

c

Q

o~

AS MERCADORIAS ACIMA SEGU EM NOS SEGUINTES VOLUMES:

P1:S0
lViarca

Números

Quantidade

ESPllCIES
Bruto

LíqUido

ig

i
~

------_._._--'--.

NOTM. _.

modêlo será feito em talão numerado seguida e típogràficasnente, sendo permitidos processos mecâ"lÜCúS em- rôlhas soltas numeradas segutdamente, desde que copíauas em ordem cronológica em livro copiador devidamente autenticado.
2.3 AJero dos dizeres dêste modêlo, os contribuintes incluirão outros de sua conveniência, podendo ainda acrescentar uma parte destacável, a picote, para recíbo tdas mercadorias, a ser assinado pelo ccmprador.
3.1'1. Os raortcantcs dos produtos da alínea XV deverão abrir mais uma coluna em a qual escriturarão o
preço de venda no varejo.
4,'" O quadro final dêste rilodêlo. poderá ser substituído por carimbo contendo todos os dizeres, ou poderá
ser impresso ao lado da "nota fiscal".
õ,". Os comerciantes não compreendtdos nos cas os de que trata a 000. a.a., da Tabela liA", são dispensados
da declaração, em. parcela separada, do, valor do tmpôsto.
l.a,

MODSLO N.' 11

§
ó

1t,sce

0'

'"
~

Modêlc para segunda via de "neta fiscal" para vendedores de jóias relógios e obras de oUl'iveM
:i.

O

Via

.................
............. estabelecido à

Estado de

"PATENTE DE REGISTRO" N.o

eatabelecida à
•\.'1

n.v
n.«

..

I

N.O do

Quant

Registro

I Descrição das

I

Unido

1

mercadorias

.

~
~
~

REMETE ao ............•.................

na cidade de
Em

seguintes mereadortaa:

, na cidade de

Preço unitárto
de
venda

,

'

, Estado de

de

de 19

Total da.

Preço uní-

venda

custo

tárlo

de

:

..
.

Total de

custo

~·-"··~-I----

~
"o

I

i~
Resumo do ímpôstc e recolher:
. C:"$ ......................... Valor das mercadorias . ',",'"
Impôsto de consumo .".,
.
Valor total do custo
.
crs ...... ", .. "
,
'l\)tal da nota .. , . , .. ,
".
Diferença tributável '" .',
c-s ............. ,

Valor total da venda

Impôsto de 16% s/ essa diferença
.

o-s
Cr$

o-s

eis

NOTA: As duas colunas â direita não é necessário que const em da primeira via, nem do resumo do Impôsto a recolher.
Os contríbumtes poderão também dispor as colunas da modo díverso .
Mon:Jn..O N.o ll-A

ATOS

no

563

PODER - EXECUTIVO

INSTITUTO DO AÇUOAR E DO ALCOOL
NOTA DE REMESSA DE AÇúCAR
(Art. 36 do Decreto-lei 1.831, de

4-12-39)
1.a

Via

Para

acompanhar o

~car

N.·

A usina
de propriedade de
"...•
•• .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . , sita eIl1 •••..•••••••...•..•••••••• •.• Município de
• •.••.................... , :Estado de
remete a ...•.•.....
(nome do
• •.•....•.••........... " estabelecido à rua .............................•.
destínatãrío)
n.o •••••.•• Munic1pIo de ••••............•...•.•. , Estado de ••.•••••••.•

................•..... (.•............ '" •. ) onaas de ...•......•... qullo.
(qualidade)
de BÇtlcar •............... número de ......•.•... a •..••....... tranapor...
tadao

em .................•..••.....•....•.•........•.••...•.....•••.....•..

(natureza do veículo e seu nome, o número ou nome do condutor,
· . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. e saídas nesta. data. desta fábrica. às
se o transporte" fôr em costa de ahima.l)
· . . . . . . . .. horas, para serem despachadas - ENTREGUES ao destinatário
por VIa FERROVIA - RODOVIA - (rJacar a palavra não utlJlzada) MAR1TIMA - FLUVIAL (riscar a palavra não utJl!zada) •
O· pagamento da taxa de Cr$ ~
por saca de 60 quilos foi lançado na guia n.e
, de
de
de 19 ..•... emitida
pela ...•..................•............. em
.
E1n •••••• d••.•••••••.••••.• de19 ....••

...............................................
(asslnatura elo proprletArlo ou prepooto
responsável pela fAbrica).

SAFRA

DE

.

cr$

,

Valor tributável

cr$

------

Valor do Impôsto

01"$

Valor total do açúcar
Cr$

.

cr$ •..........••.••
Cr$ •......••..•..••
Cr$' ......•••.•.•.•.

W:odêl.,) n. o 12

....................
------

(CIRCULAll. 50, DE 1949, DA D.R.I.)

N.o ............•.....•.

..."
"-

,.. '(;{~~e 'ci~' ~t~béiec~~n~·)····'···· "'"
,

........a

Nota de E:1trega
""1

.

i~id~é '~ü' ~tmicipi~)·

'"
~

Via

~i1;~'.:',::: ~:'.::'.',:::::. ~e.. :::::::::::: :::::::::: ..1.9::

.

Estado d .............•......... , ....•." .......•.............••

Patente de Registro n.s
Remete a
O~ .. O"O'<>3"""
residente;
estabelecido •.......................................... '(eid~~ .~u' ~Uiit~ipi~)················'
.
Estado .d ..................•.......•.....•......_
~
,.
.
,.:.. volumes de Açúcar transportados
;: ..,
'
'
~
(natureza do veículo. seu' nome ou número. ou o nome do condutor,
"
~
..........................................................'.
. ..
saídos dêste estabeleci- 00
sendo o transporte em costa de animais)
8

mente para

( rod-ovia
(ferrovia

despachados

com as

( via marítima

entregues

i

seguintes especificações:

( via fluvial

I

VOLUMES
Qualidade
QUantidade

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Espécie

!

Pêso

unítârío

do
produto

Marca

I

I
I

I

I
I
I

I

I1
j

Pêso

!

total
Unitário

I

I

!

-I

I
I
I
II

Total

I

I

I

I

PREÇO

I

I

I

I

I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

II

,

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

i
II

I

.

i

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

Valor das mercadorias ................ Cr$
Impôsto de Consumo ....... % ••••••. Cr$ I .. ·
Total da Nota .......................... Cr$
...

,

,

-- -"- -'-

I

NOTAS:

1.a)
2.a)

3.a )

:e:st.e modêln será feito em talão numerado seguida e tipogràfícamente
A primeira via desta nota deve ser entregue ao transporta dor, para acompanhar a mercadoria e ser, com esta, transmitida ao destinatário.
Os comerciantes, não compreendidos nos casos de qua trata a Observação 3.a da Tabela A. sâo dispensados da
declaração, em parcela separada, do valor do impôSto.

Modêl0

n.· 12·A

3i

g;

MANIFESTO PAM AMBULANI'Ji:

N.O

.

o ••••••••••

café. em

0.0 ••• 0.0 ••

"PATENTE DE REGISTRO" N.a
de .-

" de 19

n.e ..•.... '

0, estaJbelec1do à

" entrega ao ambulante

veiculo n.O

Via

com torrefação e moagem de

"PATENTE DE REGISTRO" N.o

.

>

As seguintes mercadorias pMa dlBtrlbulção:

é1

---- '"8
S

A

!

D

A

~

.};l

Espécies e embalagens das mercadorias
Quantidade
I

Total transportado ..........

I

Espécie

!

Unidade

I

TotaJ

Observações

I

QuaJldade

I

VENDA E RETORNO

N.' das

I
I
I

\ Quantidade

Notas

!
I

Espécie

I

I

I
Observações

Total

Unidade

Qualidade

I

I

I

I

i
8

i

Total vendido ....

~

I

I

I

i1
I

Saldo devolvido "

1

I
II
1

NOTA:

I

I

I'

I

I
I
I

(

25

I

I

I

I

Os contribuintes poderão acrescentar as colunas que julgarem necessárias.

Modêlo n.c 13.

ã

.

~
~

Livro ~e registro dos manifestos entregues aos vendedores ambulantes de produtos sujeitos ao ímpôstc por meio de guia
(Art. 116, letra a, dasN. G. da Consolidação).
~
~

ce

Manif€6'to

Ambulante

RETORNO

Observações
N.·

Data

N.o da Patente

N,? do

de Registro

veiculo

Data

N°". da>
notas fiscais

Valor

Impôsto

das
vendas

Produto

cobrado

devolvido

",~
~

o

I
~

2
~

ã

I
Modêlo n.· 13-a

----

n.O ••........ , na ctdade de

• ...••....•.•................... ' estabelecido à
de

o................

PATE.c"ITE DE REGISTRO

Estado

'N.o ........•.•..•.
BOLETIM DE PRODUÇAO

Dia

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

de

de

19

PROD UÇAO

Produto

S

.

A 1 D

A

Observações
Própria

Recebida para

Recebida

beneficiamento

já beneficiada

Vendida

Enviada para

Enviada depois

beneficiamento

de beneficiada

i
8

i

I
a

I
ltste boletim será preenchido dentro de três dias, pelo movimento diário;
Poderão ser acrescidas ou suprimidas colunas, de acôrdo com as peculiaridades de cada indústria;
3.& Ainda que não haja _movimento de produção e saída, os fabricantes são obrigados a juntar um boletim,
declarando a ausência de movimento;
.
4.a ~ste boletim será retirado de talão numerado típogràfíca mente, deixando cópia a carbono.
Modêl0 ~.o 14

NOTAS:

l.a
2.a

~
~

'"

Livro de escrita fiscal de ...............•....•................ -.•....••. , .
Fabricante de ..............................................•.
Estabelecido à
n. o •••••••••• • •••• na cidade de ..................•...............•...
11 PATENTE DE REGISTRO" N.o
.

Ano de 19 ..

NOTAS

Valor liquido das mercadorias

I

entregues a consumo

M P

Dia

Sêries

Números

1

1

butadas I1-1-1- 12% 3% 4% \ 5% 16% 110%

1

.

1

1

T

O

Observações

Recolhido

Tributadas
Não • •

Mês

O S

1

N.o da

Guia

Utilizado

I

I

1

Saldo

Cr$

I

I

I

I1

I

1

I

I
I

I1
I

I

1J::ste livro deve ser escriturado dentro de três dias. pelo movimento de cada dia e encerrado até c décimo dia útil do
mês subseqüente, trans-portado o saldo do impôsto,
Os fabricantes poderão adaptar êste livro às conveniências de suas indústrias e suprimir ou incluir colunas re ..
ferentes às percentage~.
Modêlo n.s 15

NOTA:

~,

<:l

i
8

i
~

I

Livro de contrOle de alabastro, arenito, granito, mármore, p6rfirO e õníx em blocos ou chapas, lâminas ou placas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . estabelecido à
.
, n.<l
, na eidade de
,
,. Esta:Cio
de
PATENTE DE REGISTRO N.'
..
ANO DE 19... 1

N.o das
Mês

Dia

Notas

I

ENTRADA

Quanti-

FornecedOr

dade

Espécie

SA:llDA
ObserVa-

Valor N.O das Quant!.
CI'$

Notas

dl>de

Espécie

Destinatário

Valor

~

cr$

ig
~

""

I
(j

NOTA: -

~te livro deve ser escriturado dià.r1amente OU dentro de três dias, pelo movimento diário, e encerrado até O
décimo dia útil do mês subseqüente, transportados os saldos.

MODELO N.· 16.

~

,..

Livro de "estoque" de jóias e obras de ourives, para, comerciante varejísta.
• • • • • • • • o o o o o ••

'"

o o o o o o o o o o o ••••• o o •••• o

o • • • • • • o o • • • o,

FiStadode

,

o o' o o o o o. o o o'

'o

•••• o o ••• o o o

I

ENTRADA

I Nom do fornecedor
Data

o. o o o o • • •

t\::l

o

SAíDA

N.O da nota de venda .e

Número
de
objetos
Número

~

na cidade de .

•• o o o • o o o .,

.

Forneeedor

•

estabelecido à . o • • o • o
no o
o •••• o o
o.
npATENTE DE REGISTRO" N.o

•

Preço de
Quantidade
de objetos Discrimi- custo de
até 3 por nação dos
cada
objetos ' objeto
IInba

N.o de

data da saídade cada
objeto.

Observações

ordem

de entrada

N.·

I I
Data

Valor Crt

~

s

i

I

ig

i
~
~

NOTA -

O comerciante ou. fabricante poderá optar entre êste modêlo e o de TI.o 18
Modêlo n.' 17.

~
~

0'

574

ExEclJ'nvo

ATOS DO PODER

Livro de 'lestoque" de
líllltado de

jóiaa e

obras

de ouríves,

para comerciantes esecadíetas

PATENTE DE REGISTRO N' ............•..

MERCADORIAS

I
N.O de
ordem de

mtrada

Espécie

I
I

Quantidade
Valor

CR$

Notas

----j

\ N.' de
- - - - - : - - - - - - - [ - - - - - - ordem

I Saída !I Saldo

I

entrad

~----'-~--J~----'..-;-----;----;----;-------'---1
Entrada

N.O

Data

I

i

i,
\
I

!

I,,
I

~OTA ~

--_._--------'-----"----'----'----ser escríturadc diàriamente ou dentro de três dias pelo movime~

Este livro deve
Modêlo n.- I!" ..

A.Tos

DO PODER

EXECvnvÚl

575

n."

estabelecido à

na cidade de

.

MERCADORIAS

Valor

Espécie

Quantidade

II,

Notas

--------1--11-Entrada

--

I Salda I Saldo

N,0

I Data

---~'--------''----

'-------~

I

I
I

\

I

- - - --------'--~o

Biál'io.

Observações

"

576

ATOS DO PODER· EXECUTIVO

FABRICA

PROPRIETARIO

LIVRO DE ESCRITU
RUA
PAT!'~TE

I

Dias

I Impôsto

Toro.l

Quantidade

I

~~ II

I
J

I

I

1I

~ __I

I

I

Estoque do
) mês anterior

I DE

DE

I

!

I

DE

II

DE

I

I

I

I

I

II

I

!
I
!
I

I

I

§Ii
;g

I

~~;---~~-,

I

:10
li

•

Geral

1I

I
I1

W

.

I

DE
DE

DE
DE
DE

. DE

DE
DE

I~
I~

I DE
DE

I

i
I
[

DE
II De
DE

II DeDE
DE
I DE
:::
I! DE
DE

I

I I

I

------'----

I

A
A
A
A
A

I
2
3
4

6

A

A
A
A
A
A
A
.A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A

'A
A

A
A

A
A

A

De

Total

do
mês

Numeracâe
das notas
de remessa

DE

:!,
17
18

t

II
I

I
i I

13
14

I devido

~----;--------,-~-:-~--:--~-I

Dias

i

Estoque

Consumo I

_ _ _ _ _1
__

I

I

Produção 'em quilos

j
I

DE

J
13
14

~~

17
13

u

20

a

~

U

~~ I
_

Estoque a
transportar
para o mês
seguinte:

I

--- ._-----

Em
de
de 19..
Vhsto do
EJm
de
Visto de. Usina
,......... Agente Fiscal:
.
.
NOTA: A escrita. será feita díàriamente ou dentro de três dias pelo
MODl!:Lü N.' 19
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

RAÇAO DE AÇúCAR
E NúMERO ......•.•. CIDADE ....•.••..•.•.•. ESTADO

SAFRA:

REGISTRO N.- •.•.

Dados a serem preenchidos pela usina
de açúcar no

últi~

Observações

dia de cada mês

Dia de safra .............•.....•..............................
Dias efetivos de fabricação ••.......... ,
.
Média diária de fabricação • •••........ .
,
,
.
Horas efetivas de moagem ......•.... , .. ,
,
: .. ,
.
Horas perdidas de moagem
,
'
, ,
.
,;
,
.
Média horária de mOagem
área ,cortada - canavial próprio • •
.
Idem, de fornecedores colonos
,.,
,
.
Toneladas moldas - oonas próprias
,
,
,.
Idem de fornecedores
..,
.
,.,
.
Idem, de colonos
Idem, moída para açúcar .,. •
,.,. ,
,
.
Idem, idem para álcool .............••.. ,
,
.
H.end. Agrlcola canavial próprio
,
,
.
Rendimento industrial
.. ~ ,
'
, ..
Capacidade de esmagamento das moendas
.
Açúcar em. procesSO
;
,
.
Número de vácuos existentes
,
'. , ,
.
Capacidade 'dos vácuos em hectolitros
.
Número de descargas em 24 horas . .
,
, .
'
Número de turbinas
Capacidade total das turbinas
,
, ..
Número de descargas em 24 horas
Número de cristaliza dores ........• . .. ,
:
.
Capacidade de crtstaltsadores
"
"
,.
Caldo para açúcar (em litros)
.
Caldo para álcool {em litros)
,
.
Mel para álcool (em litros)
,
,,,
, ..
pureza. dêsse mel
,
, .. ,',.'
'_U,L..l.'

•••••.•••••• '

Produção total anterior , .. Impôsto de consumo - Pago
Produção dêste mês .... La Quinzena Cr$
2.a. Quinzena ors
Total
,' Total do mês o-s

de
Em

de 19
de

,

Visto do Instituto do Açúcar e do Álcool . . .... : ....
de 19...

movimento diário e encerrada até o déeímo dia útil do mês subseqüente

Aros no PODER EXECUTIVO
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LIVRO DE ENTRADA DE OArn ORU, PRODUÇÃO

"••. ,. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. estabelecido à
. •. • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. . . . . . . . . . . ..• Estado de
DATA

,

, com

ENTRADA DE OArn ORU

A."lO de 19 •••
N,' elas

II

I

Qua"tidade

Mês

Dia.

I

cedor

,

II

I

I

I

I

I

I

I
I
I

TOr-

I

II
I
II
I

I

II
NOTA. odêlo n/' ,20

Valor

I
I
II
I
I
I

I

rado I

II
I

I
II
I
I
I

I

I
II
I

I
II
I
I

I

Diferença

I Para

I
I

\

I
I

I

Para

l_m_ai~_1m_en~

I

I
I

II

,
I

I

I
I

I
I

I

I

I

,

I MOldo / - - - 1 - - -

I

I

I

e

I

1

Sacos I QuilOs I Cr$

I

torrefação

PRODUÇÃO

Notas ou PomeFatura

.

I
I
II
I

I
I
I
I

I
1

i

I

I

I
!

I

II
I

I

I

Este livro deve ser escriturado díàriamente ou dentro de três dias pelo movl

ATOS DO PODER EXECUTIVO

E

CONSUMO DE

CAFlll

TORRADO E

de

café,

"PATENTE

MOíDO

na cidade de •.................••...............•..._._ .. ,_ .

••••..••••••........•.... N.o

moagem

57fJ

DE

REGISTRO

N,o ••.•.•••

-----------------------~----

CONSUMO

Saída

Vendido na própria Fábrica

----[----

I

Moído

Kg

1_

Kg

ambulante

Moído Kg

Torrado Kg

I
Torrado

por

[

Saído

I

i

1I

I Vendido \ DevolI

vida

Saído

Vendido

II Devolvida

I

mento dlíárío encerrado até o décimo dia útil do mês subsecüente.

i2

o

LIVRO

DE

ENTRADA

E SAíDA

DE CAFl>

TORRADO

E

MOíDO

......

estabelecido à
...... ,', ..... n." ............ ) em

".-

-.'

Estado de

"PATENTE DE REGISTRO"
N.o
,

.

ig

._----_._-_.---~-------

ANO DE 19', ..

-----1----I
Mês

I

I

I

Dia

Moa-

ENTRADA DE CAFe TORRADO

gem
N.O Das

notas

..

Fornecedor

\

L

I

!
1

I

vsjor

Quanti-

dade Kg

'---

ors

Kg

1

I

Consumo

1

I

1--1--1

II I1va10rlI

Observações

Kg

Cr$

--'--+-_-!----;-I
1
1
1

_

i

i

~
~

o

i

I
1_--,--NOTA Modêlo

&te livro deve ser escriturado diàrlamente ou dentro de três dias pelo movimento diário e encerrado até o 10.6 dia
útil do mês subseqüente, transportados os saldos .
D. o

21
~

~

582

ATeiS

DO

LIVRO

DO PODER

MOVIMENTO

ESTABELECIDO
"PATEJ.'\TTE DE RE:GIS'I'RO"

EXECUTivo

DE

ENTRADA

E

APLICAÇAO

A

DE
.

N.o ....•.•••.

ENTRADA
A.TJ.O de 19 ...

De

-------

estrangeira

Matérias cons..

tantes

Quanti-

Dia

dade

em

quilos

I

I
I
t
I
t

I

.

I
I

II
I

I
II
I
It

Matérias cons-

tantes

da

Nota

de

Despacho

I

I

I
I

I

II
I
I

I
I

I
I

II
I

I
I
I
I

I
I

II
I
I

II

I

t

I
I

1.0. -

2.80

---.,...

I

Despacho

I
I N.'
I

t

I

de

l - i,---

I

I
I

da

Nota

quilos

cons-

tantes da

dade em \

I

1

Matérias

. I
ounnü., I

I1 - - - ; - - II N.' I1 Data
I

I
-NOTAS

origem

De

.

.!I
1'.[ês

procedência

I Data

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

ouan. I
tidade 1

I

Nota de

Nome

venda

da fir-

em i
quilos

1-IN.'

I

I

I
I

1
1
I

II

ma vendedcra

I

1 Data
I
I

I

I
I

I

II
I
I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I

I

I

I

I
t

I
I
I
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rão a coluna das "estampilhas" pela de "impôs to" como modêlo XV.
É dispensada a coluna das merca dorias seladas quando se tratar
de produto
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turada a entrada do aludido vinho com a declaração de sua quantidade do número
Os dizeres das colunas .deverãc ser substituídos _ pela declaração das espécies
A escrita deve ser feita dlàría mente ou dentro de três dias pelo movimento
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diário e encerrada até o lOQ dia útil, do mês subseqüente.
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Modêlo do livro de registro da produção de entrada e estoque de móveis (para fabricantes, beneficiadores, reformadores,
depósítoa de fabricantes, comerciantes ou importadores); a que se refere a letra "a", da nota 4.a. da alteração quarta da Lei
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11 2.374, de 26 de novembro de 1956.
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deve ser feita díàrlamente ou dentro de três dias pelo movimento diário e encerrada. até o
do mês subseqüente.
o uso de fichas, devidamente numeradas e autenticadas na repartição arrecadadora local.
de fichas, será permitida também a numeração seriada alfabética, com eérle e números próprios
de móvel .
'que mantiverem também estoque de móveis prontos, expostos à venda escriturarão também o
indicando, na coluna referente à firma fornecedora, "fabricação própria".
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ATOS DO ,PODER EXECUTIVO

Modêlo do livro de registro da saída de Móveis (para benefíciadores, reformadores, depósitos
Alteração Quarta da Lei n.o 2.974, de 26 de novembro de 1956.
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O ímpôstc pago por verba rrgut'ar'a 11<t. l",~lUll<:t.
venda e o de litros.
Os fabricantes que tiverem produção de "álcool" e de "aguardente" adotarão neste modêlo mais uma coluna
para "estampilhas' a rtm de serem distintos os respectivos movimentos.
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as espécies de produtos movimentados.

A escrita será feita díàrtamente e encerrada até o déc.mo dia útil do mês subseqüente.
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Ao encerrar a escrita do último dia do mês, deverá ser feito o cálculo da produção, deduzido o consumo geral,
sendo o "estoque" existente na fábrica lançado na respectiva coluna da escrita do mês seguinte. ,O mesmo se
observará relativamente às estampilhas.

A escrita deve ser feita díãríamente ou dentro de três dias pelo movimento diário.
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NOTA: :Este livro deve ser escriturado díàriamente cu dentro ele três dias pelo movimento diário e, encerrado até o último
dia útil d- mês subseqüente; transportados os saldos.
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livro deve ser escriturado diàrtamente ou dentro de três dias pele movimento diário e encerrado até o décimo
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Ao encerrar a escrituração do último dia de cada mês, deverá ser feito, na coluna
em saldo existente na fábrica lançado nas respectivas colunas do saldo do mês
Os fabricantes de charutos ou de cigarros ou cigarrilhas, preparados com fumo
produtos, dispensadas, portanto, às colunas do fumo desfiado, picado, migado
dentro de três dias pelo movlm ento diário e encerrada até o décimo dia útil
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das obsrevacões, o cálculo da aproduçâo de cada espécie, deduzido o consumo, sendo o "estoque"
seguinte, devendo ser o mesmo observado quanto as estampiJhas
adquirido de outro. fábrica, organizarão os seus livros com as colunas somente relativas a êsses
ou em pó e a coluna do ímpôsto pago por verba. - A escrituração será feita díàrlamente cu
do mês subseqüente) transportados os saldos.
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NOTA: Ao encerrar a escrita do mês, deverá ser feito na coluna das observações o cálculo do fumo recebido, deduzddo e vendido
e o entregue à manipulação, sendo o "estoque" existente na fúbríca lançado nas respectivas colunas do mês seguinte.
A escrrturaçâo será feita' díàríarnente ou dentro de três dlas pelo movimento diário e encenada até o décimo dia
útil do mês subseqüente, transportados os saldos.
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Só são obrigados a esse declaração os que receberem o fumo diretamente do

NOTAS: 1~ ~ Ao encerrar a escrituração do último dia de
da entra-da do fumo por espécie deduzidas as
nas respectivas colunas do saldo do mês seguinte.
2" _ Os proprletértos dos estabelecimentos não são
podendo fazê-los ~ com as casas estritamente
S~ - A escrita deve ser feita diàriamente ou dentro
dia útil do mês subseqüente, transportados os'

i\10Dl1:LO N9 34.
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--(1) Se é nacional ou estrangeiro. (2) estrangeiro.
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o
cada mês deverá ser feito na coluna das observações o cálculo
saídas, sendo 'O "estoque" existente no estabelecimento lançado
obrigados a adquirir livros com todos os dizeres dêste modêlo,
necessárias ao movimento de seu estabelecimento.
de três dias pelo movimento diário e encerrada até o décimo
saldos.
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NOTA: Ao .encerrar a escrituração do mês, deverá ser feito, na coluna das observacões;o cálculo da colheita, deduzido o consumo,
sendo o saldo em "estoque" existente na salina lançado na coluna do saldo do mês seguinte. O mesmo se observará
quanto ao ímpôsto . A escrita deve ser feita díàríamente, ou dentro de três dias pelo movimento diário, e encerrada até
o décimo dia útil do mês subseqüente, transportados os saldos.
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NOTA: gste livro deve ser escriturado dràríamente ou dentro de três dias pelo movimento diário e encerrado até o décimo dia
'Útil do mês subseqüente, transportado o "estoque".
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NOTA: Deve ser aqui lançada tôda a produção dos teares. mesmo que não haja beneficiamento. A escrita. deve ser fe-ita
diàriamente ou dentro de três dias pelo movímentovdiá.rlo e encerrada até o décimo dia útil do mês subseqüente.
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NOTA: A escrita 'àeve ser feita diàriamente ou dentre de três dias pelo movimento diário e encerrada ate o décimo dia útil
do mês subseqüente, transportados os saldos.
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NOTA -

tste livro deve ser escriturado díêrtamente ou dentro de três dias pelo movímentn diário e encerrado até o
décimo dia útil do mês subseqüente.
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:lento diário e encerrada até o décimo dia útil do mês subseqüente,

Observações
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Aros

DO

PODER

EXECUTIVO

Livro do movimento de entrada e saída de óleos essenciais naturais, sujeitos ao ímpôsto
cidade de

Estado

Patente de Registro

n.c

.

ENTRADA
Ano de 19.

Notas

I
I
Mês) Dia

N,'

\

iI

I Data

Ii

I
I

II

iI

I

I
I

I

I

I

I
II

I
I
I
I

I
I
I
I

I

,I
I

I

I

I

I
II
I
i

"o

I

I

I,

I
I

I
I

Produto

I

---,

--l--

I

I

-

I

'd

Pêsc

~

I

o

~

~

"

'"
I
I

II

Espécie

o

I

I
I

I
I

Quanti-

_ I
Umtá- I

dade

I
t

I

rio

I

I

I
I

,I
I,

II

II

I

I,,

I

II
I

II

I

I
I

II
I

I
I

I
I

II

I
I

II

I
I
I

,I

I
I

I
I

I

I

i

I

I
I

I

I

I
I
I

I

I

I

I
I
I

II

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
I
I

II
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I

I
da nota Ito
,,
Valor

crs

Total

! Impôs-

I

pago

o-s

I
I
I
I

II
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

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

I
I
I

-----.~OTA -

A escrita deve ser feita dtàríemente ou dentro de três dias pelo movimente diário

Modêlo n." 40-A.

ATOS

DO PODER

estabelecido à

EXECIJTrvO

,

625
;....

n.v

....... " .

Ta

------ --------------------SAíDA

Notas

Produto

comprador

N,O

Data

I

~-------'------___c_---,

II
I

I
I

I
I
I

!

encerrada até o décímo dia útil do mês subseqüente.

Pêso

Voalor da
nota

o-s

-~---;------

626

ATOS

Livro do movimento

de

no PODER EXECUTIVO

entrada,

............................ ne

I

bídos

Fabri-

óleos essenciais e
,,',

Total

Empregado
como
matériaprima

\

ai

i

To tal

--

I

Di

.. ,

-1-

ísen- I Sujeito
ao
ção de
ímpôsto
Impôsto

Com

cados

1-[
M ês

~

SAíDA

Vendido

Produtos

Rece-

consumo de

, .. ,' na cidade de

ENTRADA

19..

produção e

Gramas Gramas

Gramas

Gramas

I

Gramas Oramas

Gramas

I

I

II

..-

I
I
I
I

I
I

I

I
I
I

I

I

I
i
I
I
I
I
I
I
I

II

I
I
I
I

I
I
II

I

I

I
I
I
I
I
I

I

I

II

I
I
I

I

I

_.- 1

Som.
NOTA- A escrita deve ser feita dlàriamente ou dentro de três dias
saldos.
M<Jdélo

n.c

4O-B.

pelo movi

Aros no PODER ExECUl'IVO

ímpôsto da fabrica (ou comerciante) de ;
Estaa.o de

627

estabelecido à

Patente de Registre n.v '..'

:,

.

IMPOSTO:

H'lIPOSTO

., •...'.'.ors .. ... ,
Soma ..... Cr$ ..
Ut_ilizado no mês Cr$ ..
Saldo para o mês
seguinte ..... crs ..
Soma ..... crs ..
..

----

I

Saldo anterior

II

TotaJ

RecoÍhi!io

eis

Recolhido no mês

I

Utilizado

-1-1
N.' I
I
cn$
c1:ia I
I
I

,

;

.

.

""

..:...

OBSERVA CõES

-

--~------

I
I

I

mente "dtttr10 e encerrada até o 10.0

dia

útil do mês subseqüente, transportados os

628

ATOS

no

PoDER

EXECU'l'IVO

Livro de registro de produção, consumo e de entrada e saída de estampilhas da fábrica de c'

n ..

O

na cidade de

••••••••••

'

'............... .. Estado de '"

CHARUTOS POR UNIDADE, COM AS ESTAMPILHAS

Ano de 19..

Até o preço unítárío de

crs

.

para a venda no varejo

Mês

%

--~~--~

-c
'"

~

s
"""'

-""

-a

ID

o

,\;
I

I

I

II

----------------

I

~

Nota

ID

número

:a"A

Fiscal

I>

II
1

I

I

I
I

II
\
i

I
I

í

I
I
i

I

I

i

Unidades
-~-----

,I

Valo r total das
unidades vendi-

das, segundo o
preÇo de venda
no varejo cr$:

Produ-

zídas

I

I

I

,I seladas IVendidas

I
I

I
I

II

i

I
I

I
I

I

II

I
!,

I

1

I

I

I
I
I

I

I
I
I

Modê1c

.

para a venda nc varejo

I

!
I
I
1
1

I

~OTAS:

De mais de Cr$

Unidades tributadas

Dia

I

.

I
I

I
1

I
i
I

I
I
i

I

I

!
I

!

!

I,
I

I

VI. Ao encerrar a escrituração do último dia oe cada mês, deverá ser feito o resumo
estoque existente na fábrica para as respectivas colunas do mês subseqüente
2'8. Os fabricantes acrescentarão ao livro Lautas colunas quantas forem necessárias df'
s.a A esortturaçãn deverá Ser feita diàríamente ou dentro de três dias pelo mov

n.c

41.

ATOS

DO PODE..'t

aarutos de propriedade de . . . . . . . . . ..

.. "Patente de Registre n. ~

629

ExECUTIVO

estabelecido (5) à
.

APLICADAS NOS MAÇOS. CAIXAS OU OUTROS INVóLUCROS

... até

crs

.

'--\-

lzrrbutadas
I

i-------

I

I

l

Nota

j

Fiscal

I número

i
I
I

I
\

I

I
I
I

I,

\

II
I
I

Valor total das
unidades vendidas, segundo o
preço de venda
no varejo ors:

Observações

ESTAMPILHAS

....................•. %

I,

Núme- \

ro da

IGuia
de
Aqui\

I

síção

I Compradas
CR$

IE~~~CR$

'\

Saldo
CR$

I

\I
i

I

I

I

I
i
I

I

I
I

I
I
de cálculo da produção de cada classe, deduzindo-se o consuci-, e transferindo-se o saldo dê.'
e observando-se o, mesmo cem relação ac movimento das estampilhas.
modo que cada classe de íncídêncja percentual figure em coluna própria.
ímento diário e encerrada até o décimo dia útil do mês subseqüente, traneporbados os saldos.
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ATOS

DO

Tl'lRMO

PODER EXECUTIVO

DE

DEPÓSITO

Aos
dias do mês de
do ano de 19 ...•.
na casa sita à rua
n.e
desta cidade
de
0' declarou o Sr. .
.
................... " perante mim e as testemunhas
.
e
(se houver) , abaixo assinadas. que
aceita va o cargo d-e depositário das seguintes mercadorias (ou objetos)

,
.
que foram apreendidas ao mesmo
",
.
(ou a ............................• estabelecido na rua
................ no
). por infração do art. .
de regulamento
do tmpôeto de consumo n.?
de
de
de 19...•
e que se responsabilizava pela boa guarda das mencionadas mercadorias,
Obrigando-se, sob as penas da lei, a entregá-Ias em bom estado de conservação no prazo de vinte e quatro horas. depois de convenientemente notificado para fazê-lo e a indenizar qualquer dano ou falta que sofram as
ditas mercadorias. O agente fiscal. do Impôsto de consumo•............ ,.
O depositário .."..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.
.As testemunhas

Modêlo n.e 42

.
(Formate 33 x 22cm) .

Aros

DO., PODER

EXECUTIVO

631

NOTIFICAÇAO

Aos
dias do mês de
de 19
, às
• . . . . . . . .. horas c
, tendo verificado que
.
na rua •....................... ..'.
estabelecido com
n.v •.......• desta cidade
'
.

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

mfrtngíndo assim o disposto no art.
,.. do
de consumo. n.c .,
de
, de
,
lavrei esta nottncaçãc, que vai assinada por mim
de lhe ter dado conhecimento do fato, e assim

para os devidos fins.
O agente fiscal do ímpõsto de consumo

....

,

MODELON.' 43.

,

,

(Formato 33-22cm) .

regulamento do ímpôsto
,
,.... de 19,
.
e pelo notificado, depois
será presente ao senhor

,

,

..

.

ATOS

DO PODER

ExECUTIVO

NOTIFICAÇAO

AOS
'.. ~ . . . .
horas
com (fábrica ou
.,

dias do mês de
e
tendo verificado que
negócio. fixo ou ambulante) de
na rua
nc.

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

(

de 19
',". às
estabelecido
.
desta cidade

.

)

,

,

.. ,

,

'

'.,.

infringindo assim o disposto no art. .
;... do regulamento do impôsto
de consumo n.c
de
de
,
.de 19
,
lavrei esta notificação que vai assinada por mim e pelo notificado fI),
depois de lhe ser dado conhecimento do fato. e assim será presente ao
senhor (o chefe da repartição local), para os devídoa fins.
A agente fiscal do impôsto de consumo
.

DESPACHO

Tendo em vista a notificação feita pelo agente fiscal do Iropôsto de
consumo
, imponho a
.
.
. . .. . . . . . . . .. estabelecido na rua ..'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n.c
desta cidade. com (fábrica ou comêrcío fixo ou ambulante) de (discrlnúnação dos artigos por espécie do ímpôsto) a multa de Cr$
,
por infração do art
a qual deverá ser recolhida aOS cofres desta
repartição juntamente. com a ímportâneia de Crg
,
relativa aos emolumentos devidos pelo registro do seu estabelecímento (ou
pela diferença de registro do seu estabelecimento). Fica avisado que não
será aceita qualquer reclamação que exc-eda o prazo de
dias, sem
o prévio depósito das mencionadas importâncias. ~ Intime-se•..........
....... .'
de
, de 19
.

O

_

.

( ) Neste espaço o agente fiscal dirá:
a)
se a contríbuíntc deixou de registrar o 6eU estabelecimento e quais
as espécies do ímpósto C'Om que negocia ou que fabrica, declarando, o
capital registrado e, quando se tratar de fábrica quantos operários ou
qual a fôrça motora e sua capacidade empregados na indústria tributada;
b)
se houve insuficiência de pagamento dos respectivos emolumentos,
qual a importância paga e qual devida, descrevendo
motivo porque está
sujeito a maior registro do que o que foi pago;
c) se houve alteração de categoria de comércio ou d-e fabrico, ouse
houve adícão ao comércio ou ao fabrico de espécie tributada ainda não
registrada - qual a importância paga anteriormente e qual a devida;
d) sé, tendo sido, por despacho do chefe da repartição, declarado
sem efeito o registro, não foi paga a nova patente de registro, depois de
intimado a fazê-lo;
e) se o registro foi obtido indevidamente e qual o motivo por que
foi assím consrderado;
f)
se se trata de registro de fábrica nâo existente.
(1)
Quando o notificado não estiver presente. dtr-se-á:
"
···.····
·.···.······eporF'
.
................... , empregado (g-erente do estabelecrmentco , par não
seachal' presente o notificado".

°

A intimação do despacho do chefe da repartição obedecerá
ao processo da dos autos.
2.9. zste modêlo é simplesmente exemplificativo, podendo ser
mais desenvolvido segundo as circunstâncias verificadas.
MOD1SLO N.o 44
(Formato 33x22cm).
NOTAS:

1.11.

ATOS

AUTO

DO PODER.

EX;:':CUTn"O

DE INFRAÇAO

E

633

.A'.PREENSAO

Aos
dias do mês de
às
horas
verificando que
. . . . . . . . . . . . . ., estabelecido com
à
n.s
, dest . /.. ,

,

do ano de 19......•
; ..
de
.
.

art
, do regulamento do
infringindo assim o disposto no
impôsto de consumo n.?
de
· ,. de
;
'.
,.,
e
de 19
notõriquet o fato ao referido
intimei-o para que, no prazo de trinta dias, apresentasse a sua defesa,
para o que deixei em seu poder a respectiva tnítmação por mim assinada,
e fiz apreensão da
;......... mercadoria
.
_............... comigo para a
, do
conduzindo-a
que lavrei o presente auto de infração e apreenssão. que vai assinado por
mim. pelo autuado ........................................e será presente
;
juntamente cc)m a
" ..
o Sr
apreendida
-, para os devidos fins. O agente
fiscal do nnpôsto de consumo. .
; ..

.....
Modêlo n.v 45

.
rPormato 33 x 22cm)
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ATOS

co

PODER

EXECUTIVO

AUTO DE INFRAÇAo, APREENSAo E DEPÓSITO

Aos

dias do .mês de

horas

às
••

• _••.•.••. 0

0.0

••••••••• ,

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

do ano de 19..
" verificando que
.
estabelecido com
,
,
, .. de
à'
n.v
........ dest .

_

.

"',"

infringindo assim o disposto no
art. .
, do 'regulamento do
ímpôsto de consumo, n.c
_, .. de
de
de 19
,
notifiquei o fato ao referido
~ . . . . . . . . . . . . . .. e intimei-o para
que, no prazo de trinta dias. apresentasse a sua defesa, para o que deixei
em Seu poder a respectiva intimação por mim assinada, e fiz apreensão
da ........•............... mercadoria
deixando-a
...... '
, . . .. depositada
,................ em poder
de
, como consta do respectivo têrmo
de depósito; do que lavrei o presente auto de infração e apreensão, que
vai assinado por mim, pelo autuado
'. . . . . . . . . .. e será presente
81'. ....................•......• juntamente com o mencionado têrmo de
depósito
, COmo espécime da
mercadoría
apreendida
, para ,os devidos fins.

ao

O agente fiscal do ímpôsto de consumo,

Modêlo n. o 46

(Formato 33 x aacnn .

..

ATOS

DO

PODER' I!.;X8CUTIVO

633

INTIMAÇAo

Fica pelo pres-ente intimado ,
,
,
.
,.,
-. (1). estabelecido com
,
"
",
"
.
rua
':'
,',., .. ,
D.O "" ••••• a se defender,
dentro do prazo ele trinta dias, sob pena de revelia do aut~ que nesta
data lavrei em seuieetabelecímento por Irm'açâo do .,
" art .
.
do regulamento do tmpõsto de consumo, n.o
, .• de
de .. ,
.
de 19.....
,

-à

Agente fiscal
CIENTE

...... . . .. 1

(1) Quando o proprietário do estabelecimento não estiver presente,
dtr-se-â:
"Fica .pelo presente intimado
,
.
na pessoa do seu empregado (gerente do ~stabelecimento)
,
.

NOTA. -

Sempre que fõr possível. a intimação será feita com cópia

a carbono. para ser esta junta ao processa, sendo conveniente a autenti-

cação da dita cópia, por meio da assinatura do autuado ou seu representante.
Modêlo n.? 47

(Formato 33 x azcrm .

636

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

AUTO DE DESACATO
Aos
mas do mês de
do ano de
às
horas.
mil novecentos e .
achando-me no exercício derr.•ínhas funções de agente fiscal do tmpôstc
. ..........................• sita à
de COr.::;Ulno, na casa de
rua
n.e
desta cidade de ....
fui ai desacatado pelo dito
........................... ou por
-rou
pelo seu empregado
,...
, ................• ou por
.
...
a seu mandado) pele que, de acôrdo com o art.
do regulamento do ímpôstc de consumo, n.v
_, de
de
.
de 19 ..... lavrei o presente auto de desacato, que vai assinado por mim,
pelo autuado e pelas testemunhas
.
e
e será presente' ao senhor
diretor da Recebedorta (GU chefe da t-epartrçâo fiscal ou local). para os
devidos fins
O agente fiscal do ímpôsto de consumo,

NOTAS

U'

O desacato ou agressão deve ser descrito minuciosamente:

relatando-se todos os [ates e círcunstâncías que tiverem

ocorrido;

Devem. ser lavrado auto nos têrmos dêste modêlo contra a
pessoa que, por qualquer forma, houver embaraçado ou
impedido a fiscalização;
3.n Se em conseqüência do desacato. se der detenção, será esta
circunstância também menoíonada no auto, em que neste
casa se dirá em cima: - Auto de desacato e detençào:
4 e A detenção será ordenada, na capital Federal, de ordem do
Mtnlstrc da Fazenda: nos Estados e nos Territórios. de
ordem do chefe da repartição fiscal do local.

2."

Modelo

D.O

48

(Formato 33 x zzcrm .

(Nome da Repartdçâo Arrecadadora)
; seção ou
, circunscrição nc exercício de 19
Cadastro dos estabelecimentos registrados na

.

-REGISTRO

Número

Nome

Capital

Local

I
Categoria Importância'
I

ESPÉCIE DO IMPOSTO

Multa

Observar ões

Fábrica Grosso Varejo
I
I
I
emolumento I Categoria I Importância

I

de

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

.

I

i

i

,

I
I
i

I,

I

I

I
I
I

I
I

1."

sígnando-se

[
"

o

"~"'
o

f1'
~

n

g
~

o

I

I

I
I

\

I

!

Jmpôstc" díscrímínaz-se-âo as espécies tributadas relacíonadas no registro decada uma delas pelo numere. de ordem constante do art. 1.0 desta lei.
2' Na coluna
das observações far-se-á menção das
transterênctas de firmas, de local, Ou outra
qualquer alteração do registro e SE a firma está notificada.
MOD1!lLo N.' 49 (Formato 33x44cm).
l'o-:)TAS:

Na coluna

I
I
I
I
I
I

I

"Espécie do

~

.,w
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ATOS· DO' PODER

ExECUTIVO

HEGISTRO DE "ESTe

Firma

Ma.rca

ENTRADA

I'

Data do

recebimento
da mercadoria

I

I

Nota de
importação ou
nota fiscal

I

I
I
r

I

Repartição
RELÓGIOS

aduaneira do

---- -----1

desembarace da

I
I

mercadoria ou

N.O de
ordem de

I

firma vendedora

entrada

Número

Data

I

I

I
I

I

Modêl0 n.s 50.

Quanbd"de

no PODER ExECUTIVO

ATOS

639

JE" DE RELóGlOS

Local

TiPo

Qualidade· . . . . . . .

.

,

SAíDA
I

!

Nota

fiscal

Pre,i;o

unítáríc de
aquisição

N.'

Relógios

,i

I
[--·--1
I
I
I
N.' de
1
Data

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

II
I
I

I

II

I

Observações

[

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I

,I
,I
I

II

\

I

I

i

I1

:I

I
I
I
I
I

I

I

I

de I Quantidade I;
I entrada I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
I
;
I
I
I
I
I

i ordem

I
I
I
I

I

I

I

I

I,
I

I
I
I
I

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NOTA FISCAL DE TRANSFERltNCIA

via a ser entregue ao viajante ou representante)
estabelecido à .. , . . . . . . . . . . . . . . . .•
. . . . . . . . . . . . . . . . .. n.e
'. . .. da cidade de
com a "patente de Registro" n.e
.. para o comércio dos produtos da alínea XXIV J
viajante
F
carteira de identidade n.e
de
.
(Vl,

F ..
Estado de
0·0

•••••• '.

'._

entrega ao seu

•

•

..

•

•

•

representante

"Patente de Registro"
Número de
ordem de
entrada

S1.
c

D,O

•••• _".

Quantidade

as .segufntea mercadcrías:
Qualidade

Espécie

Marca

ou
tipo

PreÇO unitário
para a
venda

Valor total
i»
,.,

~

s

i
~

f.1
~

n

~

~

_._--~-~

..__. _ - - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - ' - - - -

SOMA
Modêlo n.' 61 -

(Anverso da via destacável).

.

(Verso da 1. a. via do modêlo 51 a ser entregue ao viajante eu representante)

Relação das notas fiscais emitidas
pelo viajante ou
representante

Datas

Número

Importâncias

o-s

Relação das mercadorias devolvidas pelo viajante

Número de
ordem de
entrada

Quantidade

Bspécte

I

OU

Preço

representante

unitário
. de aquisição

I

Total

I
I
!

i

I
I

§

~

o

-o

~

~

i

l"

S

.~

I

I
f

SOMA •••••••••••••••••••••••....•••..••••

Modêlo

n.s

51~A

-

(Verso da via destacável).

~

~
~
~

I'I"OTA FISCAL DE TRANSFERí:NCIA

(Via Indestacâvel do talão)

F.

. . . . . . •. . . . . .. estabelecido à

COm a "Patente de Registro" 0.°
F

-

0.°

na cidade de

Estado de

para o comércio dos produtos da alínea XXIV, entrega ao seu

carteira de identidade TI.o

0.0

•••••

de

"Patente de Registro" 0,°

Viajante

Representante
as seguintes

mercadorIas:
Número de

Quantidade

ordem de
entrada

Espécie

Marca

Qualidade

PreÇO unitário

ou

para a

tipo

venda

.

~
:5
Valor total

6'
~

~

n

~

,

I

I
I
SOMA

Demonstração da diferença do ímpôatc:
valor a preço de venda
Valor

de

aquisição

Diferença de preço

.
"..

.

Jmpôsto de 16%

crs

;,..

....................
c-s ................
ors ............... Cr$

- Anverso da via Indestacável
(Verso da nota índestacável do talão)
Demonstração
Total das vendas conforme notas do viajante ou representante

g
~

o

~
~

&
n

crs

Cr$

..

esta nota

crs
crs
ors

ors
Cr$

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

Impôsto de 16% sõbre a diferença de preços

crs

Impôsto de 18% pago nesta nota
recolher
Diferença de imp"ÔStoa
estornar

ors
crs ..........

IMODí!1LO N,o 52 -

Verso da via índestecâvel .

~

o

A Deduzir

Preço total do custo das mercadorias entregues com
Preço de custo das mercadorias devolvidas
Preço de custo das mercadorias vendidas
Diferença tríbutável

.,q

;I:
~

:t

!..rVRO DE CONTROLE DO IMPOSTO

Firma

N.'

........... • a

Produto da Alínea .......•................................

.
ENTRADAS

SAíDAS

Guia de

Ano de 19 ....

Recolhimento
do

Mês

impôsto

na repartição
Dia

aduaneira

Impôsto pago

Valor da
Importação

o-s

aduaneira

o-s

Mês

Dia

I,

I

Observações

~

Valor da

rmpôsto

venda

devido

s

ois

crs

l

na repartição

"A"

I

Ano de 19 .....

~

~

"B"

I

i
~

o

-o

---'--------NOTAS:

~

Oi

l.a OS lançamentos serão feitos dentro de oito dias, escriturando-se as entradas pelas guias de recolhimento do @
ímpôsto pago na .repartdção aduaneira e as saídas pelo movimento diário das vendas realizadas, observada a g
8
ordem cronológica.
:;;
o
z.e A escrituração será encerrada quinzenalmente, transportando-se 0'3 totais respectivos do ímpôsto para as guias
de recolhimento.
s.a Quando numa alínea ocorrer saldo credor de ímpôsto (A-B), o referido saldo será transportado para a quinzena seguinte por meio de lançamento na coluna relatdva:a "ímpôsto pago na repartição aduaneira".
4:.a Poderá ser escriturado o movimento de mais de uma quinzena em cada fôlha, dispensado o registro nos dias

em que não houver movimento.
permitido o desdobramento do presente em dois livros distintos, s-ervindo um pat-a escriturar as "Entradas"
e o outro para as "Saídas" desde que observadas as extgêncías do presente modêlo, para cada caso.

5.:1:É

MODllLO N." 53.

~
~
~
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

REGISTRO DE ESTOQUE DE PRODUTOS ESTRAN

Pírma ... , ........•.•

Produto

.

ENTRADA::

Nota de importação

I
I
I

1--1
(1)

I

I
I
I

(2)

I

Ano

I

I

\

I

I

I,
I'
I

(3)

Mercadoria

I

I

Número

Repartição

I

Aduaneira do
Vendedor
desembaraço da

mercadoria

(4)

(5)

I6)

, 7)

I

I
I

,I

i
\

I
I
I

I
I
II

I
)TAS:

La A escrituraçâc deve ser feita dentro de oito dias da data do recebimento da me
2.a Para cada espécie de produto deve ser usada uma fôlha do livro ou ficha própr
3:90 As indicações das colunas 6 e 7 podem ser feitas no cabeçalho da tôlha (
discriminações.
4." poderão, também. ser feitas no cabeçalho as indicações das colunas 1 a 5, à.
a urn mesmo documento de entrada.
5.." Cada fôlha deverá Ser somada DO seu encerramento, transportando-se os t
6.a :tste mcdêlo poderá ser acrescídc de outras indicações que interessem ao conta"
odêlc n.e 54.
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EXECUTH7G

GEIROS IMPORTADOS DIRETAMENTE

-------------------SAíDAS

Natas Fiscais

Mercadorias

Observações

(8)

(9 )

(10)

(11)

aroadoria ou de emissão da nota fiscal.
ia.
ru ficha, podendo ainda ser dispensadas quando a natureza

(12)

do produto não comportar

asde que usada uma fôlha ou ficha especialmente para cada espécie do produto oorresponde
otals oU saldos respectivos para a tôlha ou ficha, subseqüente do mesmo produto.
ôle particular do contribuinte.

..{ EGISTRO DE ESTOQUE DE PRODUTOS ESTRANGEIROS ADQU1RIDOS NO .MERCADO INTERNO

NY ••...

~
00

Firma

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

Produto .. ' _..................................•............................

ENTRADAS

oS
\
fi
Sei!
:O'~I

I

~

,g

~81
ro

Número

~

~'dl

R

\

----I

0"
E .I .

~

I

Nota fiscal

'O

I
I

}

I

I

I

I

Data

<2)

II

Ii

Vendedor

I
II

I

I

~

~::f

~o

II

I

I
(4)

II

I

I

II

I

I:
I
I,

II
I
I
I

I

I

I
I!

(5)

I

I

I
(7)

~

"""

c

I
I

.a~

o~

(jI

I- - - - - _ . - - - -

I

<9}

s'"

O

ro
<!l
;:5'0

,~

---(8)

~

(Ü'

~

Z

'&

~

'V

:.;:::

':::l

(JJ

~
o
gj

--i
~

-es
<!l
;:1'0

\

(6)

I mel'~adonas

M

~

0.-.

i

Notas Fiscais

o

"O

r

(s)

I

"O:;?:p

ei!

,

I

~8.
ro

~

:;l
(JJ
-';----_._--_._-----_.

II

I

Mercadoria

I
,I!
I
i
M

I

:
(1)1

SAíDAS

I

I
(10)

'u

;ll

t:tJ
~
~

"
~

I
I
I

II
I

I

I
i
I

I

I

I

I

I

I
I

II

I

II

II

I
I

I
i

I

I

I
NOTAS'

I

I

I
I
I

I

I

I

II
I
J

I

!

II

I
I
I
II

,

I!
I

I
I
I
II

I

I

I

I

I
I

i
~

o

I

~
&
~

I

I

1.a A escrituração deve ser feita dentro de oito dias da data do reeebímento da mercadoria ou da emissão das

notas fiscais.

s~

2.n Pará cada espécie de produto deve ser usada uma fôlha do livro ou ficha piópría .
3.a As indicações das colunas 5 e 6, podem ser feitas no cabeçalho da. fôlha ou ficha, podendo ainda s-er
'dispensadas quando a natureza do produto não comportar tais discrímínacões ,
4.a Poderão, também, ser feitas no cabeçalho as indicações das colunas 1 a 4, . desde que usada urna fôlha OH
ficha para cada espécie de produto correspondente a um mesmo documento de entrada.
5.a Cada Iôlha ou ficha deverá ser somada no seu encerramento, transportando-se os totais ou saldos respectivos
para a fôlha da ficha subseqüente do mesmo produto.
a
6. ::ÊlS1Se modêlo poderá ser acrescido de outras indicações que interessem ao contrôle particular do contribuinte
~~~n.o55.
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no

.t'UDl':K

n.x...lôGU'.J:!VU

N.'

.. , ....•.... Via.

I
I

I

Emblema da

"Repúblíca

I

1

_

MINIS'l'IlRJO DA FAZENDA
CERTIFICADO DE DESEMBARAÇO ADUANEffiO

E' certificado. pore presente que a firma
estabelecida na
;.;..

r

N.O ., .••.••••

(Rua, Avenida, logradouro, etc.)

em

Estado

o'

/Cidade, Vila. etc.)

apresentou, com a SUa nota fiscal
em
de
à firma
Cr$

n.o

•.•••••••••••.•••...•••.••••••••••••

(Rua, Avenida, Logradouro)

"0' da série
emitida
de 19....... na importância total de
,............. estabelecida nr.
D.O •.•••• e~
.
(Cidade, Vila, etc.)

Estado •.•...•.•.. ,•..•••.••

a documentação prevista no art. 12, §§ 3.° e 4.° da Lei n." 2,974, de 2&
de novembro de 1956 na qual foram feitas as devidas anotações.
Carimbo contendo:
a)

o nome da repartição;

b)

a data;

C)

o nome do funcionário que assina o certificado; e
o respectivo cargo.

d)

NOTAS

La Os certificados deverão ser impressos em três vias e encadernados em talões, com as duas primeiras destacáveis e a
2.

11

3.30
Modêlo n.o 56.

rnnme fixa.
A primeira via será entregue a firma vendedora, para
acompanhar a mercadoria e a, nota fiscal, retendo a repartíçâo as demais para fins de fiscalização.
A numeração deverá ser mecânicamente feita a carimbo.
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Via

N.O ...•..•••••• _•••••••

CERTInCADO DE DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
(AutenticaçãO da reparuçâo
arrecadadora local)

.........................................................
(nome da firma)

_.. _
_
(Rua. Avenida, Logradouro, etc.)
N,O '•.•.•••• em
",
E:stado
,
.
(Cidade. Vila, etc.)
declaram. sob as penas da lei. que as mercadorias de procedênciaiestrangeíra, constantes da sua nota físca lvn.? .....•.. da série ............•. ,
desta data,no valor de Cr$
,
emitida em .favor da firma
.............................. , estabelecida à. •.••.......••...•••••.,•••.•••
(Nome da firma compradora)
tRua, Avenida. logradouro, erc.)
N.o •........ em ."
,...................... Estado
' .•
(Cidade, Vila, etc.)
foram adquiridas ou importadas legalmente, de conformidade com a
respectiva documentação em tm/) (nl) poder, sendo o presente certificado emitido de acõrdo COm a autorização constante do processo
D.o •.•••.•• da
,
'.'
.
mame da repartição que deu a autorização)
................. , em
' .. de
de 19...•
(lugar)
..................................... (assinatura da firma emitente oU
da pessoa autorizada)

estabelecido

(s)

na

..

NOTAS:

1.a. Os certificados deverão ser impressos em quatro vias tipo-

gràfícamente numerados e encadernados em talões, com as
três primeiras' destacáveis e a quarta fixa no talão. A
Primeira via será remetida ao comprador, acompanhando a
meroadorta e a nota fiscal, e a segunda e terceira serão
encaminhadas à. repartição arrecadadora local, para fins de
fiscalização.
2.:'> Os talões, antes de serem utilizados, devem ser encamtnhados com requerimento que faça referência aos números
dos certificados, à reparbíçâc arrecadadora local, para
serem devidamente autenticados.

MOD:i!:LO N.o 57.
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ATOS

DECRETO Ns 43.730 -

DO

PoDER ExECUTIVO

DE 21

DE MAIO DE 1958

Concede autorização à Companhia, st.
Paul de Seguros Contra lncêndi(l e
Marítimos, ist, Paul Fire anâ MaTine lnsurance co.) . cOm 'sede

na

cidade de Si. Paul, Estado de Mir;·~
nesota. Estados Unidus da América,
PUra funcionar na República, -ope~

rasuio em seguros e ressegu-ros dos
ramos elementares.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição. e aten-

dendo ao que requereu a Companhia
St. Paul de seguros Contra Incêndio
e Marítimos, (St.. Paul Fire and Marlne Insurance Cc.}. com sede na

cidade de st. paul, Estado de MínneBota, Estados Unidos da América,

decreta:
Artigo único. lt concedida à Com ~
panhia St , Paul de Seguros Contra
Incêndio e Marftímos, (St , Paul Ftre
-nã Marine Insurance Cc.}. com &" de
na cidade de St , Paul. Estado de
Mínnescta, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na
República, operando em seguros e
ress-eguros dos ramos elementares,
com os estatutos que apresentou, mediante as seguintes condições:
I A Companhia será obrigada
a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e
limitados podêres para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Govêrno,
qU-8!' com particulares.
tI - A Companhia ficará III tegealmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto.
Rio de Janeiro. 21 de maio de 1958;
137 0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Parsittü Barroso

DECR,ETO N.043.731 MAIO

DE 21 DE

DE 1958

COncede à Socieâaâe R. Azevedo &
Irmão. autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.

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

art. 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade R. Azevedo & Irmão, com
sede na cidade de Carolina, Estado
do Maranhão, autorização para funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, com o contrato de
constituição social e posteriores al..
teraçôes que apresentou e com o capital de Cr$ 200.000,00 «íueentoa mn
cruzeiros), dividido em partes iguais
entre dois sócios, cidadãos brasileiros natos, consoante instrumentos
particulares firmados a 5 de fevereiro de 1949, 2 de junho de 1957 e 18
de outubro de 1957,. obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1958;
137.0 da Independência e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Pareifat Borroeo.

DECRETO

N9
43.809
MAIO DE 1958

DE

28 DE

Outorga concessão à Rádio Clube de
Tupã
Sociedade Anônima
para
instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ris I, 'da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Clube
de Tupã Bccíedade Anônima e tendo
em vista o disposto no art. 59, número XII, da mesma COnstituição.
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão
à Rádio Clube de Tupã SOciedade
Anônima, nos têrmos do art. 11 do
Decreto nv 24,655, de 11 de julho de
1934. para estabelecer, na cidade de
Tipã, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e' Obras Públl-

ATOS DO PODER EXEr::Ul'IVO

cas, e deverá ser assinado den tro de
60 tseseeeitar cãsss, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, <J mesmo decreto.
Art. 2? Revogam ~se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1958:
Independência e 70' da República.
137? da

JUSCELINO· KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N.? 43.815 JUNHO DE 1958

DE

4

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Aíliamce Assumnce
Company Limiieti,

O Presidentr, da República, usando
de,

atribuição que lhe confere

<J

artigo

87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decretc-Ieí n.v 2.063, de
7de março de 1940, decreta:
Art. L? Picam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Athance Assurance Ccmpanv Límâted,
com sede em Londres, Inglaterra, autoriza-da a funcionar no País pelo
Decreto n.v 8.864. de 2 d-e agôsto de
1911, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1. 9 de junho de 1955.
Art. 2.9 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro. 4 de julho de 1958;
137.1' da Independência e 70.'1 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Parsijal Barroso

DECRETO N.O 43.813
JUNHO DE 1958

DE 4 DE

Concede a sociedade anônima AtlaRtis (Brasil) Limiteâ autorização
para continuar a tuncionar na
República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar'>go 87, inciso r, da constituição, e ~lOS

653

térmos do Decreto.Ieí n.. o 2.627, t'le
26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Atlantíc (Brasil) Limlted, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no pais
pelos Decretos TIS 16.473, de 7 de
maio de 1924, e 21.798. de 2 de sctembro de 1946, autorização para- continuar a funcionar no Brasil em vlrtu,
de de ter aumentado o seu capital
social para ;E 43{}.OOO (quatrocentas e
trtrrta mil .libras) e para .....
ors 57.610.000,(lD (cinqüenta e sete
milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros) o capital destinado às suas operações no Brasil, de conformidade
com as resoluções tomadas nas asse-abléias gerais exbraordiná.nas realizadas em 29 de outubro de 1956 e 2 de
abril de 1957 mediante as cláusulas

que a êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado dos Negócios
do Trabalho, Indústria. e Comércio,
cbr iga..ndo-se a mesma
sociedade a
cumprir integralmente as leis e -egulamentoe em vigor.: ou que venham
a vigorar, sôbrs o objeto da presente
autorização.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1968;
137. o da Independência e 70. o da Republica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Pureiial Barroso

DECRETO N.? 43.820 JUNHO DE 1958

DE

4

DE

Concede a sociedade anónima Giuette safety Razor Company ot Brazít. tuücrização para continuar a
funcionar na República.

o Presídentg da República. usando da atríbulçâ., que lhe confere I)
art. 87, inciso L da Constituiçâo e
110S têrmos do Decreto-!ei:.'
2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade de Wílmíngton, condado de New
Company of Braaíl, Com sede na Ci-

dade de wílmtngtcn. condado de Ne,'J
Castlc. Estado de Delaware, EstadoS
Unidos da

América,

autorizada

a

funcionar na República pelos Decretos ns. 17.259. de 24 de março de
1926; 19.836, de 8 de abril de 1931;
io .(l08, de 16 de julho de 1942: 15.631.
de 23 de maio de 1944; 19.352, de 6
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de agõsto de 1945; 31.647, de 23 de
outubro de 1952; 33 680. de 27 de
agôsto de 1953; 36.656, de 24 de dezembro de 1954; 38.169. de 31 de outubro de 1955. 40 010. de 20 de setembro de 19-56; e 41.459, de 6 de
maio de 1957 autorização para oonttnuar a funcionar no país, com o capital destinado às suas operações
comerciais no Brasil. elevado de
ors 276.280.000.00 (duzentos e setenta e seis milhões. duzentos e Oitenta
mil cruzeiros) para CrS 346.485.715.00
(trezentos e quarenta e seis mühóes.
quatrocentos e oitenta e cinco mü.
setecentos e quinze eruzetros) consoante resolução aprovada em reuníâc de sua Díretorfa. realizada em
10 de outubro de 1956, mediante as
cláusulas que acompanham o citado
Decreto n." 33 680, de 27 de agôsto
de 1953. assinadas pelo Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho. Indústria e comércio. obrigançio-se a
mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em VIgor,
oU que venham a vigorar. #sôbre. o
objeto da presente autorizaçaoRio de Janeiro. 4 de junho de 1958
137."da Independência e 70.0 da RepúbI:ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

parsijal Barroso.

DECRETO

N.O

43.821

JUNHO DE

DE

4

DE

1958

Concede -permisnâo, em caráter permanente, para que a fábrica de
ácido sulfúrico e a de mmertoetato de Bayer do Brasil Indústrias
Químicas S.A., ambas estabelecidas em Beitort: Roxo, Municipio
de Nova Iguaçu, Estado do Rio,
funcionem aos domingos e nos feriados civis ou religiosos.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição e nos
têrmcs do art. 7.°, § 2.° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de
1949, decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizadas, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos feriados civis ou religiosos, a fábrica de ácido sulfúrico
e a de superfoafato, estabelecidas em
Belfort Roxo, Município de Nova

Iguaçu, ambas pertencentes a Bayer
do Brasil Indústrias Químicas S.A.,
com sede no Distrito Federal, po-,
dendo trabalhar na primeira sete e
na segunda vinte e quatro oparártcs,
em cada turno, observadas as disposições legais vigentes, principalmente as de proteção do trabalho e
excetuados os serviços de eserttório .
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1958~
137.U da Independência e 70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI{.

Parsijal Barroso.

DECRETO

N.?

43.877 1958

DE 9 DE

JUNHO, DE

Outorga concessão à Rádio Aratibl!
Limitada para instalar uma estação
radiodijusora.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. M, n.c I, da Oonstttuíção.v atendendo ao que requereu a Rádio AIatiba Limitada e tendo em vista c
disposto no art. 5.°. n.? XII, da mesma Oonstátuiçâo, decreta:

Art. 1.0 Fica outorgacg concessão
Rádio Aratíba Limitada, nos têrmos do art. 11 do Decreto n.e 24.655-.
de 11 de julho de 1934, para estabelecer, na cidade de Arataba, Estado
do Rio Grande do Sul, sem direito de
exclusividade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
de radiodifusão.

,à

Parágrafo único. O contrato decorrente desta Concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras PÚ~
hlicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Di~rio Oticiat, sob pena de ficar: sem
efeito, desde logo,' o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-seiae. disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de Junho de 1958~
137.° da Independência e 70.° da Republica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

ATOS

DECREI'ON.o. 43.878
JUNHO DE 19&8

DE 9 DE

outorga concessão à Rádio Marajoara
Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o artigo 87, n.v I, da Constituição,atendendo ao que requereu a Rádio Marajoara Limicada e tendo em vista
o di..:p,_sto no art. 5.° n.c xn, da
mesma constituição, decreta.
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Rádio Marajoara Limitada, nos
termos do art. 11, do Decreto numero 24.655, de 11 de julho de 193'4,

para estabelecer, a tituto tprecárto, na
cidade de Belém, Estado do para,
sem direito "de excíusividade, urna
estação de ondas curtas, deetínada a
executar serviço de radíodifusâo .
parágrafo único O contrato decorrente desta .concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baíccam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obr2,5 Públicas.
e devera ser assinado dentro de 60isessentaj dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar secn efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art-. 2.D Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1958;
137.D d1 Independência e 70.0 da Re~
públfca..
JUSCELINO

KUBITSCHEB..

Lúcio Meira,.

DECRETO 'N.o 43.890 JUNHO DE

DE 10 DE

1958

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Beneficente de
Reabilitação (ABBR) , com sede no
Distrito Federal.

o

Presidente da República, aten-

dendo -ao que requereu a Associação
Brasileira Beneficente de Reabilitaç§JÜ, sediada nesta Capital, a qual satisfaz às exigências do art. 1.0 da Lei
n.09l, de 28 de agôsto de 1935, e, usando da atribuição que lhe confere o
art. 2. dessa lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
Q
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lei, a Assocíacão Brasileira Beneficente de Reabilitação, com sede no
Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 10 de junho de
1958; 137.° da Indapendência e 7Q.(l da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar Salles,

DECRETO

N.o 43.892 JUNHO DE 1958

DE 12

DE

Concede à Sociedade Navegação Savõnia S. A. autorização para continuar a funcionar como e'mprp..<w. fl.Pnavegação de cabotagem.

(Publicado no Diário Oficial ção L, de 25-6-58) .

Se-

Retificação

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de fevereiro
de 1958

Onde se lê: '" ações nominativas
de Cr$ 10.000,00 (dem mil cruzeiros).
Leta-se : '" ações nomína ti V(lS de .. '
Cl'$ 10.000.00 (dez mil cruzetros i .

Estatutos' da Navegação Savônla
Sociedade Anônima
Art. 6.0 ' - Parágrafo único. cnse
se lê: ; .. estendendo-se às demais se
aquelas forem euficíentes ... Leia-se:
... estendendO-se às demais se- aque12.5 forem insuficientes '"
Art. 25 - Parágrafo único. Onde
se lê: ... com financiamento garanas éstes Estatutos, resolverá sõbre quirido ... Leia-se: ... com financiamento garantido por hipoteca do bem
assim adquirido.

DECRETO N.o 43.893 - DE 12 DE
JUNHO DE 1958
Outorga concessão à Rádio Cosnoasíbe do Recife Sociedade Anõnima
para instalar uma estação rculíotií-

íusora,

O Presidente da República, usando
da af.ri-buição que lhe ccnfere' o artigo 87, ri.v I, da COnstituição, atendendo ao que requereu a Rádio Capi·
bal'ibe do Recife Sociedade Anônima
e tendo em vis ta o disposto no ar-
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tigo 5.°. n.? XlI, da mesma Conctítuiçâo, decrete.:
Art. 1.0. Fica outorgada concessão
à Rádio Oapíbarlbe do Recife S,iciedade Anônima nos têrmos do art. 11
do Decreto n.c 24.655, de 11 de julho
de 1934, para estabelecer, na cidade
do Recife, Estado de
Pernambuco,
sem direito de exclusividade urna estação de 'ondas médias, destinada a
executar serviço de rcdíodiíusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com ê6W baixam, rubrrcadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da. Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assuaado del!1tr'O de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pesia de ficar sem eleito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeir'O 12 de junho de 1958;
137." da Indepandêncía e '10." da
República.
JUSCELINO

KUBI'rSCHEK

Lúcia B1. eira,
DEORETO NQ 43.925 -

DE

26

DE

JUNHO DE 1958

Fixa normas de publicação de atos
relativos a pessoal, assim como de
preencnimenta de cargos, junções
empregos e dá outras -prouiâéncuie,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, ítem l. da Constituição deereta:

Art. 1.0 Pica instituído 00 Departamenta de Imprensa Nacional, um Boletim de Pesso,al destinado à publicacão OílCi/3.J diária dos atos relativos
ao pessoal de qualqu-er categoria da
administração descentralízada ..
§ _ 1° Para efeito do disposto nest-e
artIgo, ficam os órgãos da administração descentralizada obrigados a
remeter ao Depai-tamenco de Imprensa Nacional, por intermédio da SPcretarta da presidência da Repúblic-;',
copias autenticadas dos atos relativos

a nomeação. admissão ou ~.1miESã'J
em quaisquer cargos. funções ou empregos e. diretament-e, dos concernentes às demais formes de provimemo e aos de vacância, bem como
à concessão de Indemzaçâo, gratlfíoaçóes e demais vantagens pecuniárias,
mclusrve os atímentes a empregados
qUe percebem à conta de dotações
globais.
§ 2.° Qualquer dos atos referidos

no parágrarc anterror será consicel'ado nuío, S2 nâo tõr publícatío pe.:

Departamento de Imprensa Nacíona:..
ncandc responsável a autoneace que
admitir, der posse, exercício 'JU eietuer pagamento a qualquer servidor
ou empregado, sem a publicação de
que trat-a êste artcgo .
Art. 2.° O preenchimento de cargo.
rUllÇao ou emprêgo nos órgãos da aumcrustraçào direta ou centralízada
continua dependente de a.ctonzaçãc
pres.oencíal, cr.ansnntdda por mtermedio dos chefes dos Gabinetes Civil
ou Militar da Presidência da República, mantido o üssposcc no de.
-ereto n." 43,716, de 19 de maio de
1958.
Art. 3.° Antes de SUem submetidos pele chefe do Gabinete Civil 011
Míutar, à aurorraação final do Presidente da República, os pedidos ou
processos relativos ao provimento de
cargce, funções ou empregos. com ou
sem despacho ímcial, serão encamínnados aio Departamento Administratrvc do serviço Púbhco, para, em arttculaçãc com o órgão Interessado
confirmar a vaga a ser preenchida
e a existência de recursos próprtoe,
tendo em vista o quadro ou tabela
abrangidos pelo provimento.
Parágrafo único. F0ÍJta a verificação, o Departamento Administrativo
do Serviço Público restituirá (J expedtante à Presídêncía da Repúbhcc..,
informando sôore a satisfação dos re.,
quisitcs aos mesmos indicados e, na
hipótese, de inexistência de qualquer
dêles, 2S providências cabíveis em
cada caso;
ArL 4.° Fica incumbido o Departamento Administrativo do Serviço
Púoltco de

oroceder. dentro d'C 120

(cento e vinte) días, ao levantamento geral da situação dos ocupantes
de cargos e funções integrantes de
q uedros e tabelas da admímstracâ-
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direta como da edministração indireta com a indicação dú cargo ou
função, vagos ou cocupados, data da
nomençâo ou admissão. padrão e referência.
Arrt. 5.° A partir dêste decre to, $-ó
haverá na administração direta como
na administração indireta;
a) servidores pertencentes a quadro
próprio. que .será previamente aprovado mediante decreto executivo,
quando se tratar de órgão dá aômíníctração índíreta.;
b) sxtranumerártos contratados e
tarereíro, admitidos na forma da Le.l
n. o 2.284. de 9 de agôsto de 1954;
C) pessoal que percebe à conta de
dotação global, sujeito à Iegtslaçáo
trabalhista e integrante de taoela
de empregos previamente aprovada
pelo Presidente da República.
§ 1.° O quadro de Pessoal de que
trata a alínea a dêste artigo compreende o conjunto de cargos isolados e de carreh-a; , de funções gratítlcadas e funções de extranumel'áriOmensalista. .
§ 2.° Paa'a efiC~to do que dispõe a
alínea e dêste artigo. cada órgão da
administração indireta encaminhaorá ao Departamento Aõmmísratcvo
do Serviço Público, até 31 de janeiro. proposta da tabela mencionando
a denominação e o número de em,
pregos. bem como o salário corres-

pendente.

Art. 6.° Consideram-se extintas.
nos órgãos da administração indireta. as tabelas ou relações de pessoal
de qualquer categoria, pago à conta
de dotações globais.
Parágrafo úmico • Para regmlaríza,ção da situação de pessoal de que
trata êste artigo, inclusive pessoal
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de ohras e credenciados. cada órgão
enviará ao Departamento Administrativo do Serviço Público, dentro de
90 (noventa) dias relação nominal,
contendo nome do empregado, retribuição ou salário percebido, denominação do emprêgo, natureza do trabalho executado órgão de Ictacâo,
data de admísaà , em órgão aneial e
menção da
respectiva autorização
presídencíal ,
Art. 7. ° Compete aOS Chefes dos
Gabinetes Civil e Militar da Prestdêncla da República e ao DASP zelar pela execução do presente decreto.
para o que poderão promover medidas de verificação junte aos órgãos
da administração direta como da
administração indireta, por meio de
servidores para' êsse fim designados.
Art. 8. o nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 26 de junho de
1958; 137.° da Independência e 70,0
do, . República.
.tusoairso

KUBITSCHEK.

Eurico de Aguiar souee.
Antônio
H enrioue

Alves

Câmara.

t.ou,

José Carlos
Soares.

de Macedo

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.
Clovis salgado.
Parsital

Barroso.

Francisco de Melo.
Maurício de- Medeiros.
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44.812 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Henrique

44.808 -

238

239

239

240

Pâgs.
Nora Júnior a lavrar bauxita
no município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 ...•
44. 813 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Renova o
Decreto n'? 39.741, de 8 de
agôsto de 1956. Publicado no
D. O. de 18 de novembro de
1958
44.814 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
emprêsa de mineração S. Barreto & Filhos la pesquisar
amianto no município de Batalha, Estado de .Alagoas. Publicado no D. O. de 18 de novembro de 1958
44.815 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza a
Cia. oatarmense de Cimento
Portland a pesquisar calcário
no município de cambonü, Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O . de 18 de
novembro de 1958
44.816 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza o
crdadâo brasileiro Aloísio Vander Naíllen da Silva a pesquisar areias ílmenítícas e associados no município de Barreírínhas, Estado do Maranhão. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 ..
44. 817 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Agesilau
Souza de Araújo a pesquisar
ílmeníta e associados no município de Je;poatã, Estado de'Sergipe. Publicado no D. O.
'de 18 de novembro de 1958..
44.818 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
Mineração Ananaquara Sociedade Anônima a lavrar
diamante no município de Itupiranga, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 18 de
novembro de 1958 .... ', . . . . . .
44.819 - -Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro José Tiradentes de Lima a pesquisar areias ílmenítícas e associados no município de Brejo
Grande, Estado de Sergipe.

240

241

242

242

243

244
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Págs.
publicado no D. O. de 18 de
novembro de 1958
44.820 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Jayme Bítencourt de Araújo a pesquisar areias rlmeníticas e associados, no munícípio de
Araíoses, Estado do Maranhão. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 ....
44.821 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa, função de Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista de repartiçáo do
Ministério da Agricultura, que
menciona. P~blicado no D. O.
de 18 de novembro de 1958 "
44.822 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadâo brasileiro Agesilau
Souza de Araujo a pesquisar
ílmenita e associados no município de Parapitinga, Estado de Sergipe. Publicado
no D. O. de 18 de novembro
de 1958
Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Isaac
Marcus Pinto a pesquisar ouro
aluvíonar e associados no município de Maués, Estado do
Amazonas. Publicado no D. O.
de 18 de novembro de 1958 ..

245

246

246

246

44. 823 -

Decreto de 8 de novembro de 1958 - Funções
privativas de Oficiais Intendentes, nas Organizações da
Aeronáutica. Publicado no
D. O. de 12 de novembro de
de 1958

249

250

251

251

44.830 -

247

Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
Kaiser Alumínio Ltda. a pesquisar minério de alumínio no
município de Almeirim, Estado do Pará. Publicado no
D. O. de 18 de novembro de
247
1958
44.825 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Autoriza
a Companhia de Cimento Brasileiro a lavrar calcário no
município de São Gabriel, Es'~
tado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D. O. de 18 de
novembro de 1958
248
44.826 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Dispõe sôbre o escoamento e distribuição do trigo e adota outras
providências relacionadas com--

44.824 -

a defesa. da produção nacional. Publicado no D. O. de
7 de novembro de 1958
44.827 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Declara de
utilidade pública para desapropriação, imóvel necessário
ao Ministério da Aeronátíca
em Barbacena, Estado de Minas Gerais. Publicado no
.D. O. de 7 de novembro de
1958. Retificado no D. O. de
12 de novembro de 1958 ..
44.828 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Transfere
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona. Publicado no D. O.
de 12 de novembro de 1958 ..
44.829 - Decreto de 7 de novembro de 1958 - Retifica o
Decreto n Q 44.503, de 24 de
setembro de 1958, que transferiu funcão da Tabela Numérica Especial de Extranume·
rárto-mensalísta do Comando de Transporte Aéreo. Publicado no D. O. de 12 de
novembro de 1958

Decreto de 8 de novembro de 1958 - Aerescenta ao art. 29 do Decreto número 31.401, de 8 de setembro de 1952, o Quadro de Enfermeiros (QEF). Publicado
no D. O. de 18 de novembro
de 1958
44. 832 - Decreto de 8 de novembro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em
Jacarezinho, Estado do Paraná. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958
44.833 - Decreto de 8 de no ..
vembro de 1958 - Organiza,
no Ministério da Aeronáutica, a 3f.l. Esquadrilha de Ligação e Observação (3~ ELO).

251

44.831 -

252

252
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Publicado no D. O. de 12 de
novembro de 1958
44.834 - Decreto de 8 de novembro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de lote de terreno em Pituba, Salvador
(BA) . Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 ...
44.835 - Decreto de 8 de novembro de 1958 - Altera a
redação do art. lI?, do Decreto
n- 36.ú64, -de 24 de dezembro
'de 1954. Publicado no D.a.
de 12 de novembro de 1958

252

253

253

44.836 - Ainda não foi publica- do no D. O.
254
44.837 - Decreto de 10 de novembro de 1958 - Autoriza a
inclusão da importância
de
Cr$ 1. 542. 232,50 no Plano Geral de Obras e Aquisições do
período de 1954-1965, da Companhia Paulista de Estradas
de Ferro. Publicado no D. O.
de 10 de novembro de 1958..
44.838 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Autoriza a
doação do terreno que menciona à Sociedade Civil Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil, Seção do Distrito Federal. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 .....
44.839 - Decreto de 11 de novembro de. 1958 Concede
reconhecimento aos cursos de
filosofia e letras- clássicas da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Cristo Rei. Publicado no D. a. de 18 de novembro de 1958
44.840 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Extingue Q
segundo ciclo do Colégio Imaculada Conceição, de Campina Grande, Estado da Paraíba. Ainda não foi publicado
no D. O. por falta de pagamento . .,..................
44.841 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 582.424.000,00, para o fim
que menciona. Publicado no
D, O. de 18 de novembro de
1958
,.......

254

254

Pâgl!l.

44.842 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Aprova a
reforma dos Estatutso Sociais
do Banco de Crédito Real de'
Minas Gerais S. A. Publicado no D. O. de 27 de novembro de 1958
__
44.843 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Autoriza a
cessão, sob regime de aforamento, do terreno que menciona, situado em Maceió, Estado de Alagoas. Ainda não
foi publicado no D. O. por
falta de pagamento
44.84'4 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Autoriza estrangeíros a adquirir frações
ideais dos terrenos de marinha
que menciona, no Distrito Federal. Publicado no D. O. de
18 de novembro de 1958 ....

44.845 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Extingue Coletoria Federal. Publicado no
D. O. de 18 de novembro de
1958 . .
44 . 846 -------:- Decreto de 11 de novembro de 1958 - Autoriza afirma H. Burle Marx & Companhia Limitada a comprar
pedras preciosas. Publicado
no D. O. de 18 de novembro
de 1958
44.847 - Decreto de 11 de novembro de 1958 - Autoriza Antônio Fares Borges a comprar
pedras preciosas.' Publicado no
D. O. de 18 de novembro de
1958 .

254

255

.

255

255

255

256

256

,.........

256

44.848 - Decreto de 11 de novembro de 1958
Suprime
cargo extinto. Publicado no
D· a. de 11 de novembro de
1958.
. ....... __...... ,...

256

44.849 - Decreto de 11 de novembro de 1958
Suprime
cargo extinto. Publicado no
D .: O. de 11 de novembro de
1958 . .

2-51

Decreto de 11 de novembro de 1958 - Considera
de caráter permanente no exterior as funções exercidas pe10B militares na. Cornissão Mista de Defesa Brasil-Estados
Unidos. Publicado no D. O.
de 18 de inovembro -de 1958 ..

257

44..850 -

255
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P'ágs.

Decreto de 11 de novembro de 1958 - Promulga
a Convenção e Protocolo para
a Proteção de Bens Culturais,
em caso de conflito armado.
Haia, 1954. Publicado no D. O .
de 24 de novembro de 1958.
Retificado no .D. O. de 25 de
novembro de- 1958
. 257

elas, Publicado no D. O. de
20 de novembro de 1958
44.858 - Decreto de 21 de novembro de 1953 - Declara de
utilidade pública, para efeito
de desaproprtação, a área
mencionada.
Public2.do no
D. O. de 27 de novembro de

Decreto de 12 de n-ovembro de 1958 - Abre, ao
Ministério da Educação e Cultura, ú crédito especial de
crs 2.500.000,00, como auxilio à União dos Escoteiros do
Brasil, pela' realização do Ajuri Nacional Escoteiro e-da IV
oonterência
Escoteira
Interamerícana e tparticipação
idos Escoteiros Brasileiros no
IX Jamboree Mundial de Escoteiros . Publicado no D. O .
de 12 de novembro de 1958 ..

44.859 -

44.851 -

44.852 -

Decreto de 13 de novembro de 1958 - Constitui
no Ministério da Educação e
Cultura, o Corpo de Estudos
da Indústria Cinematográfica. Publicado no D. O. de 18
novembro de 1958
__ . . .

317

44.853 -

Decreto de 14 de novembro de 1958 - Concede à
sociedade anônima Ford Motor do Bra.sÍl S. A. autorizaçâo para continuar a .funcionar na República. Publicado
no D. O de 14 de novembro
de 1958

317

318

44.855 -

o

••

__ •

•

1958

Decreto de 20 de novembrode 1958 - Suspende,
provisoriamente, a aquisição
de material permanente e de
consumo para o serviço público, e dá outras provídên-

44.857 -

•

•

•

•

1958

o.

o

o

Decreto de 21 de novembro de 1958 - Abre ao
Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$
.
500.000,00 para o fim que especitica. Publicado no D; O.
de 26 de novembro de 1958 ..
44.860 - Decreto de 21 de novembro de 1958 Outorga
concessão à RáJeHo Soci~dad.e
Gaúcha Sociedade Anônima
para instalar uma estação
radiodifusora. Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de

Decreto de 21 de novembro de 1958 - outorga
concessão à Rádio Itaí Limitada para instalar uma! estação radiodifusora. Ainda
não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento ...
44.862 - Decreto de 21 de novembro de 1958 - Aprova o
Regimento do Arquivo Nacíonal, do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores. Publicado no D. O. de 21 de novembro de 1958 ... o........
44.863 - Decreto de 21 de novembro de 1958 - Institui a
Comissão Brasileira de Turismo. Publicado no D. O. de
21 de novembro de 1958 ..
44.864 - Decreto de 24 de novembro de 1958 - Abre, :1,0
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de ..
Cr$ 1. 000.000,00, para auxiliar a Prefeitura Municipal de
Borba, no Estado do Amazonas. Publicado no D. O. de
24 de novembro de 1958 ..
44. 865 - Decreto de 25 de novembro de 1958 - Autoriza
a Superintendência da Moeda
e do Crédito a processar o restabelecimento das cartas-patentes 'do Banco Alemão

320

320

320

44.861 -

44.854 -

Decreto de 14 de novembro de 1958 - Concede à
sociedade anônima Refinações de Milho, Brasil, autorização para continuar a funcíonaa- na República. Publicado no D. O. de 14 de no
vembro de 1958 ......
44.856 - Decreto de 20 de novembro de 1958 - Altera a
lotação do Ministério da Educacão e Cultura. Publicado no
D.~ O. de 22 de novembro de

1958

319

318

319

321

321

334

336

íNDICE

Págs.
Transa,tlântico e do Banco
Germânico da América do
Sul, para o seu funcionamento no território nacional,
e dá outras providências, Publicado no D. O. de 25 de
novembro de 1958

336

Decreto de 26 de novembro de 1958 - Abre, ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito espeeial de Cr$ 15.000'.000,00, para
o fim que especifica. Publicado no D. O. de 1 de dezembro de 1958 .... "....'. __. . . ..

337'

44 . 866 -

44.867 - Decreto de. 26 de 110vembro de 1958 - Abre, ao
Poder Judiciário Justiça
E1.~litDral Tribunal Regional Elelto::al do Rio Grande do
Norte, o crédito especial de
Cr$ 3'00.000,00, para o fim que
específica. Publicado no D. O.
de 1 de dezembro de 1958 '"

Decreto de 26 de novembro de 1958 - Abre, ao
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
4.000.000.00, sendo 'Cr$ .... __
2.000.000 00 para. a Faculdade
de FilosOfia -de Pelotas e Cr$
2.000.000,00 para a Faculdade
di" Pilosofia do Ceará. Publicado 110 D. O. de 27 de novernbro de 1958
44.869 -- Decreto de 26 de novernbro de 1958 Concede
permissâo para que funcione,
aos domingos e nos feriados civi-s .e religiosos, a. Seção de
'Torção de Fio _de Nylon da
Firma Jndústrta de Meias Titan Ltda. Ainda não foi publicado no D. O. por falta de pagamento . . ...... __ ........
44.870 - Decreto de 26 de novernbro de 1958 - Concede à
Emnrés:1
Fongra Produtos
Químicos 6. A. autorização
para trabalho contínuo. Ainda vão foi publicado no D. O.
por falta de pa:=;amento .....
44.871 - Decreto ele 26 de novembro de 1958. - Concede à
Sociedade Anônima The Texas Comoany (South Ameríca)
Ltd": autorização pare.
continuar a funcionar na República com a denominação de

337

44.868 -

338

338

338

Págs.
Texáco (Brazil) Inc. Publicar
do no D. O. de 2 de dezembro
de 1958
33S
44.872 - Decreto de 26 de novembro de 1958 - Declara em
vigor as novas condições da
proposta, apóüce e a tarifa de
seguro pecuário de bovinos.
Publicado no D. O. de 10 de
dezembro de 1958. Retificado
no D. O . de 19 e 20 de de: embro de 1958
339
44.873 - Decreto de 26 de novembro de 1958 Concede
permissão para que a fábrica
de sílícato de sódio, situada
nesta Capital, da Companhia
Imperial de Indústrias Químicas do Brasil, funcione aos domingos e nos feriados civis e
religiosos. Ainda não foi publicado no D: O. por falta de
pagamento . .
357
44.874 - Decreto de 26 de novembro de 1958 - Aprova alterações íritroduzidas nos Estatutos,
inclusive
transferência 'da sede social da
Oompanhia Ceará de Segu1'0s Gerais. Publica:do no D.
O. de 20 de dezembro de 1958

4.875 - Decreto de 26 de novembro de 1958 - Concede à
sociedade anônima Warner Intenn atíonal Corpomtion autorização para continuar a
funcionar na República. Publicado no D. O. de 20 de
dezembro de 1958 ... .... ...
44.8-76 - Decreto de 26 de novembro de 1958 Concede
permissão a "Sipos do Brasil S. A.", Industrial de Produtos Eletroliticos e Sintéticos, estabelecido em S. Oaetano do Sul, no Estado de São
Paulo, para funcionar aos domingos e nos feriados. civis e
religiosos. Ainda não foi puclicado no D. O. por falta de
1)8 gamento.
.. . . . . . ... . . .
44.877 - Decreto de 26 de novembro de 1958 - Concede,
em caráter permanente, autorização para Usina Colombina S. A., estabelecida em São
Caetano do Sul, funcionar aos
domingos e nos feriados civis
ou religiosos. Ainda não foi

356

356

357
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Págs.
publicado no D. O. por falta
Ide pagamento

357

44. 878 ~ Decreto de 26 de novembro de 1958 Aprova
alterações ínstroduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento
do capital social da companhia Sul Brasil de Seguros
Terrestres e, Marítimos. Publicado no D. O . de 18 de
deZ€nabro de 1958 .. .... ....

357

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista da Base Aérea do
Recife para .a do Quartel General da 2~ Zona Aérea. Publicado no D. O.' de 1 de
dezembro de 1958

44.879 -

195'8

358

44.880 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista do Parque Especia~
lizado Central de Viaturas e
Maquinarias para a da Diretoria de Aeronáutica Civíl.
Publicado no D. O. de 1 de
dezembro de 1958
~..

358

44.881. - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriornensalísta do Parque de Aeronáutica do Recife para a do
Quartel General da 2~ Zona
Aérea. Publicado no D. O.
-de 1 de dezembro de 1958 ..
44. 882 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial dé Extranumeráriomensalista do Hospital de Aeronáutíca dos AfoDSOS para a
da Base Aérea dos Afonsos.
Publicado no D. O. de 1 de
dezembro de 1958

358

I

359

44.883 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere

função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista da Escola de Aeronáutica para a do Depósito
Central de Intendência. Publicado no D. O. de ,1 de
dezembro de 1958

44.884" - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista da Escola de -Especialistas da Aeronáutica para
a da Base Aérea do Galeão.
Publicado no D. O. de 1 de
dezembro de 1958
44.885 - Decreto de 27 de novernbro de 1958 - Transfere
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista da Base Aérea do
Recife para a da Base Aérea
do Salvador. Publicado no
D. O. de 1 de dezembro de

359

359

359

44.886 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Declara
de utilidade pública, para desapropriação, imóvel que menciona em Barbacena (MG) ,
necessários ao serviços do Ministério da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 1 de dezembro de 1958
44:.887 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - -Altera a
redação do § 1t? do art. 45
do Regulamento Provisório de
Promoções dos Oficiais da Aeronáutica da Ativa. Publicado no D. O. de 27 de novembro de 1958 .........•...

360

44.888 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Altera o
Quadro de Pessoal do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo. Publica'do no D. O.
'de 27 de novembro de 1958

:360

44.889 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - ' Transfere,
sem aumento de despesa, runções de referências únicas da
Tabela única de Extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do Serviço Público para idêntica Tabela do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e
dá outras providências. Publicado no D. O. de 2 de dezembro de 1958
44.890 - Decreto de 27 de novembro de 1958 Declara
protetoras, de acôrdo com o
art , 11, parágrafo único, do
Decreto n9 23.793, de 23 de

359

362
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1958 ..................••••.••

Decreto de 27 de novembro de 1958 Autoriza
o funcionamento, a título precário, dos cursos de iniciação
e mestria agrícolas e técnico
em agricultura da Escola
Agrotécnica de Campos. Publicado no D. O. de 2 de
dezembro de 1958

36.:;t

362

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Aprova Q
Regulamento para o Labora.tórío Farmacêutico da Marinha. Publicado no D. O. de
9 de dezembro de 1953

367

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Altera o
Regulamento
para o corpo
do Pessoal Subalterno da Ar.mada. Publicado no D. O. de
2 de dezembro de 1958

368

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Subordina
à Delegada da Capitania dos
Portos do Estado do Rio Grande do Sul, em Pelotas as
Agências de Jaguarão e Santa Vitória do Palmar. Publicado no D. O. de 2 de dezembro de 1958
,..

370

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Dá nova
redação ao art. 4.° do Decrete de 27 de abril de 1955, Publicado no D. O. de 2 de dezembro de 1958

371

Decreto de 27 de novernbro de 1958 - Dá nova
redação 2.0 art. 3.Q do Decreto n." 38.412, de 26 de dezembro de 1955. Publicado no D.O.
cir- 2 de dezembro de 1958 ..

371

44.899 -

44.900 -

363

44 . 893 -

D2creto de 27 de novembro de 1958 Conéede
equiparação ao Curso de Iniciação Agrícola da Escola
Agrícola li Assis Brasil". Publicado no D, O. de 2 de dezembro de 1958
44 . 895 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Autoriza
Francisco da Silva Neiva, a
comprar
pedras preciosas.
Publicado no D. O. de 2 de
dezembro de 1958 .......•....
44.896 - Decreto de 27 de novembro de 1958 - Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitara doação do
. terreno que menciona, situado no Município de Caeté, no
Estado de Minas Gerais. Pu-

364

44. 898 -

44.892 -

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista de repartição do
Ministério da Agricultura, na
forma que menciona. Publicado no D. O. de 29 de novembro de 1958

364

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Aprova o
Regulamento para os Centros
de Adestramento da Marinha
do Brasil. Publicado no D. O .
- de 6 de dezembro de 1958 ...

44.897 -

44..891 -

Decreto de 27 de novembro de 1958 - Abre, pelo
Ministério da Agrícultura o
crédito especial de Cr$ ....
5. 000. 000.00, para auxiliar a
Associacão Rural de Montes
Claros. -Estado de Minas Gerais, na conclusão das obras
do Parque Regional da Expo~
síção Agro-Pecuária Industrial. Publicado no D. O. de
29 de novembro de 1958 ..

Págs.
blicado no D. O. de 2 de dezembro de 1958 -, ... "., .. ,.

janeiro de 1934, as florestas
nativas existentes no município de Ilhabela, no Estado
de São Pamo (TIha de São
Sebastião) .
Publicado
no
D. O. de 2 de dezembro de

44.901 -

363

44.8fH -

363

363

44.002 -

Decreto de 27 de novembro de 1958 -:- Altera os
Decretos números 41.246, de
4 de abril de 1957, e 43.635,
de 2 de maio de 1958 que
dispõem sôbre os Quadroo de
Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 'I'ransportes e
Cargas. Publicado no D. O.
de 27 de novembro de 1958.
44.904 -- Decreto de -28 de novembro de 1958 - Autoriza S.
Bhreiber Importação a com- prar pedras preciosas. Publí-

44.903 -

371

ATOS . DO PODER EXECUTIVO

Págs.

cado no D. O. de 24 de de. dezembro de 1958
44.9'{)5 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro' Odorico Pereira Leite a pesquisar calcário no município de Delfim
Moreira, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de
2 de dezembro de 1958
44.90G .; Decreto de 28 de novembro d~ 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro, Manoel Símplícío Lopes,
a
pesquisar
quartzo, feldspato e associados no município de -'Maricá,
Estado do :Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 3 de dezembro de 1958
__. . . . .
44.907 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Theofilo
Badin a pesquisar cassiterita
e associados, no município de
Livramento do Brumado, Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 4 de dezembro de
1958
44.908 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Theofilo
Badín, a pesquisar columbita e associados no município
de Paramírim, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de
4 de dezembro de 1958 ...
44.909 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Autoriza
Mineração Hanna do Brasil
Ltda. a pesquisar 'minério de
ferro no município de Brumadínho, Estado de Minas Gerais .. Publicado no D. O. de
3 de dezembro de 1958 ...
44.910 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Autoriza
Mineração Hanna do Brasil
Ltda. a pesquisar minério de
feno no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de
3 de dezembro de 1958 .....
44.911 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Especial ' de
Extranumeráriomensalista do Ministério da

372

372

373

374

374

375

375·

xxv

Págs.
Educação e Cultura. Publi-'
cada no D. O. de 2 de dezembro de 1958 . . . . . . . . . . . . . . . .
376
44.912 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Altera o
Regulamento do Quadro dos
Cursos do Ensino Industrial,
aprovado pelo Decreto núme1'0 8. 673, de 3 de fevereiro de
1942, e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 2 de
dezembro de 1958
377
44.913 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Extingue, a
pedido do interessado, o funcionamento do segundo ciclo
do Colégio Horácio Berluick,
de Jaú, Estado de São Paulo.
Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
377
44.914 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Altera a
lotação do Ministério da Educação e cultura. Publicado no
D. O. de 3 de dezembro de
1958
378
44.915 - Decreto de 28 de novembro de 1958 Concede
autorização para 'funcionamento dos cursos de Filosorfia,Histéria e Pedagogia da
Facu1'da'dede Filosofia, ciências e Letras de Uruguaiana , Publicado no D. O. de
27 de dezembro de 1958 ....
378
·44.916 - Decreto de 28 de novembro de 1958 - Altera disposições dos Decreto número 15.813, de 13 de novembro de 1922 e n 9 42.820, de
16 de dezembro de 1957. Publicado no D. O. de 28 de
dezembro de 1958. Retificado
no D. O'. de 12 de dezembro de 1958 e Reproduzido
no D. O. de 30 de dezembro
de 1958
378
44.917 - Decreto de 28 de novembro de 1958
Declara
sem efeito o Decreto número
36.616, de 20 .de agôsto
de
1953. Publicado no D. O. de
28 de novembro de 1958 ....
44.918 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Moacyr Pinheiro Ferreira a pesquisar

384
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Págs.
ouro no município de Pôrto
de Moz, Estado do Pará. Publicado no D.' O. de 5 de dezembro de 1958
44.919 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Ubiraj ara
Kleul;)~nedjian a lavrar mármore no município de Cerro
Azul, Estado do Paraná. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
44.920 - Decreto de 1 de dezernbro de 1958 - Autoriza
Pesquisas Minerais Heco r.ímítada a pesquisar minério
de ferro no município de
Nova Lima, E6tardo de Minas
Gerais. Publica:do no D. O.
'de 5 de dezembro de 1958 ..
44.921 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Ferreira de Souza Pena a pesquisar
mica no município de Poté, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
". __.
44. 922 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza a
cída'dã brasileira Alda Barptísta de Freitas a pesquisar
mica no município de Resplendor, Estado de Minas Gerais. Publicado no D· O. de
5 de dezembro de 1958
44. 923 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Roberto Paraíso R<:lcha a pesquisar caulim, no município de Píraí,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958 ....... -, .. .. ..
44.924 - Decreto de 1 de dezembro de 1953 - Autoriza o
cidadão brasileiro Carlos Jafet
a lavrar carvão mineral no
munícípto de Crícíúma, Esta'do de Santa Catarina. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de .1958
44. 925 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
etdadão brasileiro Moacyr Pinheiro Ferreira a pesquisar
ouro no município de Pôrto
de~Moz, Estado do Pará. Pu-

384

384

385

386

386

387

387

Págs,
blícado no D. O. de 5 de dezembro de 1958 ...... , ... "..
44.926 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Lourival Pinheiro Ferreíra a pesquisar
minério de ouro no município
de Itaituba, Estado do Pará.
Publicado no D. O. de 10 de
dezembro de 1958 __
44.927 - Decreto de 1 de dezembro de 1958'- Autoriza
o cidadão brasileiro Dalmo de
Souza Dornellas a pesquisar
minério de ferro no município de Santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais. Publicado
no D. O. de 10 de dezembro de 1958
44.928 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
Pesquisas Minerais Reco Limitada a pesquisar minério de
ferro no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de
10 de dezembro de 1958 .....
44.929 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Chaffyr
Ferreira a lavrar ocre e minério de ferro, nos municípios
de Belo Horizonte e Betino,
Estado de Minas Gerais. Publrcado no D. O . de 10 de
dezembro de 1958

44.930 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Sebastião
de Oliveira Rabelo a pesquisar minério de ferro no município de Guanhâes, Estado
de Minas Gerais. Publicado
no D. O. de 10 de dezembro
de 1958
"
44.931 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro otto Júlio Brutsehke a lavrar caulím
e argila no município de Rio
Pardo, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no D. O.
de 10 de dezembro de 1958 ..
44.932 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Miguel
Langone a pesquisar minério
de cobre, no município de

388

389

389

390

391

392

392
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Págs.
Apiai, Estado de São Paulo.
Puoliea'do no D. O. de 10
de dezembro de 1958
,_ 393
·44. 933 - Decreto de 1 de dezembro 'de 1958 - Autoriza
Magnesium do Brasil Limitada a pesquisar magnesita no
município de Iguatu, Estado
do Ceará. Publicado no D. O.
de 10 de dezembro de 1958 ..

-44.934 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasileiro Felício
Félix de Abreu a pesquisar
quartzo e mica no município
-de Santa Maria do Suaçui,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 10 de
dezembro de 1958
44.935 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Dá nova
.redação ao art. 1Q do Decreto
n!? 42.569, de 7 de novembro
de 1957. Publicado no D. O.
de 10 de dezembro de 1958 ..
'44.936 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Concede à
Caldas da Impetrariz - Comércio e Indústria S.A. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. Publicado no D . O. de 10 de
dezembro de 195B.
\44.937 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Renova o
Decreto n.o 39.468, de 27 de
junho de 1956. Publicado no
D. O. de 10 de dezembro de
1958 . .
44.938 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
.cídadão
brasileiro José Gabriel Ferreira e, pesquisar bau'xita e argila no município de
Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 10 de dezembro de
1958 • .'....................
44.939 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Antonio
Evari:sto Barbosa a pesquisar
.mica no município de Minas
'Novas, Estado de Minas GeTais. Publicado no D. O. de
10 de dezembro de 1958 .. __..
44.940 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o

I-

394

394

395

396

396

XXVII

Págs.
cidadão
brasileiro
Antônio
José de Melo Nogueira a lavrar argila no município de
Suzano, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 10
de dezembro de 1958
39B
44.941 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Valdir de
Cezaro Nanon a pesquisar
fluoríta no município de Tu'barão, EBta:do de Santa' catarina. Publicado no D. O .
'de 5 de dezembro de 1958 ..
399
44.942 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jayme Bítancourt de Araujo a pesquisar areias ilmeníticas e assocíados,
no
município
de
Araíoses, Estado do Maranhão. Publicado no .D. O. de
5 de dezembro de 1958 .... __
400
44.943 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 Autoriza.
Mineração Hanna do Brasil
Ltda. a pesquisar minério de
ferro no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1958
400
44.944 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza. o
cidadão brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira a pesquisar
minério de ouro no Município
de Itaituba, Estado do Pará.
Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1958 __
401
Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o

44.945 -

396

398

cidadão brasileiro 'I'heophilo
: Badin, a pesquisar columbí·ta e associados, no município
de Paramirim, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de
5 de dezembro de 1958
44.946 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Theophilo
Badin a pesquisar ouro aluvíonar e assocíados no municípío de Rio das Contas, Estado da Bahia. Publicado. no
D. O .' de 5 de dezembro de
1958 . .
" '"
44.947 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza

402

402
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Págs.

Págs.
Melhoramentos de Guarulhos
Sociedade Limitada a lavrar
argila refratária no município
de Guarulhos, Estado de São
Paulo. Publicado no D. O.
de 5 de dezembro de 1958 ..
44.948 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Concede à
"Orinco" Organização Imobiliária e Comércio, Limitada,
autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1958
44.949 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 Autoriza
a Emprêsa de Mineração Novaterra Ltda. a pesquisar minério de ferro no município de
Belo Vale, Esta'do de Minas
Gerais. Publicado no D. O.
de 5 de dezembro de 1958 .:
Decreto de 1 de dezembro de 1958 Autoriza
Mineracão Hanna do Brasil
Ltda. li pesquisar minério de
ferro no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.· O. de
5 de dezembro de 1958 ....

mante no município de Itupíranga, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
403

404

404

44.950 -

Decreto de 1 de dezembro de 1958 Autoriza
o cidadão brasileiro Moacyr
Pinheiro Ferreira a pesquisar
ouro, no município de Pôrto
do Moz, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
44.952 - Decreto' de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Roberto Ja~
fet a lavrar carvão mineral no
município de Oriciúma, Es~
tado de Santa Catarina. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
:..
44.953 - .Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Agesilau
Sousa .de Araújo a pesquisar
ilmenita e associados, no município de Japoatã, Estado de
Sergipe. Publicado no D. O .
de 5 de dezembro de 1958 ..
44.954 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza·o
cidadão brasileiro Oscar Silveira. Ledo a pesquisar dia-

40~

44.951 -

4M

' 406

407

Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão
brasileiro Chaffyr
Ferreira a lavrar minério de
ferro no município de Belo
Horizonte, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D. O.
de 5 de dezembro de 1958 ..
44.956 - Decreto de 1 de de'zembro de 1958 Autoriza
Silva Areal, Mármores e Granitos S.A., a pesquisar mármore no município de Cachoeira do Itapemírim, Esta~
do do Espírito Santo. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
44 . 957 Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Concede à
Mineração Braga S. A. autorização para. funcionar como
emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958

40a

44.955 -

Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza a
cidadão brasileira
Nicolina
Bernardo a pesquisar bauxita, no município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de
5 de dezembro de 1958 .... __

408-

41~

410-

44 .958 -

Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Oscar Silveira Lêdo, a pesquisar diamante e associados, no município de Itupiranga, Estado do
Pará. Publicado no D. O. de
5 de dezembro de 1958
44 .960 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza a
firma Machado & Companhia
Limitada, a pesquisar argila,
caulim no município de Magé,
Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1958
44.961 Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
[cidadão brasilelro José Ro4
drígues da Cruz a pesquisar
mica, quartzo, no município
de Patê, Estado de Minas Ge-

411

44.959 -

41I

412
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- Págs.
rais. publicado noD. O. de 5
de dezembro de 1958
. 44 .962 Decreto de 1 d~ dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Mau? Z~
che.rias a pesquisar earvao mIneral no município de Jaguaruna, Estado de· Santa CataTina. Publicado no D. O. de
5 de dezembro de 1958
44.963 - Decreto de 1 d~ dezembro de 1958 - Autoríza .0
cidadão brasileiro Lourival PInheiro Ferreira a pesquisá-r
minério de ouro no rnunícípio de. Itaituba, Estado do
Pará. Publicado no -D. O. de
5 de dezembro de 1958 " _'-- . .

418,

4'1.970 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Dá nova
redação ao Decreto n.s 44.505,
de 24 de setembro de 1958, que
alterou os arts. 49, 50, 52, 54 e
seus parágrafos, do, Decreto
n.v 5.739, de 29 de maio de
1940. Publicado no D. O. de
1 de dezembro de 1958. Retificado no D, O.' de 12 de dezembro de 1958
__. . .

418

Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Altera artigos do RUFE - VI. e 2.a Partes. Publicado no D, O. de 2_
de dezembro de 1958

420

44.972 - Decreto de 2 de dezembro de 1958
Autoriza
Carvalho Franco & Filho Limitada a lavrar água mineral
no município dê Goiás, Estado de Goiás. Publicado no
D. O, de 10 de dezembro de
1958
__
, .. .. . .

42(}

44 .973 - Decreto de :3 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Moacyr Pinheiro Ferreira a pesquisar
ouro no município de Pôrto
de Moz, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 11 de dezembro de 1958

421

416

44.974 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Theóphilo
Badin, a pesquisar eolumbita e
associados, no muníoipío de
Paramirim, Estado da Bahia..
Publicado no D, O . de 11 de
dezembro de 1958 .... __... , .

421

417

44.975 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Ooncede à
Mineração Fluminense Limitar
da autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1958

422

413

413

414

44.964 - Decreto -de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza A.
P. Green do Brasil S. A. comercial, Industrial e Técniça
a pesquisar cianíta no rnu«
nieípío de Bom Jardim de
Minas, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de
5 de dezembro de 1958 .....

414

44.965 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 Autoriza
_ Ardósias Brasil Limitada a lavrar ardósia no município de
Sete Lagoas; Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a.
de 5 de dezembro de 1958 ..

415

Decreto de 1 de deAutoriza o
cidadão brasileiro Victor Dequeah a pesquisar quartzo no
município de Tubarão, Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
44.967 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Carlos Ja-

44.971 -

44.966 -

zernbro de 1958 -

416

fet a lavrar carvão mineral
no município de Criscima, Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O. de 5 de dezembro de 1958
-44. 968 Decreto de 1 de dezembro de 1958
Autoriza
Mineração I-!anna do Brasil
Limitada a pesquisar minério
de ferro nos municípios de
Brumadinho e Nova Lima,
Esta:do de Minas Gerais ... ,

Pág~.

44 .969 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Dispensa a
inspeção e o fornecimento do
Ce~:tifice:do Fitossanitário para: píacaba, sementes torradas
de guaraná, balata, cêra de
carnaúba, côco - ralado, ma-deiras e óleos vegetais. Publicado no D . O- . de 1 de
'dezembro de 1958

xxx
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Págs.

Págs.
44.976 - Decreto de 2 de de'zembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Paulo Nilo
de Medeiros Dourado a pesquisar feldspato no município
de Marica, Estado do Rio de
Janeiro Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1958 ..

44.977 - Decreto de 2 de
zembro de 1958 - Renova
Decreto n.o 39,47'G, de 27
junho de 1956. Publicado
D. O. de 10 de dezembro
1958 . . __

44.973 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 .- Autoriza o
cidadão brasileiro Roberto Jafet a lavrar carvão mineral
no município de Criciúma, Estado de Santa Catarína. Publicado no D. O. de 11 de dezembro de 1958
. g,4. 979 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Renova o
- Decreto n.v 39.458, de 27 de
j.mho de 1956. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro' de
1958

. .

423

423

424

44.980 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Cidadão brasileiro Roberto Jafet a lavrar carvão mineral no
município de Crtcíúma, Estado de Santa Catarina. Publicado no ti. O. de 11 de dezembro de 1958
44.981 - Decreto- de 2 de dezembro de 1958 - Renova o
Decreto n.o 39.459, de 27 de junho de 1956 - Publicado no
D. O.. de 11 de dezembro de
1958 . .
44. 982 -

422

deo
de
no
de

'1958 .
98~

425

425

De ereto de 2 doe' de-

.

Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Inex - Companhia Industrial
Exportadora a pesquisar mica
e associados no munrcípíe, de
Presidente Soares, Estado de
Minas Gerais. Publicado no
-

1958 •

.

427'

427

42&

429:

Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Batista da Silva a pesquisar mica
e quartzo no município de
Vírgolândia, Estado de Minas
Gerais. Publicado' no D. O.
'de 1Jl de dezembro de 1958

42S

41.988 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão' brasileiro Theophilo
Badin a pesquisar cassiterita
e associados, no município de
Livramento do Brumado, Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
1958 . .
__

430

44.989 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Lourival Pinheiro a pesquisar minério de
ouro no município de Itaítuba,
Estado do Pará. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
,
__. . . . . .
1958 . ,

430;

44 . 987 -

zembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Carvalho de Araujo a lavrar calcário e associados no município de Inhapim, 'Estado de
Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
44.

D. O. de 11 de dezembro de
1958 . .
__
44.984 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Theophilo
Badin, a pesquisar cassiterita
e assocíados, no município de
Livramento do Brumado, Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
1958 . .
__'"
44.985 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia de Mineração Novalímense a. lavrar minério de
ferro no município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1958
44. 986 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Theophilo
Badin a pesquisar cassiterita
e associados, no município de
Livramento do Brumado, Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
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Moz, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 11 de dezembro de 1958
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44.991 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 -- Autoriza. o
cidadão brasileiro José Lopes
da Silva a lavrar bauxita no
município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O." de 11 de dezembro de 1958
~ ... .. .

431

44.992 - Decreto de 2 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Lourival Pinheiro Feneira a pesquisar
minério de ouro no município
de ttartuba, E-stado do paJ.'-j,.
Publicado no D. a. de 11 de
dezembro de 1953

432

44.993 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Prefeitura Municipal de Lambari, Estad-o de Minas Gerais,
a ampliar suas instalações.
Publicado no D. O. de 20 de
zembro de H~58

433

44.994 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Transfere
de Sebastião Pereira da Silva
para Prefeitura Municipal de
Coimbra a concessão para a
produção e fornecimento de
energia elétrica aos distritos
de Coimbra e Cajuri, municípios de Coimbra e Viçosa, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. a. de 20 de dezembro de 1958 ........ __. . ..
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44.995 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Autoriza 8,
construção de uma . linha de
transmissão entre a usina Cotegípe, de propriedade da
Companhia Hidrelétrica de
São Francisco, e, a fábrica de
Cimento Aratu, Estado da
Bahia. Publicado no D. a. de
20 de dezembro de 1958 .. ,
44. 996 ~ Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Dá nova
redação ~ ementa e ao artigo 1 Q do Decreto ns 42.883,
de 26 dê dezembro de 1957.
Publicado no D. O. de 20 de
'dezembro 'de 1958 . .... .....
44.997 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Indl1stria e' Comércio de Mi-
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néríos S. A. "Icomi" a instalar uma usina termoelétríca
na mina "Serra do Navio",
situada no dístrtto de Pôrto
Grande, do município de Macapá, Território Federal do
Amapá. para uso exclusivo.
Publicado no D. O. de 20 de
dezembro de 1958
435
44.998 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Indústria e Comércio de Minérios - ICOMI - a instalar uma usina termoelétrica,
para u-so exclusivo no Pôrto
de Macapá, situado no município de Maca:pá, Território
Federal do Amapá. Publicado no D. O. de 20 de dezembro de 1958
__.
435
44 .999 - Decreto de 3 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia Hidro- Elétrica
ranapanema a ampliar suas
instalações. Publicado no D.a.
de 20 de dezembro de 1958 ..
436
45.000 - Decreto de 1 de dezembro de 1958 - Modifica o
Decreto D.O 36.512, de 1 de dezembro de 1954, que fixa a
composição da Delegação Brasileira na Comissão Militar
Mista Brasil-Estados Unidos e
na Comissão Mista de Defesa
BrM.il-'E};)taolas Unic~)s. Publicado no D. O. de 1 de dezembro de 1958. Retificado no
D. a. de 6 de dezembro de
__
436
1958
45.001 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Transfere
na forma do art. 15, § 1.°, ela
Lei n.o 3.115, de 16 de março
de 1957, cargo de TesoureiroAuxiliar para o Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. Publicado no D. O. de
4 de dezembro de 1958
437
45.002 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Permite o
uso da medalha da UNEF em
uniformes militares. Publicado no D. a. de 1: de dezembro de 1958
__.
437
45.003 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Retifica a
Tabela Numérica Especial de
Extranumerárío-mensalista do
Estabelecimento de Material
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de Intendência da 2..a Região
Militar do Ministério da Guerra. Publicado no D. O. de 6
de dezembro de 1958
437
45.004 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa, funções de Tabelas Numéricas Especiais de Extrantim erár íosmensalista do Ministério da
Guerra. que menciona. Publicado no D. O. de 12 de dezembro de Hl58
'.' . . . .
439
45. 005 Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Dispõe sôbre a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-men.salista (art. 6.° da Lei número 1.765, de 1952) da Seç.ão
Regional em Santos, do Laboratório Nacional de Análises do Ministério da Fazenda e
dá oistras providências. Publicado no D. O. de 6 de dezembro de 1958
__. . .
439
45,006 Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Retifica o
Decreto n,O 44.481, de B de setembro de 1958. Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de
de 1958 , .,.................
441
Decreto de 4 de dezembro de 1958 - outorga
a Pag'noncelli. Hachmann 8:
Companhia Limitada concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um
desnível existente no curso
dágua Herval ou Santa Cruz.
distrito da sede do município
de Capinzal, Estado de Santa
Catarina. Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1958 ..
45.008 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia Luz e Fôrça de
Santa Cruz a ampliar suas
instalações. Publicado no D. O.
de 11 de "dezembro de 1958 ..
45.009 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia de Cimento Portland Rio Branco a ampliar
suas ínstalacões termoelétricas. Publicado no D. O. de
11 de dezembro de 1958 ....
45.010 - Decreto de 4 de de~
zembro de 1958 - Autoriza a

45.007 -

Págs.

Companhia Fábrica de Papel
Itajaí a contruir uma' linha
de transmissão. Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
1958
45.011 -

Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
S.A. Central Elétrica Rio
Claro a ampliar suas instalações. Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1958 ..
45.012 - Decreto de' 4 de dezembro de 1958 - Declara públicas, de uso comum do domínio do Estado de Minas
Gerais, as águas do rio Inferno. Publicado no D. O .
de 12 de dezembro de 1958 ..
45.013 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza
a Companhia Fôrça e Luz
Juiz de Fora S.A. a ampliar
a potência da. Usina Hidro~
elétrica de Coronel Pacheco,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 11 de dezenabro de 1958
45.014 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza 'a
Emprêsa Elétrica de Londrina S.A. a ampliar suas ínstalações de distribuição na cídade de Londrina, Estado do
Paraná. Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1958 ..
Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia Viçosense de Fôr~
ça e Luz a construir uma línha de transmissão entre a
Usina da Brecha e a cidade de
Viçosa, passando pela de 'I'eíxeíras, Estado de Minas Gerais, e dá outras provídêncías, Publicado no D. O. de
11 de dezembro de 1958 "
45,016 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Emprêsa de Eletricidade Vale
do Paranapanema S .A. a
ampliar suas instalações. Pu~
blicado no D. O. de 11 de
novembro de 1958 . . . . . . . . .
4:5.017 Decreto de 4 de dezembro "'e 1958 - Dá nova
redação ao art. }.O do Decreto n.s 42.938, de 30 de setembro de 1957, que outorgou a
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Companhia Hídro-Elétrica Paranapanema - concessao para
distribuir energia elétrica nos
municípios de Uraí e Abatiá,
no Estado do Paraná. Publicado no D. a. de 11 de dezembro de 1958
45.018 - pecl'eto de 4 de dezembro de 1958 -- Dá nova
redação ao art. 1.0 do Decreto
n.? 33.913, de 25 de setembro de 1953. Publicado no D.a.
de 11 de dezembro -de 1958 ..
45.019 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Outorga à
Companhia Paranaense de
Energia Elétrica (COPEL) autorização de estudos, /para
aproveitamento de energia hidráulica do rio 'I'ibagí .- Alto
e Médio, a montante da cidade de Jutaizinho. Publicado
no D. a. de 12 de dezembro
de 1958
__. . . . .
45.020 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Petróleo Brasileiro S. A., Petrobrás, a estender as linhas
de subtransmissão e construir
subestações para distríbuícão
da energaí elétrica em sua
. zona petrolífera, no Estado da
Bahia. Publicado no D. O. de
12 de dezembro de 1958 .....
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45.021 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia Geral de Eletricidade a construir uma linha de
transmissão. Publicado no D.a.
de 11 de dezembro de 1958 ".
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45.022 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - outorga. ao
Govêrno do Estado do Rio de
Janeiro, concessão para distribuil" energia elétrica. Publicado no D. a. de 11 de dezembro de 1958
..

449

45.023 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Transfere
de Maria das Dores Pires de
AI varenga e herdeiros para a
Companhia Montanhesa de
Eletricidade a concessão para
a produção e fornecimento de
energia elétrica ao município'
de Guanháes, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D. O. de'
11 de dezembro de 1958 ....
450
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45.024 - Decreto de 4 de. dezembro de 1958 - Autoriza a
Prefeitura Municipal de Ponta Porá, no Estado de Mato
Grosso, a ampliar e modificar
suas instalações. Publicado no
D. O. de 11 de. dezembro de
450
de 1958 . .
__. . . . .
45 . 025 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Outorga ao
Estado de Minas Gerais, concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica dá cachoeira do Salto, existente no
rio Araguarí, distrito sede do
município. de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. a. de 11 de dezembro de 1958 .... __ .. . . .. .
451
45 . 026 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Transfere
de FeliCíssimo Domingues AI-.
fonsin para a Prefeitura Municipal, de Tapes a concessão
para a produção e romecímen-.
to de energia elétrica no mu-.
ópio de TapeS Estado do Rio
i Publicado no
Grande do Su.
D. a. de 11 de dezembro de
1958 . .
452
45.027 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Outorga à
Centrais, Elétricas de Goiás
S. A. Estado de Goiás, concessão para distribuir energia .
elétrica. Publicadc no D. O.
de 11 de dezembro de 1958 ..
453
45.028 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Modifica o
art. 1.0 e parágrafos do Deereto n.? 24.420, de 30 de janeiro de 1948, que outorgou à
Alumínio Minas Gerais S. A.
(antiga Eletro Química Brasileira S. A.) ccncessão para
aproveitamento de energia hidráulica de diversas quedas
existentes no Rio Pitanga, distrito de Guaraciaba, município
de Piranga, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D. O..
de 11 de dezembro de 1958 .. -453
~.r; .029 Decreto de 4 de dezembro de 1958 ,- Declara de
ucílídade pública a faixa de
terra destínada
passagem
da linha de transmissão da
Oompar.hia Hidro Elétrica do
São Francisco, de 66 kV, de
Là
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Angelím a Maceió, nos Estados de Pernambuco e AJagoas, Publicado no D. O. de
12 de dezembro de 1958 ."..
45.030 - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Cria. o' Depósito Central de Munições e
o Batalhão Depósito de Munições. Publicado no D. O, de
4 de dezembro de 1958
15.031 - Decreto de 5 de dezembro de 1958
Abre
pelo Ministério da Agricultura os 'créditos especiais
de c-s 14.400,00 e 2.211.677,40,
6.727.900,00 e 11. 469.240,50,
para os fins que especifica.
Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1958

no D . . O. de 12 de dezembro
de 1958 ..... ,...............
454

457

458

45 . 032 - Decreto de 5 de de- -,
zembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, faixa de terr~ e benfeitorias necessárias à ligação ferroviária Lima
Duarte-Bom Jardim, Estado de
Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de
1958 . ,
458

Decreto de 5 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, faixa de terreno necessária à construção
de trecho ferroviárío localizado em Marra, Estado de Santa Catarina. Publicado no
D, O. de 12 de dezembro de

45.033 -

1958

__

45.034 - Decreto de 5 de dezembro de 1958 - Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 3, área de terreno situada no Município de
Pentecoste, Estado do Ceará.
Publicado no D.. O, de 12 de
dezembro de 1958 ... ,.,.....
o:i5.035 - Decreto de 5 de dezernbro de 1858 - Declara de
utilidade pública, para fins de
'desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
.contra as Sêcas, o prédio sito
à Rua Pedro Pereira, número 684, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará. Publicado

459

45. 'J36 - Decreto de 5 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação pelo 2,° Bata~
lhão Ferroviário faixa de terreno: necessária à construção
de trecho ferroviário localiza'do em Mafra, Estado de Santa
Ca-tarina. Publicado no D. O.
de 12 de dezembro de 1958 ..
45.037 - Decreto de 5 de dezembro de 1958 - Dispõe sôbre os projetos de rodovias ou
obras de arte especiais enquadradas na relação anexa à Lei
nv 2.975, de 27 de novembro
de 1956. Publicado no D. O.
de 12 de dezembro de 1958 ..
45.038 - Decreto de 5 de dezembro de 195~ - Declara de
utilidade publica para fins de
desapropriação pelo Departamento Naeíonal de Estradas
de Fen área oe terreno e
benfeit as situada entrePesqueira e Salgueiro, necessária
ao prolongamsn to da Estrada
de Ferro Central de Pernambuco. Publicado no D. O. de
12 de dez-embro de 1958 ....
45. 039 -- Decreto de 5 de dezembro úe 1933 - Cria a Comissão de Supen"isão de órgãos Autônomos e dá outras
providências.
Publicado no
D. O. de 5 Je dezembro de
1958.
..
",.....
45 . 040 - Decreto de 6 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regimento da Secretaria Geral do Conselhc de Segurança
N:?cional. Publicado no D. O.
de 9 de dezembro de 1958. Retificado no D. O. de 18 de
dezer.1bro de 1958 __

459

45.041 - Decreto de 10 de dezembro de 1953 - Aumenta
o capital social da Rêde Ferroviária Federal S. A. Publicado no D. O. de 15 de dezeinbro de 1958
45.012 - Decreto de 10 de dezembro de 1958 - Regulamenta a concessão da gratificação
prevista no art. 145, item VI,
da Lei n.s 1.711, de 28 de ou-
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tubro de 1952, aos servidores
lotados no Departamento Federal -dle iSegurança Pública
(D.F.S.P.), do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores,
e dá outras nrovidências. Publicado no D ~ O. de 10 de dezembro de 1958
45.043 - Decreto de 11 de dezembro de 1958
Cria o
cargo de Adido Militar junto
à representação diplomática
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 11 de dezembro de 1958. Retificado
no D. O. de 18 de dezembro de 1958 __

45.044 - Decreto de 11 de dezembro de 1958 - Dá nova red ação ao art. 2.0 do Decreto
n Q 44.609, de 27 de setembro
de 1958. Publicado no D. O .
de 11 de dezembro de 1958.
Retificado no .D. O. de 18 de
dezembro de 1958
45.045 - Decreto de 11 de dezembro de- 1958 - outorga à
-Companhia Industrial da Estâneía S. A. concessão para
díetríbuir energia elétrica em
vários municípios do Estado de
Serg;pe. Publicado no D. O.
de 11 de dezem bro de 1958 ..
- Decreto de 12 de dezernbro de 1958
Concede
equiparação à Universidade
Católica de Minas Gerais e
aprova 'seu Est3.tu'!:<J. Publicado no D. O. de 12 de dezembro de 1958 ... . . . . . . . . .
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Decreto de 12 de dezembro de .1958 - outorga
concessão à Rádio Bandeirantes Sociedade Anônima
para instalar uma estação de
radiotelevísâo . Ainda não foi
publicado no D. O. por falta
de pagamento

477

45.048 - Decreto de 12 de dezembro de 1958 - Altera o
Decreto n Q 35.956, de 2 de
agôsto de 1954, que regulamenta os arts. 188 a 193 da
Lei n? 1. 711, de 28 de outubro de 1952, e dá outras pro-o
vídêncías. Publicado no D. O.
de 12 de dezembro de 1958 ..

477

45.047 -

Págs.
45.04:9 - Decreto de 13 de dezembro de 1958 Concede
autorízacão para o funcionamento dos cursos de Filosofia e de Pedagogia da Faculdade Católica de Filosofia,
Ciências e Letras de Bagé.
Publicado no· D. O. de 20 de
dezembro de 1958
45.050 - ' Decreto de 13 de dezembro de 1958 - Dispõe sôbre a desapropriação do imóvel. Publicado no D. O. de
13' de dezembro de 1958 '"
45.051 - Decreto de 15 de dezembro de 1958 - Concede à
sociedade Anônima Ford Motor do Brasil S.A. autorização para continuar a funcionar na República. Publicado
no D. O. de 18 de dezembro
de 1958
45.052 - Decreto de 15 de dezembro de 1958 - -Cria o Colégio Militar de Curitiba e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1958
45.053 - Decreto de 15 de dezembro de 1958 - outorga à
Prefeitura Municipal de Paraná concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente no Ribeirão Lajes no município de Paraná, Estado de
Goiás. Publicado no D. O.
de 20 de dezembro de 1958 ..
45.054 - Decreto de 16 de dezembro de 1958 Concede
autorização para o funcionamento do curso de Serviço
Social da Escola de Serviço
Social do; Instituto Social de
Vitória. Publicado no D. O.
de 19 de dezembro de 1958 "
45.055 - Decreto de 16 de dezembro de 1958 - Aprova o
novo orçamento, na importância de crs 7.495.171,50,
para a construção de uma
ponte sôbre o Rio Paranaíba,
no local denominado pôrto das
Mangueiras, no limite dos Estados de Minas Gerais e Goiás.
Publicado no D. O. de 16 de
dezembro de 1958. Retificado
no D. O. de 20 dei dezembro
de 1958
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45.056 - Decreto de 17 de dezembro de 1958 Concede
à sociedade anôníma Shell
Brazil Límíted autorização
para continuar a funcionar
na República. Publicado no
D. O. de 17 de dezembro de
1958
481
45.057 - Decreto de 17 de de'zembro de 1958 - Dá nova
redação ao art. 29 do Regimento dos órgãos da Presidência da República, aprovado pelo Decreto nt? 23.822, de
20 de outubro de 1947, modificado pelo Decreto número 36.225. de 24 de setembro de 1954. Publicado no
D. O. de 17 de dezembro de
1958 ..,
481
45.058 - Decreto de 18 de dezembro de 1958 - Aprova o
Plano Diretor para o Desenvolvimento do pôrto do Rio
de Janeiro. Publicado no
D. O. de 20 de dezembro de
1958
',' . .. . . . . . . . .
482
45.059 - Decreto de 13 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública para efeitos
de desapropriação, os imóveis
que indica, e dá outras providências. Publicado no D. O.
de 20 de dezembro de 1958 ..' 482
45.060 - Decreto de 18 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao serviço do Exército Nacional.
Publicado no D. O. de 20 de
dezembro de 1958
483
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45.061 - Decreto de 18 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para, fins de
desapropriação, imóveis que
menciona, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
necessários à 2.a &gião Mi~
tar e Ministério da Guerra.
Publicado no D. O. de 20 de
dezembro de 1958 .. . . . . . .. . 483
45.062 - Decreto de 18 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública e autoriza
a sua desapropriação, imóveis que menciona, si tua dos na
Cidade de Recife, no Estado
de Pernambuco, necessários ao

Pâgs.
Serviço do Exército. Publicado no D. O. de 20 de dezembro de 1958
45.063 - Decreto de 19 de dezembro de 1958 Concede
autorização para o funcionamento do custo de servíco social, da Faculdade de -Serviço
Social de Santa Catarina.
Publicado no D. O. de 19 de
dezembro de 1958
45.064 - Decreto de 19 de dezembro de 1958 - -Institui a
"Campanha Nacional Educativa de Trânsito" e dá outras providências. Publicado
no D. O. de 19 de dezembro
de 1958
45.065 - Decreto de 19 de dezembro de 1958. Abre, ao Ministério da Educacão e Cultura, o crédito especial de ..
Cr$ 30.000.000,00 para auxiliar a construção da futura
sede do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, no Distrito Federal. Publicado no
D. O. de 19 de dezembro de
1958
45.066 - Decreto de 19 de dezembro . de 1958 - Altera o
Decreto n'? 38.594, de 16 de
janeiro de 1956. Publicado no
D. O. de 19 de dezembro de
1958 .. ', . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .
45.067 - Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Concede à
Companhia de Seguros "América do Sul" autorização para
funcionar e aprova os seus
Es,tatutos. Publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1958 ..
45.068 - Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Ministério da
, Guerra. Publicado no D. O.
de 2.4 de dezembro de 1958 ..
45.069 - Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Especial de
Extranumeráriomensalista do Ministério da
Guerra. Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 1958 ..
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45.070 - Decreto de 20 de dezembro de 195B - Concede
à Companhia -Real Holandesa
de Aviação "KLM" (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N. V.) autorização para
continuar a funcionar na República. Ainda não foi publicado no D. O . por falta
de pagamento
45.071 - Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Prorroga o
prazo estabelecido no artigo 39 do Decreto n<) 44.501
de 24 de setembro de 1958.
Publicado no D. O. de 24 de
- dezembro de 1958
Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos.
Publicado no D. /0. de 24 de
dezembro de 1958
45.073 - Decreto de 22 de, dezembro de 1958 - Ratifica o
Decreto n 9 627, de 28 de julho
de 1958. Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento .... "..... ".......

486

486

45.072 -

45.074 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza estrangeira a adquirir, em regularização de aforamento, o domínio útil do terreno de acrescido de marinha que menciona, no Distrito Federal. Publicado no D. O. de 27 de
dezembro de 1958
4:5.075 - Decreto ele 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Serviço do 'patrimônio da
União __ a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no Município de Pedro lI, no
Estado do Piauí. Publicado no
D. O. de 27 de dezembro de
1958
45.076 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Serviço do Patrímônío da
União a aceitar doação do terreno que menciona,' situado no
municípío de Poxoréu, no Estado de Mato Grosso. Publicado no D. O. de 27 de dezembro de 1958
45 .077 -

487

Abre ao

Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autorização
para comprar pedras preciosas de acôrdo com o Decretolei n 9 466, de 4 de junho de
1938. Parecer favorável. Proj eto de decreto. Publicado no
D., O. de 27 de dezembro de
1958

488

48B

489

489

45.081 -

487

487

488

Decre to de 22 de de-

zembro de 1953 -

487

Págs.

Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de
ors 10.000.000,00 para atender
às despesas finais decorrentes da visita do Presidente da
República Portuguêsa. Publicado no D. O. de 30 de dezembro de 1958
45.078 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Altera o
Decreto ni? 43.849, de 9 de
junho de 1958, que suprime
cargos do Quadro Suplemental' do Ministério da Fazenda. Publicado no D. O. de
27 de dezembro de 1958 .....
45 . 079 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio pleno do terreno que menciona, situado no Distrito Federal. Publicado no D. O. de
27 de dezembro de 1958 .....
45.080 - Decreto de 22 dei dezembro de 1958 - Autoriza a
firma Mineração Caeté Mirim
S . A . a comprar pedras preciosas. Publicado no D . O .
de 27 de dezembro de 1958 ..

45 ,082 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede
prorrogação do prazo de validade de carta-patente do
Banco do Rio Grande do Sul
S.A. publicado no D. O. de
30 de dezembro de 1958 ....
45.083 - Decreto de 22; de dezembro de 1958 Autoriza
estrangeira a adquirir fração ideal do domínio útil do
terreno de marinha que menciona, no Distrito Federal. Publicado no D. O. de 27 de dezembro de 1958
45.084 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede
permissão à Spumar-Espuma
de Nylon S. A. , estabelecida' na
Capital de São Paulo, à Rua

489

489

490
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Págs.

Martins Pena n Q 236 - Tatuapé, para funcionar aos domingos e nos feriados civis e
religiosos. Ainda. não toi publicado no D. O. por talta de
pagamento
45 .085 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede à
sociedade Navegação e Comércio Minas Gerais Ltda., autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. Publicado no D. O.
de 3 de janeiro de 1959 '"
45.086 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da The Home Insurance Company. Ainda não toi
publicado no D. O. por falta
de pagamento . . . . . . . . . . . . . .
45.087 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede à
Sociedade Navegação de Cabotagem Seabra Limitada. autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. Publicado no D. O.
de 27 de dezembro de 1958 ..
Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede à
sociedade Navegação Marenave Ltda.. autorização para funcionar . corno emprêsa de navegação de cabotagem. Ainda
não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento ....
45-. 089 ~ Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Aprova alterações introduzidas nos Es~
tatutos, inclusive aumento do
capital social da Companhia
doe Seguros "Garantia Industrial Paulista". Ainda não foi
publicado no D. O. por falta
de pagamento
45.090 - Decreto de 22 de dezembro de 1958
Autoriza
pessoa jurídica estrangeira a
adquirir, em transferência de
aforamento, .0 domínio útil de
terreno de marinha e acrescido de marinha que menciona,
no Distrito Federal. Publicado no D. O. de 27 de novembro de 1958
45.09 i .- Decreto, de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza es-

trangeíros

490

490

490

adquirir o domínio pleno do terreno que
menciona. situado no Distrito
Federal , Publicado no D. O.
de 27 de dezembro de 1958 ..
45 . C92 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza estrangeiro a .adquirir, em regularízação de aforamento, o
domínio útil dos terrenos de
acrescidos de marinha que
menciona, no Distrito Federal.
Purlicado no D. O. de 27 de
dezembro de 1958 .... __. . . . .
45. 093 -- Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza estrangeiro a adquirir, em transferência ele aforamento, o dornínio útil do terreno de marínhar que menciona, no Distrito Federal. Publicado no D.Q.
fi,

491

492

de 27 de dezembro de 1958 ..

192

Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no município de Pírapora
no Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 27 de
dezembro de 1958

492

45. 094 -

490

45.088 -

Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza Victor Romeo Sudbrack a comprar pedras preciosas. Publicado no D: O. de 27 de dezembro de 1958
15.096 - Decreta de 22 de de~(:;mbro de 1958 Aprova o
P..cgimento do Serviço de Alimentação da Previdência Soeial e dá outras providências.
Ainda não tcí publicado no
D. O. por ralta de pagamento . . ..... ,................
45.097 - Decreto de' 27 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para efeito
de desapropriação pelo Deparmenta Nacional de Obras
Contra as S9cas, área de ter-:
reno situada no município de
Pocinhos, Estado da Paraíba.
Publicado no D. O. de 30 de
dezembro de 1958 ... ,, __ ....
45.098 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza a
cessão gratuita de uma faixa
!5 .095 -

491

491

491

492

493

493
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de terreno da Coudelaria de
Campos, no Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1958.
45.099 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Bervíço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona situado no município de Aimorés,
no Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 30 de
dezembro de 1958 .. ,........
Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Berviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no município de Santarém, no
Estado do Pará. Publicado no
D. O. de 30 de dezembro de
1958
__

493

494

'45.l()O -

45.101 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Serviç.o
do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona situado
no município de Boquim no
Fstado de Sergipe. Publicado
no D. O. de 27' de dez emcro de 1958 .. __
Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona situado
no município de General Vargas no Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no D. O.
de 27 de dezembro de 1958 ..
45.103 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - , Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona situado
no município de Veranôpolis
no Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no D. O. de
30 de dezembro de 1958
45.104 - Decreto de 23 de dezembro de 1958 - Aprova O
Regulamento Nacional de Certificação da Batata-semente.
Publicado no D. 0.- de 27 de
dezembro de 1958

494

494

45. 102 -

45.105 - Decreto de 23 de dezembro de 1958 Concede
autorízacão para funcionar

495

495

495

Pág:s.

como emprêsa de energia elétrica à Companhia Sul Sergípana de Eletrícidade (Sulgípe) , Publicado no D. O. de
27 de dezembro de 1958 .....
45.106 - Decreto de 23 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública para fins' de
desapropriação imóveis que
menciona na Cidade de Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul, necessário à 3.:1Região Militai' e Ministério da
Guerra. Publicado no D. O.
de 23 de dezembro de 1958 .,
45. 1ú6-A - Decreto de 2~ de
dezembro de 1958 Altera
a tabela de salário-mínimo e
dá outras providências. Publicado no D. O. de 26 de dezembro de 1958. Reproduzido
no D. O. de 27 de dezembro
de 1958
,...........
45.107 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Autoriza a
cessão gratuita do terreno que
menciona, situado no Distrito
Federal. Publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1958 ..
45.108 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Modifica a
redação do Decreto nO 43. 190,
de 12 de fevereiro de 1958. Publicado no D. O. de 26 de dezembro de 1953
45. 109 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Abre, pelo
Ministério da Agricultura' o
crédito especial de Cr$ ....
1.965.747,20, destinado a atender ao pagamento, dos débitos
contraídos pela 1~ Inspetoria
Regional do Serviço de l?roteção aos índios. Publicado
no D. O. de 26 de dezembro
de 1958
'. . . . . . . .
45. 110 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Dá nova
denominação a funções gratificadas da Casa de Rui Barbosa. Publicado no D. O. de
30 de dezembro de 1958 ...
45.111 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Dispõe sôbre a Universidade do Rio de
Janeiro. Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento

504

504

504

513

513

513

513

514
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45. 112 -

Decreto de 26 de dezembro de 1958 ,- Dispõe sôbre entidade rnantenedora da
Escola de Enfermeiras do
Hospital São Vicente de Paulo, de Goiánia. Ainda não foi
publicado no D. O. por falta
de pagamento
45.113 - Decreto de 26 de de··
zembro de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de Auxiliar de Enfermagem da
cola de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Moinhos
de Vento. Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento
45.114 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - ooncede reconhecimento ao Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Políticas
e Econômicas de Santa Maria.
Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
'15.115 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Aprova o
Estatuto da Universidade Católica de Pernambuco e a
substituição de sua entidade
mantenedora. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de

514

514

~958

514

522

Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro 'I'heophílo
Badin, a pesquisar ouro aluvíonar e associados, no município de Rio das Contas, Esta-.
do da Bahia. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de

1958

523

Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza
Liz S. A. - Comércio e Benerícíamento de Calcário a lavrar calcário no município de
Maroim, Estado de Sergipe.
Publicado no D. O. de 31 de
dezembro de 1958

523

Decreto de 29 ue dezembro de 1958 - Autoriza a
cidadã brasileira Maria Celína Lobato a' pesquisar minérios de manganês, de ferro e
associados no município de
Corumbá, Estado de Mato
Grosso. Publicado no D. O.
de 31 de dezembro de 1958 ..

524

45. 123 -

519

45.124 -

520

Decreto de 26 de dezembro de 1958 Declara
de utilidade pública e autoriza. a sua desapropriação
imóvel que menciona, situado
em Itaguaí no Estado do Rio
de Janeiro, necessário ao Serviço do Exército. Publicado no
D. O. de 26 de dezembro de
,

Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Fernando
Maria Tinoco a pesquisar
cassiterita no município de
Manaus, Estado do Amazonas.
Publicado no D. O. de 31 de
dezembro ·de 1958

45. 122 -

45. 118 -

1958

522

45.121 -

514

Decreto de 26 de dezembro de 1953 - Concede à
Universidade do Rio Grande
do Norte regalias de universidade estadual equiparada e
aprova seu Estatuto. Publicado no D. O. de 3 de janeiro
de 1959
45 . 117 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Fixa a distribuição, em cada' Arma e em
cada pôsto, das funções gerais
dos oficiais do Exército, a vígorar a partir de 24 de dezembro de 1958. Publicado no
D. O. de 26 de dezembro de

521

Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Autoriza o
Ministro da Fazenda a dar a
garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito negociada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil . publicado no D. O. de
26 de dezembro de 1958 .....

45.120 -

Es-

1958
45.116 -

Decreto de 26 de dezembro de 1958 - Declara de
utilidade pública e autoriza
a desapropriação de imóveis
necessários aos Serviços do
.. Exército Nacional. Publicado
no D. O. de 26 de dezembro
de 1958

45 . 119 -

Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Theophílo
Badin, a pesquisar ouro aluvionar e associados no município de Rio das Contas, Esta-

45.125 -

521

ATOS

Págs.

Págs.
do

XLI

no PODER EXECUTIVO

da Bahia. Publicado no

D. O. de 31 de dezembro de
1958 ....................•..••

Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza
o cidadão brasíleíro Theóphilo
Ba,din, a pesquisar ouro aluvíonar e associados, no município do Rio das Contas. Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958
45 . 127 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Amaro Pinto de Barros a pesquisar água
mineral no município de Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 31 de
dezembro de 1958
45.128 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Concede à
Indústria Extrativa de Minérios Lolli Ltda. autorização
para funcionar como empresa
de mineração. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958

525

4.5.126 -

45. 129 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Concede à
Minérios DocaI Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 31 de dezembro de 1958
45.130 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Benevandro Moreira de Sousa Lima a
pesquisar minérios de ferro, de
manganês e associados no município de Corumbá, Estado de
Mato Grosso. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958 . .
45.131 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Tiradentes de Lima a pesquisar
minérios de manganês, ferro e
associados, no município de
Corumbá, Estado de Mato
Grosso. Publicado no D. O.
de 31 de dezembro de 1958 ..
45. 132 - Decreto de 29· de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão brasileiro Benevandro
Morei.ra de Souza Lima a

525

526

526

527

527

528

pesquisar manganês, ferro e
associados, no município die
Corumbá, Estado de Mato
Grosso. Publicado no D. O.
de 31 de dezembro de 1958.

528

45 . 133 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Renova o
Decreto n.? 39.551, de 12 de
julho de 1956. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958 . . .. __. . . . .. . .. . . . . . ..

529

Decreto de 29 de deZ~bl~O de 1958. ---:-- Autoriza o
cídadão
brasileiro
Martín
Francisco Braz Neto a pesquisar conchas calcárias, no município de Maricá. Estado do
Rio de Janeiro. Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958 . .
45.135 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Martdn
Francisco Braz Neto aIPesquisar conchas calcárias no
município de Maricá, Estado
do Rio de Janeiro. Publicado
no . D. O. de 31 de dezembro
de 1958
__. . . . . . .
45.136 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 -. Autoriza o
cidadão
brasileiro
Martin
Francisco Braz Neto a tpesquísar conchas calcárias no
município de Maricá. Estado
do Rio de Janeiro. Publicado
no D. O. de 31 de dezembro
de 1958
;
__. . . . . . .
45.137 - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Companhia Catarinense de Cimento Portland a pesquisar
calcário, no
município de
Camboriú,. Estado de Santa
Catarina. Publicado no D. O.
de 31 de dezembro de 1958 ..
45.138 - Decreto de 29 de dezembro de 1958·
Abre
no Serviço Social Rural o
crédito suplementar de Cr$
4.045.080,00, as dotações que
especifica. Publicado no .0.0.
de 29 de dezembro de 1958.
45 . 138-A - Decreto de 29 de dezembro de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de Engenheiros Civis da Escola de
Engenharia. do Brasil Central.

45.134 -

529

530

530
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Ainda não foi publicado no
D. O. por faltô, de pagamento.
.
,
,

P'ágs.

Regulamento da Diretoria de
Remonta (R-42). Ainda não
foi publicado no D. O , ,...

537

Decreto de 30 de dezembro de 1958 ~ Aprova o
Regulamento' da.
Diretoria
Geral de Intendência. Ainda
não foi publicado no D. O.

537

45. 148 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Artílharía de Costa e Artilharia 'Antiaérea. Ainda não
foi publicado no D. O. ....

537

536

45.149 - Decreto de 30 de dezembro, de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Instrução do Exército (R-127).
Aínda não foi publicado no
D. O. .
' . __

537

45.141 - Decreto de 30 de de- ~>
zernbro de 1958 - Abre, pelo
Minístérío da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 15.585.821,90 para o fim
que menciona. Publicado no
D. O. de 30 de' dezembro de
536
1958 . . __

45.150 - Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Dispõe sõbre a remuneração dos Agentes Fiscais do Impôsto de Renda e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 31 de
dezembro, de 1958

538

45.139 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 7""""" outorga à
"CcoDêrativa de Fôrça e Luz
de V"ala do Souza" concessão
para o aproveitamento de
energia hidráulica do Ribeirão
Cristal no Distrito de Vala do
Sousa, município de Alegre, Estado do Espírito Santo. Publicado no D., O. de 3 de janeuto de 1959
45.140 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 ~ Autoriza a
cessão gratuita, à Associação
Médica do Distrito Federal, do
domínio útil do terreno que
menciona. Publicado no .D. O.
de 31 de dezembro de Hl58 ..

Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Altera a redação do Decreto n.? 43.19'0
de 12 de fevereiro de 1958 referente a funções de oficiaisgenerais . Publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1958 ..

535

45.147 -

535

45. 142 -

537

45.143 - Decreto de 30 de dezembro de .1958 - Aprova o
Regulamento do Departamento de Previsão Geral (R,..154).
Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamen-

to . .
45 .144 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria Geral de Remonta e Veterinária (R4-159). Ainda não foi
publicado no D. O. __'.....
45.145 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 ---=- Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Veterinária. Ainda não foi
publicado no D. O . . ... ,...
45.146 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o

537

537

537

45.151 - Decreto de 31 de de'zembro de 1958 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás, em caráter de urgência, área de terrenos situada na Ilha do Governador,
entre a Praia do B'àrão e a
Praia das Pelônías, no Distrito .Federal . Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1958 ."
,
,.......
45.152 - Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Aprova o
aumento' de capital do Banco
do Rio Grande do Sul S. A. ,
com sede em Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no D. O. de
31 de dezembro de 1958 ..

.- . . .

538

539

45.153 - Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Abre, ao
Ministério da Fazenda, créditos suplementares, no valor de c-s 700.000.000,00,
para o fim que especifica.
Ainda não foi publicado no
Diário O jicial ,.".'.........
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Decreto de 31 de outubro de 1956 - outorga concessão à Rádio Bragança Limitada para instalar uma es~
tação radiodifusora de ondas
tropicais. Publicado no D. O.
de 6 de novembro de 1958.
Retificado no D. O. de 27 de
543
novembro de 1958
43.925 - Decreto de ,26 de junho de 1958 - Fixa normas de
publicação de atos relativos a
pessoal, assim como de preenchimento de cargos, funções
empregos e dá outras providências. Retificado no D. O.
de 22 de outubro' de 1958 .. 543
44.050 - Decreto de 22 de junho de 1958 - Extingue o
funcionamento dos ciclos do
Colégio Vera Cruz, situado no
Distrito Federal. Publicado no
D. O. de 1 de dezembro de
1958
543
44.051 - Decreto de 22 de julho de 1958 - Concede reconhecimento ao curso de história natural da Faculdade de
Filosofia do Recife. Publicado no D. O. de 4 de outubro
~ ...........
544
de 1958
44.065 - Decreto de 28 de julho de 1958 - Autoriza a
cessão à Sociedade Espírita
Francisco de Assis de Amparo
aos Necessitados de terreno situado na margem da Estrada
Ponta Grossa - rtaíacoca no
Município de Ponta, Grossa,
. Estado do Paraná. Publicado
no D. O. de 19 de novembro de 1958
544
44.223 - Decreto de 31 de julho de 1958 - Outorga concessão ao Govêrno do Estado
do Maranhão para instalar
uma estação radiodifusora.
Publicado no D. O. de 27 de
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N.~

44.606 1958

DE

4

DE

OUTUBRO DE

Prorroga a »ioência do Decreto número 43.716, ãe 19 de maio de 1958 e
dá outras providências.

Art. 4.° Revogam.se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de outubro de
1958; 137.° da Independência e ,70.°
da República.
JUSCELINO

O Presidente da República) usando
da atribuição que lhe contere o ar<;ígo 87, item I, da Constituição, de ..
~reta:
'
Art. 1.0 .As medidas previstas no
Decreto n.? 43.716, de 19 de maio de
1958, continuam em vigor por mais
180 dias.
Art. 2.° O art. 3.° do referido deereto passa a ter a. seguinte' redação:

"Art . 3.° ~~n casos especiais
para assegurar a continuidade
dos serviços públicos, poderão ser
feitas nomeaçôes, designações OU
admissões para cargos em comls,
SM, funções de confiança OU em
órgãos de deliberação coletiva;
para carg-os de juízes, mínístros
do Tríbunal de Contas, procurad?res junto a-os Tribunais superiores e ao Tribunal de Contas
diplomatas ou membros d'a ma~
gistério; para reconducâo ou 8...1bstituíção. sem aumento de. despesa, de extranumeráríos contratados ou tarefeiros e de 'pessoal
de dotações globais; atender, em
caráter excepcional. a relevante
ínterêsse público, em serviços [ulgados .essenciaís ou inadiáveis;
possi bilita r o aproveitamento de
candidatos devidamente aprovadcs em concurso ou em prova
pública de habilitação."
Art. 3.° Éste decreto entrará &..'11 vigor na data de sua publicação,

KUBITSCHEK.

cnriuo Junior.
Jorge do paço Matoso Maia
Henrique t.ou .
Francisco Neqriio de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Mário M€11,eghetti.
Clovis Salgado.
Fer11/-Lndo Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mario Pinotti.

DECRETO N ,0 44. 607
OUTUBRO DE 195-8

DE

6

DE

Cria [unções na Tabela rrnica de
Extranumerário-mensalista do ML
nistério da Educação e Cultura em
cumprimento de decisão iudiciàl.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas a partir de
14 de janeiro de 1955, na 'Parte suplementar da Tabela única de ExtranUmerário-mensalista do Ministério da
Educação e cultura, 14 (quatorze)
funções de Ass~stente de Ensino, referência 27, lotadas na Faculdade Fluminense de Medicina, sendo 2 (duas)
para o Curso de odontologia e 12
(doze) para o Curso de Medicina.
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Art. 2.0 As funções a que se r~fere
o artigo anterior serão pr~enchldas,
em cumprimento aos Acórdãos de 23
de abril de 1957 e 8 de novembro d'8
m esmo ano, do Tribunal Federal de
RecursC'S, proferidos nos autos da
Apelaçã-o Cível n,> 8.485 - Distri!iü
.Federal, pelos, Autores da mesma açao
judícíal .

Art

3.0 A despesa com a execução

dêste . Decreto será atendida pela elotação orçamentária própria.

Art. 4.° l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de outubro
de 1958; 137.° da Independência e 71).0
da República.
Clovis Salgado.

N. o

44. 60S

OUTUF'i.O DE

DE

6

DE

1958

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação,
o imóvel que
menciona, sito nesta Capital.

o Presidente da ~púb1i.ca. usando
da atribuição que lhe conferem o artigO 87. n. o 1. da oonstituiçã,o. e o
art. 5.°. letra K. do Decreto-lei número 3.365. de 21 de julho ~ 1941.
decreta:
Art. 1. o É declarado de utilidade
pública. para fins de desapropriação.
o imóvel sito nesta Capital na rua
Cosme Velho
n.? 152, igual e contíguo àquele já demolido on~ Machado de Assis residiu e morreu. e
que por conservar as mesmas característícas
arquitetônicas servirá de
sede ao futUl'l} Museu Machado de
Assis, reoonstituindo-se nêle o ambiente Em que viveu e trabalhou o
grande escritor brasileiro.
Art. 2. o O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jantliro, em 6 de outubro
de 1958; 137. ° da Imdependêncía e 70.J
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado.

OUTUBRO

DE

DE

8

DE

1958

Dispõe sõbre a isenção, temporária,
do pagamento
das taxas a. que
estão sujeitos mercadorias e equi:
pamentos
importados nos têrmos
do Acôrdo Básico de Cooperação
Técnica e do Acôrdo sôbre Programas de Berviços Técnicos E'speciais.
concluídos entre o Brasil e os· Estados Unidos ela América e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atr~buição que lhe confere o
art. 87, número I. da Coru5tituiçãop
considerando que o "Acôrdo BásiCo ce Coopel:ação Técnica" e o "Acôrdo

JUSCELINO KUBITSCHEK.

.DECRETO

DECRETO N. o 44.609 -

sôbre

Programas

de

serviços

Técnicos Especiais". concluídos entre o Brasil e os Estados Unidos da
América. a 19 de dezembro de 1950
c 3{} de maío de 1953, respectivamente, estabeleceram às bases para o desenvolvímento do Programa de Coeperaçào Técnica (Perito IV) entre o
Gc,vêrno norte-americano e o Gcvêrno brasileiro:
Considerando cue o item 10 do
Acôrdo Básico d~ Cooperação Técnica e o artigo 4. o do Acôrde sôbre
Programas de S€l'viços Técnicos Especiais, além de outras isenções, que
estaruern, dispõem também que quaisQuer fundos, materiais e equípamen,
tos fornecidos ao Brasil pelo Govêrno
dos Estados Unidos da América, bem
corno a bagagem de todos, Os funcionários do Govêrno . dos Estados Uni;
dos da América designados para servrrem no Brasil em conexão com o
mesmo programa, e de suas famílias.
estão isentos de quaisquer ímpostos
alfandegáríos ;

Considerando que. não obstante as
disposiçó-es acima mencionadas, as
Leis ns. 3,381 de 24 de abril de 1953
(art. 2.°, b) 'e 3.421, de 11 de ju-

3. 0 , a), que ínsrínnram, resoecttvamente, o I"undo de
Marinha Mercante e o Fundo Por.
tuário. b-em como as taxas de capatazias no valor de ors 5.00 por quilograma bruto sõbre carros de passeio e crs 3,00 por quilograma bruto
sõbre veículos comerciais, conforme
Portaria n. o 471, doê 28 de julho de
1958, do MiniStério da Viação e Obras
Públicas, não se referiram às ísen.
lho de 1958 (art.

lTOS
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ções
estabelecidas
pelos
citados
Acôrdos;
Considerando qu.e, à vista dêsse
fato, as au.toridades do Ponto IV se
vêm na iminência de sustarem em,
narques futuros, causando, assim, serios prejuízos aos programas de desenvolvim<=nto econômico do Brasil;
Considerando, além disso que não
só o compromisso do Govêrno' Bra,
silelro Constante dos mencionados
Acõrdos, mas também o evidente ín.
-erêsse nacional impõem que se facilite a entrada no País de equipamentos doados gratuitamente para
projetos de assistência técnica:

Dscl'eta:
Art. 1. o As mercadorias e equipa,
mentes importados nos têrmns do
Acôrdo Básico de Cooperação' Técnica e do Acórd-. sôbre Programas de
serviços Técnicos Especiais, concluí~
dos entre o Brasil e OS Estad()s UnidoS da América representados pelo
"Instiwte of Inter-Amer ican Affaírs"
nntel'national Cooperation Admtnís.
tration Ponto IV), bem Coffi0 a
bagagem de técníc-s da Administração dos referidos acôrdos. cue se d-estina rem ao Brasil. ficam isentos temporàríamente
do
pagamento
de
quaisquer taxas. especialmente as Que
se referem às Leis números 3.421, de
11 de julho de 1958 e 3.381. de- 24 de
abril de 1958. mediante assinatura doe
têrm., de resuonsabilídade, até ulte.
Tior deliberação do C{)ngre~so Nacio-

nal.
Art. 2. o O Poder Executivo solicitará a.o Congresso Nacional. anualmente, a abertura do crédito necessário. através do Ministério da, Fazenda, para atender aos pagamentos
de iaxas de capatazias taxa de utüí.
'zsção dos por'tos, t ax a' de armazena,
gem, e outros especiaís. de natureza
portuária, exigidos da Administração do ponto IV em virtude de ím ,
porta.çáo de merca..d orías e equípamen.
ros oU bagagens de técnicos que se
d-estinarem ao Brasil.
Art. 3. o Ao Ministério da Fazen,
da, em colaboração com o R.epresentante brasileiro do ponto IV no Bra,
sil, incumbirá promover a elaboração de Mensagem a ser encaminhada
ao COngr€sso Nacional, visando à
ísençã-, das taxas a que se refere o
artigo.' anterior.
Art. 4. o Este decreto entrará em
vigor na data, de SUa publicação.

5

Art. 5. o Revogam-.se as disposiçes em contrário.
Rio de .raneír-. em 8 de outubro
de 1958: 137. o ela Independência e
70,0 da R€públic.a.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas LOpes.
DECRETO N. o, 44.610 OUTUBRO DE 1958

DE

8

DE

Altera reâaciio da letra e) do número 7, item IV, do Anexo IV do
Decreto n, o 23.888, de 22 de ouzubro de 1947.

) President'ê da República, usando
da atríbuícã., qUe lhe confere o ar,
tigO 87. inCiso I, da oonstítuícão, deereta:
Art. 10. Passa a ter a seguinte
redação a letra e) do número 7, item
IV do Anexo IV do Decreto núme1'0 23.888, de 22 de outubro de 1947.
e)
poderão ser adquiridas éguas
na proporção de 20% d ü ootal c'os
animais mandados comprar.
Art. 2. o 1tste Decreto entrará em
vigor na data de SU,a publieaçáo, revogadas as rdísuosíçôes em contrário.
Rio de Janeiro. D.' F'.) tl de outubro de 19'53;' 137. 0 da Indep-;ndê!1c;a
€ 70. 0 da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
DECRJETO N. o 44.6111 - DE 9
oUTUBRO DE 1958

DE

Decreta luto oficial pelo itüecimento

de Sua Santidade o Papa Pio XII.

o Pr€5ident-e da Re\1lúbUca, usando
de suas atribuições. e
Considerando que o de~'Pared
mento d c> Papa Pio XII constituí per<la irreparável para a humasudade e
é motivo de geral e profunda ccnsternaçâo para o Povo bras'Ieírc:
'Considerando que o Papa PIo XII
sé afirmou corno uma das expressões
mais eminentes de nosso tempo, em
sua extraordinária atuação em defesa dOG valores sspíri tuaís, como ChefE: da Tgreja, e guia incompa.l'áv';;l
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Ida. fülrtaleza. justdça, sa:bedi():laJ e
bondadB;
Considerando que o Papa Pio XII
manífestou sempre particülar afeto
pelo Brasil através de atos e palavras que p-erm:an€cerãoc. como verdadeira (fonte de íeiepíração B estímulo:

'Considerando que o Govêrno e o
Povo br-asileiros, em consonância com
as tradições cristãs da formação nacioo.al, devem preito reverente à memória do grande Pa'P'3." decreta:
Artigc. únic-o. (8' declarado luto oficial em t<Jda o País, por cinco dias,
a partü' desta data. em sinal de pe.sar
:pelD falecimento
Sua. 'Santidade o
Papo, Pio XII, a quem serâo tributadas honras túnebres de Ch'2lf,c de E-:;tado.
Rio de Janeiro, em 9 de outubro
de 1958; '13'7·.° /d:a Lno.epoen:dência. )c
70. o da República.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK

CyrilZo Júnior

DECRETO N.o 44.612 OUTUBRO DE

DE

15 n;.::

1958

Abre, pelo Ministério âa Guerra, o
crédito extraordinário de
Cr$ 49.980.567.00, para o fim. que
especifica.
.

o

Pl'€Sldente da República.

tendo

Em vista o parecer favorável da Tri~

bunal de Contes e usando da atribuição qUe lhe caní'ere o art. 87, inciso I e de conformidade com o disp'03tO no art. 75, parágrafo único amb03 da Constituição Federal decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Ministérío da Guerra o crédito extraordieiárí., de Cr$ 49.980.567,00 (quarenta
e' nove milhões novecentos e oib2nta
mil, quinhentos e sessenta e set€: cruzeíros) para a execução das obras
urgentes que !Se tornaram necessanas
em virtude dos danos causados pela
explosão de paióis do Dep6si~ Centraí de Armamento e Muniçõ~s do
Exército.
Art. 2.° O crédito extraxrdlná.río
de que trata o presente Decreto terá
vigência de doís exercícios financeíros, na forma do disposto no parágnlifo único do art. LO do Decreto-lei
n.o 9· 371, de 17 de junho de 1946.

EXECUTIVO

Art. 3.° :fSte decreto ent.rará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de outubro àe
1958; 137.0 da Independência. e 70,° da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
Lucas Lopes
DECRETO N.o 44.613 - DE 15
OUTUBR'0 DE 1958

DE

Constitui, no Conselho coordenador
do Abastecimento, o Grupo de Estudos da Pecuária de Corte.

O Presidente da República, hsando
doa atribuição que lhe confere o artigo 87, n o I. da ConstituiçãJo Federal
e tendo em vista o Decreto ll.o 36.521de 2 de dezembro de 1954, decreta:'

Art. 1.() F:üa constituído na. Conselho coofc.enador do Abastecimento, o
Gl'UP::> de Estudos da Pecuária de
Oort.e (GEPEC)· que se comporá
de um representante de cada um dos
seguíntes órgãos e entidades:
I - Ministério' da Agricultura;
II - Minístérío :da Viação e Obras
Públicas;
rIr - Mín'stérío das R..elaçõ-es Exteriores;
IV -- Banco Nacional do Desenvclvímento Eco-nômico
V - Banco do Bra-sil S. A.
VI
C<mselho CO'Drd,enadJT do
Abas teciment o;
VII - confederação Rural. Brasileira;
VIII - Sindica.to da Indústria do
Frio do Est&da de Sã,ü paUlo;
IX - Assoc.acão d·eclasse ou PBcuaristas do Bra·~il Central, indicado.
em - lista tríplke, pelas Associações
Rurais d'e M'Ü'ntês oíarcs, ourveío e
Gcvcrnador Valadares
_ X - Associações de classes ou pecuaristas da Região Sul, índíearío
pelo Iristctuto Sul RiogTaruiense de
Carnes;
.
XI - Banco do N01'd.3ste;
XII Frigorífieüs Minas G~rais
S.A t Frímisa) .
XIII - GrupJ de Trabalho de 1''0menta à Export.ação, do Ocmselho Nacíonal do Desenvolvimento.
§ 1.0 Caberá ao Secretário Geral
do oonselno Coordenador do Abast.e_
cimento promover, junto aos órgãos
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enum.erados neste artigo, as indicaçoes dos respectivos representantes e
submete-las à aprovação do Presidente da R€lp'úb!.ica.
§ 2.° A direção geral do GEPEC
ficará a cargo do representamte do
oonsetno Coordenador dJ[) Abastecimenta, designado pelo respectivo secretário Geral.

Art. 2.° compete

GEPEC:
execução do
Plano Básico sôbre pecuária de corte,
elaborado pelo CO·nselho Coordenador
do Abastecimento;
b) Propor as modificações que se
tornarem aconselháveis no referido
Plano;
C) Coordenar as atividades conjuntas qUe devem ser exercidas pelo Govêrno Federal, através dos seus órgãos executivos nos Ministérios, Autarquia-s e nos Territ6ri9s;
d) Articular-se com os órgãos cumpetentes dos Estados e com as entldades de classe;
,
e) Colaborar para maior eticíência
das atividades governamentais e prívadas no setor da pecuária de corte,
utilizando Os recursos téenícos, e~onó~
micos e financeiros já existentes.
a)

DE

Declara de EtiZ~dade 1Jública. oara
fins ae desapropriação, imóvel destinado à ampliação das instalações
da Faculdade, de Direito de pelotal>.

aJO

Supervisi'oil1la.r a

A-t 3.° O GEPEC será integrado
pelos subgrupos abaixo:
I - Produção e Industrialização,
chefiado pe.k) representante do Ministérío da Agricultura;
Ir - Transporte, chefiado pelo 1'e-:presenbants do Ministérío da Viação
e Obras Públicas;

III Armazenagem e COnsumo.
chefiado pelo representante do oonselho Coordenador do Abastecimento;
IV Expntação, chefiado pelo

representante do Banco do Brasil S.A.;
V - Assuntos Econômicos e Finan...
ceíros, chefiado pelo representante do
Banco Nacional do Desenvolvímento
Econômíea .'
Art. 4.0 E'ste decreto entrará em
v:gor na data ele sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de
1953; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINú

L'ECRETO N.9 44.614 DE 16
OUTUBRO DE 1958

KUBITSCHEk.

Francisco Negrão de Lima.

Lucas Lopes.'

Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.
Eernanâo Nóbrega.

o Presidente da Renublica. usando
das atribuições Que lhe, confere o
art. 87, n. 9 I, da Oonstítulcão. e de
aeôrdo com o disposto no Decretolei n.v 3.365, de 21 de junho de Hl41.
modificado pela Lei 11. 0 2.786, de
21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.° Fica declarado de utilida- /
de pública, para nns de desatzropríação, em regime de urgência. o
imóvel situado na rua Rui Barbosa
n.v 363. na cidade de Pelotas. Estado do Rio Grande do Sul. constante de uma. casa de alvenaria. com
três aberturas de frente, p do respectivo terreno, qUe mede oito metros e vinte e cme-, centímetros de
frente. por vinte e dois metros de
frente a fundos, sendo de forma regular e confrontando: ao norte, com
a Faculdade de Direito d'e Pelotas, da
Universidade do Rio G. do Sul: a
fundos, sendo de forma rezular e
confrontando: ao norte, com a Faculdade de Direito de Pelotas. da úníversidade do Rio Grande do Sul: a
leste, corri a aludida rua Rui Barbosa; ao sul, até cs primeiros quinze metros e noventa centímetros, com
o prédio n.v 361 e, nos restantes seis
metros e dez eentímetros. com o Prédio n.v 359; e, a oeste. com a mesma Faculdade.
Art. 2.9 O Imóvel referido no al'tigo anterior é de nronríedade de
Astrogildo Machado da Silveira e
será destinado à amnlíacão das 1118-

talações da Faculdade mencionada.
Art. 3.9 Êste decreto entrará em
vigor na data de sua nublícacão. fi-

cando revogadas as disposições em

contrário.

'

Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70. 9
da República.
JUSCEL!jNO KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado.
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DECRETO N.o 44.615 - DE 16
OUTUBRO DE 1958'

DE

Retifica o Decreto n» 44.454. de 3
de setembro de 1958.

O Presidente da R€'Dublica. usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da oonstítuícão. decreta:
Art. 1.0 O it-em IH do art. 1.0 do
Decreto n.s 44.454, de 3 d'e setembro de 19"58, passa a ter a seguinte
redação:
"In - Duas (2) funções doe Artífice, sendo unia (1) referência 19.
ocupada- por Francisco dI" Oliveil'a
Lemos, uma (1) de referência 20,
ocupada por Constantino Pedro dos
Santos, da Tabela Numérica Esnecial de Extranumerário-mensalista da
Fábríea do Andaraí, para idêntica
tabela da :Diretoria de Pesnuisas Tecnológicas.' ,
Parágrafo único. O disposto neste
artigo prevalecerá a partir de 5 de
setembro de 1958.
Art. 2.° Êst'ê decret-o entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
J lJSCEr.rNO KUBITSCHEK.

Il enrique

uou,

DECRETO N." 44,616 DE 16
OUTUBRO DE 1958

DE

Acresce o n.o 3 à letra g do art. 4.°
do Regulamento aprova-do velo Decreto n.O 30.163, ãe 13 de novembro
ele 1951.

o Presidente da

JuscELINO KUBITSCHEk

Henrique

u.u.

DECRETO N,9 44.617
OUTUBRO DE

DE

16

DE

1958

Autoriza o serviço do Patrimônio da.
União a aceitar a doação de ter-

rena que iêz a Municipali'.i'ade da
Cidade de Aquulauana, no Estado

de Mato Grosso. ao Ministério da
Guerra.'
O Presidente da República, tendo
em vista as atribuições que lhe confere o item I do art. 87, da constituíção Federal, decreta:
Art. 1.9 Fica o Servico do Patl'i-,
I mônio
da união autorizado a aceítar a doação que fêz ao Ministério da.
Guerra a Municipalidade da Cidade de '_'\quidauana. no. Estado de Mato Grosso, de acôrdo com o Decretolei Municipal de 7 de dezembro de
1942, de uma área suburbana dacuela localidade, com trinta .« nove hectares e quatro mil e oitocentos metros quadrados (39 ha e 4.8(){) mz.i ,
compreendida entre as ruas n.v 1. Coronei Estevão Alves Corrêa. n." 5 f\'
Duque de Caxias (antíaa oorumba i.
com as dimensões de 560 metros na.s
ruas Estevão Alves Corrêa e DUCl1l~
de Caxias e 705 metros nas ruas 3'08.1'\
Dias e Rua n. 5, limitando as cuatr,Q faces do terreno doado com vias
públicas pertencentes ao Patrimônio
da Prefeitura Municipal P. tudo de
acôrdo com os elementos contídos no
Proce~so protocolado nacuele Ministério sob o n.v 15.346-56-Gab. MG.
Art , 2.° O imóvel em a.prêço se
destina à 9,a Região Militar P. Ministério da Guerra.
Art. 3.0 O presente Deeret.- ent1'3-,
xá em vigor na da ta de sua nublícaQ

Roê'Dublica. usando

atribuição que lhe confere o
art. B7, inciso I, da Constituícão. deGreta:
Art. 1.0 Fica acrescido à letra g
do art. 4."', do Reg'ulamento aprovado pelo Decrete n. ° r:Q .163. doe 13
de novembro de 1951, o seguinte:
"3 - Com ealcão de montaria de
brim verde-oliva escuro, botas e esporas de metal branco, para oficiais,
da

aspirantes a oficial. subtenentes e
sargentos das armas montadas. cuando detercnínado, na instrução, trabalhos internos e, ainda, no trânsito para o quartel nas pequenas Guarnições."
Art.: 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua nublícação, revogadas as disposições em
contrário.
.Río de Janeiro. 16 de outubro de'
1958: 137.° da Independência e 70." da
R'epública.
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ção, revogadas
contrário.
'

as disposições

em

Rio de JaneirO, 16 de outubro de
1958;. 137.9 da Independência e 70,0
da República.
JVSCELINO

KUBITSCREK.

Henrique t.ou:
Lucas Lopes

DECRETO N. o 44.618
OUTUBno DE 1958

DE

16

DE

AprOva as Normas para Feitura de
Distintivos das Unidades e Estabelecimentos do Exército,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar,ugo' 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1 . o - Ficam
aprovadas as
Normas para Feítura dos Distintivos
das Unidades e Estabelecimentos do
Exército que com êste baixa, assínaaa
pelo General de Exército Henrique
Baptista Duffles Teixeira L.ott, Ministro de Estado' dos Negócios da
Guerra.
Art. 2. o - O presente decret-, Cl1'trará em vigor na data de sua i)ubllcação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
_ 1958; 1370 da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Henrique t.ou,

NORMAS PARA FEITURA DOS
DISTINTIVOS DAS UNIDADES E
ESTABELECIMENTOS DO EXÉH.CITO.

1 - Os distintivos de qUe tratam
estas normas se destinam a distín;
guír as Unidades e Estabelecimentos
do Exército.
2 - O distintivo- compõe-se de uma
figura, cujo motivo principal é o da
Arma, do Serviço oU da Especialidade
previstos no Regulamento de Uniformes do Pessoal do Exército, acrescido
de um número, letra, sigla, oU estrela
indicativos da Unidade OU do Estabelecimento.
3 - A numeraeão é em algarismos
arábicos excetuando-se desta regra as
Companhias, Esquadrões, Bateriaís e
Pelotões Independentes, que terão a
mesma em algarismos romanos. As

9

Unidades de Quartéis Generais terão
a numeração da GU a que pertencem.
4 - Os distintivos são para uso exclusívo nas viaturas, inscrições em
,edifícioS, timbre de documentos e
flâmulas.
5 - Quando pintados, os dísuntívos
devem ter:
- a figura em branco (prata)
- número, letra, sigla ou estrêla
em amarelo (OUTD)
Excetuam-se desta regra: o Batalhão de Guardas e o Regíenento d'e
Cavalaria de Guardas, cujo c'ipâé~te
frígio será pintado na sua côr e o
cocal' nas côres nacionais; as Unidades de Saúde, cuja Cl'UZ será em verrnelh., e as de Veterinária, que será
em azul.
6 - Os distintil'os, não deverão e"Cceder na sua maíor dimensão, quando
pintados em viaturas trinta e einco
centímetros.
7 - Os diStintivos obedecem ao seguinte plano, na sua criação:
a) das Unidades de Trepa o da
Arma sobrepostos a outros símbotos
caractertstícos - Ex': BIB - pôstos
sôbre dois fuzis cruzados, o símbolo da
Motomecaníza ção.
Excetuam-se desta regra as Unidades
Especiais - Ex: Unidades de P{)lí~ia
do Exército.
b) Os Estabelecimentos d.e Ensino
e Unidades Escola terão como moti\'O
principal o distintivo da Arma, do
Serviço oU da

Es~ialídade,

aereseido

de uma estrela posta oU encimando o
conjunto;
c) a A:MAN, as EsP, os CM e os C
(Nu) POR já possuem dísj-lntívos próprtos, estabelecidos pelo Regulamento
de Uniformes do Pessoal do Exército
e Planos de trnírorrnes Privativos;
d) A13 Unidades EspeciaIs de 00mando e dos Serviços usarão o distintivo da Arma, do Serviço GU da
Esp€cialidade a que pertencem, inscrito em figuras geométricas ou sobrepôsto a outras figuras características.
Ex:
Região Militar
uma
elipse:
Divisão de Infantaria - estrela de
seis pontas com o centr-o vasado em
círculo;
Divisão de Cavalaria um 'osango;
DB, A Cos e GUEs - um círculo:
Parques - um triângulo dentado
exteriormente; .

IO
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Depósitos - um triângulo;
Serviços - um quadrilátero.
8 - As propostas de criação de
novos distintivos deverão obedecer a
'estas Normas e ser encaminhadas,
quando originadas das Unidades e Estabelecimentos à Comissão de Fardamento para . estudo e encaminhamento ao Ministro da Guerra, para
a devida aprovação.

9 - Acompanham estas Normas os
modêlos de distintivos das atuais' Unidades e Estabelecimentos do Exército,
10 A numeração
obedecerá,
quanto aos algarismos arábicos, ao
mcdêl-, que a estas acompanha.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1958.

Henrique Lott .
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DECRETO

N.O 44.619 OUTUBRO DE 1958

DE

DO

PODER

16

DE

Declara de utilidade pública e autoriza a dDsapropriação de imóvel necessário ao Serviço do Exército Nacional.
' _ I

O Presidente da República, tendo
em vista o parágrafo 16.0 do art. 141
da Constituição Federal e usando das
atribuições que lhe conrere o item I
do art. 87 da mesena Constituição,
decreta:
Art. 1.0 É declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de aeôrdo com o art. 6.°, eombinanú
com as letras a e b do art. 5.0, tudo
do Docrew-lei ;)..0 3.365, de 21 de -junho de 1941, de uma morada de casa,
coberta de telhas, sita à rua senador
Theociõro. Pacheco. antiga Rua Bella,
na Cidade de Teresinha, no Estado
do Piauí, fazendo esquina para a rua
Cesárío Abreu, tendo naquela frente
três portas e duas
janelas e nesra
cinco portas e três janelas, inclusive
as de meia-água, bem como rundos
correspondentes, de propriedade do
Banco do Brasil Sociedade Anônima
e tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolado
no Ministério ~ Guerra sob o número 33.875-57 - Gab. MG.
Art. 2.° O imóvel em aprêço desrína-se ao Mínistéríó da Guena e IO.a
Região Militar.
Art. 3.0 O presente decreto entrara em vigor na data de sua PUJ)lÍcação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 16 de -outubro de
1958; 137° da. Independência e 70, °
da República.
J-USCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO N. ° 44.620 OUTUBRO DE 1958

DE

16

EXECUTIVO

fere o art. 87, item I, da constituição
Federal, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da. União autorizado a aceitar a ô'oação da área de terreno que
raz ao Ministério da Guerra a Prefeitura da Cidade de Jaguarão, no
Estado do Rio Grande do Sul, situad,) .
naquela localidade, à Praça Tiraden.tes, confrontando com as ruas curuzu
e Augusto Leívas, pelas quais .ncde
trinta metros com a rua Joaquim
Caetano e a referida Praça Tiradentes, medindo oitenta metros, segundo
o que consta da Lei Municipal n.O ::'06,
"de 10 de julho de 1957, modificada
pela Lei n.O 308, de 5 d,e outubro do
mesmo ano e tudo conforme os elementos constantes do processo protnColado naquele Mínístério sob o número 2.083-58 - Gab. MG.
Art. 2.° O imóvel de que trata a
presente doação _destina..se à 3.a Região Militar e Mínistérí., da Guerra.
Art. 3.° O presente decreto entrará em vig'or na data de sua pubucação, revogadas as disposições' em
contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1958; 137° da Independência e 70° U,a
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott.
Lucas Lopes.

DECRETO N.o 44.621 OUTUBRO DE

DE

16

DE

1958

A bre ao Ministério da Educação e
CJltura os crédífOs -e-speciais de c-s
5.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 para
auxiliar, respectivamente, a ASS0.'":Wção Cristã de Moços do Rio de Janeiro e a Associação Cristã de Moços
de Pôrto Alegre.

DF:

Autoriza o Patrimônio da União a
aceitar a doação de um terreno, sinuuio na cidade de Jaçuarão, no
Estado do Rio Grarsie do Sul, que
se faz necessário ao Ministério da
Guerra.

O Presidente da República, tendo
em vista as atribuições que lhe Coll-

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número
3.3Ú5. de 5 de novembro de 1957, ~ ten-'
do ouvido o Tribunal de Contas nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.° Ficam abertos. ao Mínistério da Educação e Cultura, os créditos
especiais de Cr$ 5.00(}.OOO,OO (cinco

ATOS

DO PODER EXECU'!:IVO

19

milhões de cruzeiros) e Cr$ .... , ....
tíndo do vértice "Picu 'la Vifória"
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeisegue a linha da eumiada até aengir
1'05), para auxili_ar; respectívam...~te, a.
o Ponto 1, no rumo 590 02, SW a uma
Associaçáo crista de Moços do RIO de
distância de lú5,4ms. Di) ponto 1 seJaneiro e a Associação Cristã de Mogue a linha da cumiada até o ponto
ços de Pôrto Alegre.
alto 2 - rumo 126 38' SE - distância
59,4rns
.. po pOnto 2, sempre seguinArt. 2.° No próximo Orçamento Gedo o dívisor de águas, até o POnto 3
ral da União deverá ser incluída <1 ímdiStância:
- rumo: 36° 09' SW portãncia de o-s 5.000. 000,00, como
284,Bms. Do POnto 3 chega-se ao POncomplemento do auxílio concedido à
to 4, no rumo de 1,-> (lO' SW - distân~
Associaçáo Cristã de Moços do Ri? de
cia: 228,00 ms. Do POnto 4 vai-se até
Janeiro, nos têrmos do art. 2.°, letras
o POnto alto u3.S. Bandeira" na rumo
"a" e "b", da Lei n.> 3.30'5, de 5 de no- . de 29° 21' SW - dísrâr.cia 230,6 ms.
vembro de 1957.
Da "3,a. Bandeira". segUindo o divisor
de águas, chega-se até o penso 5 pelo
Art. 3,° O presente decreto entrará.
rumo 46° 06' SE - distância 366,4 ms.
em vigor na data de sua publicação.
Do POHto 5 vai-se ao uonro G- rumo
Art. 4.° Revogam-se as dispos;ÇÔêS 65° 22' SE - distância 383,9 ms , Do
em contrário.
pOnto .6, vai-se até o P'Jnto alto "2.&
Bandeíra" - rumo: 56° 25' SE - dísRio de Janeiro, em 16 de outubro de
râncía 310,9 ms , Da 2,a B9.ndeíra se1958; 137.° da Independência e 70.1 da
gUe em linha reta até o "Sinal da
República.
Pedra" rum., 86° 52' NE - diStânCia
658.0{J ms, ~o Sinal da Pedra prosJUSCELINO KUBITSCHEK.
segue pela línha da curniada até o
clovis solçaao,
P0 11f O dominante dos "3 Picas"
rumo: 5{}O 16' SE d;stânCia 771,200 ms,
Lucas Lopes.
Dos "3 Picos", ac!..,mpanhando o di ..
visar de águas se desenvolve até' o
P?l1to 7 - rumo 68° 43' SE - diStânDECRETO N.o 44.622 - DE 16 DE
CIa: 666,5 ms. Do POnt,) 7 até o POuW
OUTUBRO DE 1958
~ - rumo: 77° 36' NE - diStância:
;:112 O ms , Do pOnto 8. segue até atin~
Declara de utilidade nública e augir ~ POl1to 9 - rum'): '74~ 34' SE
torizc a desapropriação de terras,
na "Fazenda Três Cascatas", 110 - . d 1S ta ncia 518,7 ms. DI) ponto 9. seg~.llnd.o o rumo 0°· 00' 8N será atinMUnicípio de Rezende, Es:ud·)
dI')
gído o POnto 10 a umi disrância de
Rio de Janeiro.
1.356,0 ms. Do POnto 10. sequindo o
0° 00' - WE será a1'ing'ido o- pOno Presidente da República. usando rumo
to 11 a uma d!Stância de 250,0 ms.
da atribuiçâ,J que lhe co-rere o' ar-iD", p<lntO u, novamente o rumo 0 0 00'
g.o 87. inciso r, e nOS rêrmcs do § 16
ôN ating-e-se o pnnto 12 a uma dis- '
do art. 141, da C(;nstitulção, decreta:
rância. de 1.181.0 ms. Do p-Dnto 12
seguindo a linha da curníada ~erá
Art. 1.° E' declarada de utilidade
atingido o pOnto 13 no rumo 69° 48'
pública, para fins de desapropriaçâo
SW distância 266,4 ms. Do P:>nt·O
pelo Serviço Flo1'€stal, do Mi niJ5tério
13, chega-se ao pOn.to aZIO "Stnuuuie"
da Agricultura, de acôrdo com os 201':!o rumo: 49° 08' SN - disrâ.ncia 570,0
tig-oS 2.°, 5°, letra d e 6.°, do Decretoms. Do POnto alto i, Sa udade " selei n." 3.365, de 21 de jUnho de 1941,
guindo o divisor de águas. será 'atinalterado pela Lei n. 2.786, de 21 de
gido o POnto AZto Acampam~ntli maio de 1956. e Decreto n-" 23.793,
rumo: 56° 30' SW distância - 560.0
de 23 de janeiro de 1924. a área de
ms Do ponro "Acamparnenro",
se5.001.601,0 metros OÚ4,2 alqueires geogUindo o divisor de águas. será atinmétricos) de rerras, em matas, s!ta
gido o ponto 15 rumo: 36" ()7' SW
na "Fazenda Três Cascatas", 11) Mudistância 215,4 ms, Do pOnto 15, ·pela
nicípio de Rezende, E<:;l,ado do Rio
de Janeiro. de propriedade da "Agrorumo 88° 33' SW será atingido o POn~
Pecuária Três cascatas Ltd9.. ",
into alto "Ponto da Onça" a uma discluída, por fôrça do Decreto núme~
tânCia de 511.2 ms DO ponto da Onça,
1'0 22.287, de 16 de dezembro de 1946,
sempre seguindo a linha da eumíada
na da "Floresta ProJtetora do Itatiáia",
será atingido o pOnto alto 16 - rumo:
com as divisas que se seguem: "par82° 05' NW distância 341,3 ms ,
I •
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Do panto 16, vamos ao POnto
alto
"Santo Antônio" pelo rumo 53° 43'
NW -:. distância 184,"9 ms. Do ponto alto "SanH> Antônío" vamos ao
ponto 17 rumo de 61° 22' N\V 'lÍ5tânCia 286,0 ms Do P')nto 17 chega-se ao ponto 18 pelo rumo: 85° 24'
SW a uma distância de 424.4 ms.
D:, pOnto 18,. segmndo O dívísor de
águas, será atingido o noiuo 19 Turno 57° 20' NW distâr,cía 201,9
ms. Do panto 19, em llnha reta, vam8S até o "PiCO da Vitória
pelo
rumo. 16 '52' NW
di.5tânc:a
15-3,1 rns.
Art. 2.° Todos os estudos ne ..iessários à desapropríaçào desss área, para
efeito de SUa inco!"poração ao Patrimôni,j da União, COnStam do Process:)
GC 36.382-56, ora tramit'3.ndo
pelo
serviço Florestal, do Minisrério
da
Agricultura
Art. 3.0 A despesa decorre.ue d:l
desaprcpriaçâo Correrá à COnta d:1.
Verha 4,O.üQ -.,.. rnvestimentos, Conslg na.çã') 4 3 O(} - Desapropriação €
Aouis'çâo de Imóveis, SubconSigllaçáo
4 3 01 - Início d,:" des-vpropriaçâo e
aquisição de imóveis 15 - Ser',I;Ç(} Florestal, do suba!lêx<> 4.13 MIniStério da Agrrculrura, elo Orçamento da União, aprovado pela Lei
n.o 3 327-A, de 3 d e dezembro doe 1957.
Art. 4.° ~ste Decreto' entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as d.sposíções em cOnti:ário.
R'o de Janeil'ú, em 16 de ()utubl'o
de 1958; 137." da Indepsndência. e 70.0
da República.
li

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneyh-eltL
DECRETO N,o 44.623 - DE 16
OUTUBRO DE 1958

DE

Suprime cargo extinto

o

Présídecite da República, usando
atribuição que lhe confere o artrgo 87, n.O I, de. Constituição, e nos
têrmos do art. 1.0 alínea '11" :10 D.~
ereto-lei n." 3.19-5, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.... Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureíro-Auxíliar
(Alfândega de
Recife), do Quadro Suplemer..ta.r do
Ministério da Fa~end.a" vago em vir{la.

tude da apcsentadoría de Luiz Ckrqueira Mcm.telro devendo Q dotação
correspondente ser levada a crédito da.
Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art. 2.D Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
1958; 137.° da Iridependêncía e 70.0 da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N.o 44.624 - DE 16 D'E
OUTUBRO DE 1958
Declara a caducidade âo contrato de

concessão outorgada a Francisco dos
Santos (Enuprêsa Fôrça .e Luz Bom.
Jesus de Matozinhos). e dá outras
prooiaéncíae.

O Presidente da República. usando
da atribuíçâo que lhe confere o artig ü 87, íncíso r, da Oonstitulção, e
nus têrmos do Decreto n. ° 24, 643 de
10 dte julho de 1934 (Código
de
Águas) e
Considerando que os ser'Ji.ços públicos a que se obrigou o co.acessícnário Franc:i6co dos Santos (Emptê6a
Fôrça e Luz Bom Jesus de Matozínhcs) estão interrompidos por mais
doe setenta e duas horas;
Consideraeido que o ccncessíonárío
declara nãQ poder restabelecer o serviço e deseja cancelar a sua obrigatoriedade de fornecer energia à cidade, abrindo mão de 6eUt5 direitos
e obrigações decorrentes do respectivo
privílégíc:
Considerando conseqüentemente que
não e de ser aplicado o díspcst-, nos
arts. 96, 97 e 98 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro do 1957,

Decreta:
Art. 1.0 Fica declarada a eaducída de do contrato de concessão outor-

gada a Prancisc-, dos Santos (Emprê~
sa Fôrça e Luz Bom JtCSus de Matozinhos) para o aproveitamento de
energia hidráulica da cachoeira João
Grande no ribeirão da 'Mata muni-_
cípio de Matozínhos Estado de Minas
Gerais, para exploração dos serviços

ATOS

no
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públicos, de utilidade pública e comércio de energia elétrica no distrito
de Matozinhe s .
Art. 2.° Fica autorízada a Pr€'fe~
tura Municipal de Me.tozính05 a executar os referidos serviços, a título
precário até que seja outorgada concessão à Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A.
-.
Art. 3.° O presente decreto entra
em vígcr na data de sua publicação.
Art, 4.° Revogam-se as dísposicôes
em contrário.
Rio de JalLleiro 16 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.6 da
REpública.

EXECUTIVO
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prazo de três anos, se fôr dada ao terreno, no todo ou em parte, aplicação
diversa da que lhe é destinada OLt, ainda, se houver inadimplemento de clausula do têrmo contratual. que deverá
ser lavrado no Serviço do Patrl!11ônio
da União.
Art. 3. 0 f:s~e decreto entra em vigor
na data de sua, publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de outubr» de
1958; 137.° da Independência e 'lU o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes,

JUSCELINO. KUBrrSCHEK

DECRETO N. 44.626 - DE 16
OUTUBRO DE 19'58

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 44.625 - DE 16
OUTUBRO DE 1958

DE

A uioriza a cessão gratuita do terreno
que menciona, situado no Municipw
de Olituia, no Estado de Pertumibuco..

O Presidente da República, usanuo
da atribuição que lhe confere o art _ ~'j,
n.o L da Constituição, e tendo em- víeta os arts. 125 e 126 do Decreto-lei .1Úmero 9.760,· de 5 de setembro de HH6,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a CeS'5ã0
gratuita ao Serviço de Assístén.aa Social da Paróquia de Olinda, com sede
no Município de Olinda, no Est'1io de
Pernambuco, dó terreno nacíon 1.1 mteríor- com a árt~a de 3500;9520 m2
(três mil e quinhentos metros quadrados e nove mil quinhentos 'e vinte
centímetros quadrados), tudo de acõrdo com as plantas e demais elementos constantes do prccesso protoco,
lado no Ministério da Fazenda, sob o
TI.O 280.084, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se· refere o artigo anterior à construçâo e instalação, a cargo do cesslonario, de escolas para crianças e adulro.s,
dispensário e refeitório para pobres,
serviços médico e odontológico e salões
para reuniões sociais e educativas, tornando-se nula a cessão, sem direito .J
qualquer indenização, se a construção
e instalação não forem completadas no

DE'

A utoriza a cessão gratuita do f;erren0
que menciona, situado no Distritú
Federal.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O I, da - Constituição, e
tendo em vista OS arts. 125 e 126 do
Decreto-lei n.? 9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta:
Art. l.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, à Prefeitura do Distrito Federal de uma faixa de terreno com
a área de 4.060.'ÜO m2 (quatro mil e
sessenta m~tros quadrados), situada
na Rua Pinheiro Machado, no trecho
fronteiro ao Palácio Guana.bara, conforme plantas e demais elementos
técnicos constantes do proceEso protocolado no Ministério da Fazenda
sob o TI. 141.049, de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior ao alargamento projetado para a mencionada via pública, cabendo à ce.ssionária proceder à reconstrução total
da parte demolida, e tornando-se
nula a cessão, sem direito a qualquer
indenização, se as obras do alargamento não forem concluídas dentro
do praZo de dois -(2) anos, se no
todo ou em parte fôr dada ao terreno
aplicação diversa da que lhe é destinada ou, ainda, se houver ínadímplernent., de cláusula do têrmo contratual que deverá ser assinado no
Serviç.o do Patrimônio da União.
O
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Art. 3.0 l1:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de outubro
de 19-58; 137.(' da Independência e
70.0 da República,

EXECUTIVO

nacional interior, lote n.o 13, da
quadra 7, situado na rua Gil Gaffrée,
na Vila Turismo. no Distrito Federal,
Conforme processo protocolado no
Ministério da Fazenda Sob o número
61.616, de 1~58.
Rio de Janeiro, em 16 de outubro
de 1958; 137.0 da Independência e
70.0 da República.

JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

44.627 OUTUBRJO DE 1958

DECRETO

N.O

DE

16

Altera a lOtação atendida -nelo Quadro
Especial do Ministério da Pazenda

o Presidente da RJepública, usando
da atribuição que lhe cOnfere
ar":
tigú 87, item I, da Constituição, decreta:

°

Art. 1.0 Fica alterada a lotação
atendida pel.o Quadro Especial do Mín:Stério da Fazenda, para efeito de
ser transferido 1 cargo de Oficial Adm1n1,strath'<J, ocupado por Rubens da
Rocha G'lÍmal"ães, da Ioiação suplementar da Caixa de Amorjizaçâo para
igual lotação do Serviço do Pessoal.
Art. 2. 0 &te decreto el1t1'ará em
vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em conirárro.

Rio de Janeiro, em 15 de outubro
de J958; 137." da Independência e 70."
da República.
JUSCELHt:.

KUBITSCHE;:~.

Lucas Lopes.
N.O 44.628 DE
OUTUBRO DE 1958

DECRETO

16

Lucas Lopes.

D'E

DE

DECRETO N.o 44.629 - DE 16
DE OUTUBRO DE 1958
Autoriza estrangeiro a' aâquirir, em.
transferência de aforamento, fração ideal do terreno de marinha
que menciona, no Distrito Federal.

O Presidente da Repúblka, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n.v 1, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-Ieí n.? 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigoúnioo. Fica Wladyslaw xice,
de naeíonaíídade polonesa, autorizado
a adquirir, em transferência de ator amento.. a fração ideal d-e 9/1000
(neve milésimos) do terreno de ma;
rinha situado na rua de santana
n.> 156, no Distrito Federal, conterme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n.? 67.048, de
1958.
Rio de Jane'iro, 16 de outubro de
1958; 137.Q da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Autoriza estrangeiros a adquirirem
o domínio pleno do terreno que
menciona. situado no Distrito Federal.

O· Presidente da República, usando
da atríbuíçã., que lhe confere o artigo 87. n.? I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 205,
Decreto-leI nO 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:

do

Artigo unicx
Ficam Domingos
Agostinho da Costa e sua mulher,
Belarrninj, de Abreu Costa. ambos de

nacionalidade pcrtuguêsa, autorizados
a adquirir o domínio pleno do terreno

Lucas Lopes.

DECRETO N·o 44.630 - DE 16
DE OUTUBRO DE 1958

A uioriza

estrangeira a

adquirir

a

jTaçãn ideal do terreno de marinha
que menciona, no Distrito Federal.

O Presidente da Repúbli-ea, usando
d a atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n.> I, da oonstttuíção, e tendo em vista o disposto no art. 205

ATOS DO PODER EXECUTIVO

do Decr~to-Iei n.o 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo ú:úco. Fica Suzanne Marie
Angéle Derthereau, de nacionalidade

trancêsa,

autorizada a

adquirir a

fração ideal de 1/269 (um duzentos
€ sessenta e nove avos) do terreno
de marinha situado na Praia do Flamengo n.o 12, no Distrito Federal,
constituído dos antigos TIS. lO, em
r-!gularização de aforamento, 12, em
regime de ocupação e 14, em trans'"ferêncira de
aforamento, tudo de
acôrdo com o processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o
n.? 195.542, de 1958.

23

DmCRETO N.o 44.632
OUTUBRO DE

DE 17 DE
1958

Declara públicas de uso comum. do
aominir, do Estado de Minas Gerais,

as 'águas do rio

"Borrachudo"

o Pr-esidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigO 87, inciso I, da Constituição, e
LOS têrmos do art. 5.° do Decreto-lei
n.O 2.281, de 5 de junho de 1940, e

. <?on~iderarido que o edital df: elassiflcaçao do curs'O dágua publicado
no Diário Oficial de 11 de julho de
19'57 não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Oonsíderand-, que o oonseíno NaIÜo de Janeiro, em 16 de outubro ,
cional doê Aguas e Energia Elétrica
de 1958; 137.0 da Independência e 70.0
opinou
pela classHic.açâJo constante
da República.
do mesmo edital. decreta:
JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 1.0 São declaradas públicas
dê uso ccmum, do domínio do EsLucas LOpes
tado de Minas Gerais. as águas do curso dágua "Borrachudo". assim
denominado em tôda a sua extensão,
DECRETO N.<> 44.631 '- DE 16
que nasce no município de São 00tardo. percorre os de Matutinà e Ti·
DE OUTUBRO DE 1958
ros e limita o município de M-ora-da
Nova d~ Minas com o de São GOO1Autoriza estrangeiros a adquirir o
çalo do Abaeté e é tributário pela
domínio pleno do terreno que me,n..
margem esquerda do Sâ;o Francisco.
CÜJna, situado no Distrito Federal.
Art. 2.° ~te decreto entra em vigor na data de sua publicação.
o Presidente da República, usando
Art. 3.° Revogam-se as disposições da atribuição que lhe confere o arem contrário.
.
tigo 87, n.? I, da Constituição, e tenRio
de
Janeiro,
17
de
outubro de
do em vista o disposto no art. 205,
19'58, 137.° da Independêncta e 70.a
do Decreto-lei n.> 9.760, de 5 de seda República.
tembro de 1946, decreta;

Artigo único. Ficam Antônio J{)sé
Alves e sua mulher Elvira de Jesus
ventura, Eusébio da Expectação Alves e sua mulher Maria Isolina Correia, todos de nacionalidade portuguêsa, autorizados a adquirir O: domínio pleno do terreno nacional interim designado por lotes, ns. 19, 20
e 21, da quadra 7, situados na AVenida dos Democráticos,' na Vila Turismo, no Distrito Federal, conforme
processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o n.? 104.S62, d'e 1958.
Rio de Janeiro em 16 de outubro
de 195-8; 1370 da Independência e
70. 0 d.a República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DEOR,ETO N.o 44,,633 OUTUBRO DE 1958

DE

17

DE

Declara públicas de uso comum. do
domínio do -Estado de 11·til1as Gerais,
as águas do rio "São Vicente"

o

Presidente da República, usando

da atribuição qUe lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição, e

nos têrm{)s do art. 5.0 do Decreto-lei
n.o 2.281, de 5 de junho de 1940, e

Considerando que o ed'ital de classificação do curso dáJgua publicado
no Diário Oficial de 1.1 de julho de
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1951 não suscitou qualquer contestação ou reclamação;

considerando que o Conselho Nacíonal de Aguas e E11ergia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital. decreta-.
declaradas públicas
de uso comum, do domínio do Es_
tado de Minas Gerais. áS" 'á,guas do
curso dágua "São Vicente", assim
denominado em roda a sua extensão,
que se acha incluído no município de
Abaeté e é tributário pela margem
esquerda do São Francisco.
Art. 2.° :&ste decreto entra em vigor na- data doe sua publicação.
Art .

1. o

São

Art. 3.° Revogam-se as" disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 17 de outubro de
1958; 137. 0 da' Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 4-1.634 OUTUBRO nE

DE

17

DE

1958

Declara públicas de. uso comum, do
âommio do Estado de Minas Gerais,
as águas do rio "Marmelada".

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l. da constituição ~ nos
têrmos do art. 5.° do Decreto-lei número 2.281 de 5 de junho de 1940, e
Consid-erando que o edital de classificação d<J curso dágua publicado no
Diário Oficial de 11 de julho de 1957
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Cons'elho N::l.donal de Aguas e Energia Elétrica - opínou pela classificação constante do
mesmo edital. decreta:
Art. LO São declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estado de
Minas Gerais, as águas do curso dágual "Ma.rmelada", assim denominado
em tôda a sua extensão, que nasce
no munieípí-, d-e Quartel Geral. percorre ó de Abaeté e é tributário pela
margem esquerda do São Fr?,ncisco.
Art. 2.° 1l:stc Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

EXECUTIVO

Art. 3.0

Revogam-se ats disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outUl:>::.-o de
19'58,~ 137.° da Independência e 70..0>
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44.ii35 OUTUBRO DE 1958

DE

17

DE'

Outorga a Walter Freiesleben concessao para o aproveitamento de
enerqia hidráulica de um desnível
existente no rio Trombudo. distrito
de Trombudo Central, município -ae
Rio do Sul, Esta{lo àe Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, inciso 1 da Oonstituíçào, f, nos
'termos do art. 15{) do Código de
Aguas, (Decreto n.O 24.643, de 10 de'
julho de .1934), decreta
Art. 1.0 E' outorgada a waiter
Fr eíesleben concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
desnível existente no rio Trombudo,
distrito de Trombudo central, município de Rio do Sul, Estado de Sa.nta
Catarina, respeitados os direitos de
terceiros.
§ 1.0 O aproveitamento 'destina-se
à produç20 de energia! mecânica pala
utilizacão na fábrica de pasta mecâníca de propriedade da firma "Fl'eiesleben & Filhos Ltda., da qual o concessionário é o principal cotista; e, à pro;
dução, transmíssão e dístríbuíção de
energia. elétrica para uso exclusivo dal
referida firma, vedado o tornecímento
de energia a terceiros, mesmo a título
gratuito, e excluídas da proibição, as
vilas operárias da fáhrica, desde que
o tomecímento seja aJ títUlo gratuito.
§ 2.° Por ocasião da aprovação dos
proj-etos, pelo Ministério da Agricultura, 6,erãc fixadas as earaoterísticas
técnicas das instalaçõ'e5, bem como as
parcelas de energia hidráulica a serem
transformadas, respectivamente, em
energia mecânica e elétrica.
Art.' 2.° A pr-esente concessão fica
sujeita às disp<lSições do Decreto número 41.019. de 206 doe fevereiro de
-195'7, que -regulamenta os serviços de
energia elétrica.
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Art. 3.° Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório,
se o concessionário não saltisfizer as
s-eguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, Cl projeto do ~IPl'oveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta. pelo Ministro da Agricultura.
III - R,equerer à Divisão de Aguas,
elo Departamento Nacional da Pro~
duçào Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV -:.. Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-se
de acôrdo cem Os projetos aprovados
e com as modífieações que forem au-

torizadas, se necessárías.
Parágrafo único. Os pralZos referidos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.° Findo o prazo da

COnC1:5-

são, todos os bens e instalações que,

em

no momento existirem
função exclusiva e permannte da produção,
.transmissão e distribuição da energia"
referentes 810 aproveitamento concedido, reverterão ao Esta·do de Santa
Catarina.
§ 1.0 O concessionário poderá re-querer ao GOvêrno Ji'ederal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que _faça a prova de que
o Estado de Santa Catarina, nã.,a se
opõe a utilização dos bens objeto dai
reversão.
§ 2.° O concessionártn deverá entrar' com o pedido a que S€ refere o
parágrafo anterior até seis (:6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.

Art. 5.° A presente conc-essão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.',
Art. 6.0 ReV()g~.m-se as díspcsíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
lS58. 137.° da Independência e 7'Ü. v
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Mene.ghetti.

DECRETO N.o 44.636 OUTUBRO

DE

DE

17

DE

1958

Transfere da Pr ef2itura Munix~i"n.:tl de
Caçapava do sul para a comissão
Estadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul a concessão para a,
produção o fornecimento de enerqut
etétrica ao "municipio de caçap[J.?Ja
do Sul, Estado do Rio Grande do

Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, inciso I, da oonstítuição,
e nos têrmos do artígo 150 do Código
de Águas (Decr-eto n," 24.643. de ~()
de julho de .1934);
Considerando que, pela Resulação
n.> 1.456, o cons ell1<l Nacional de
Aguas e Energia Elétrica. autorizou a
transferência de bens e instalações,
decreta:
Art.' 1.0 Fica transferida p?l.!"Ol. a
Comissão Estadual de Energia Elétrica
do Rio Grande do Sul a concessão
para a produçã.o e fornecimento de
energia elétri::a no município de Cacapava do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, de -que era titular e..Prefeitura
Municipal de Caçapava do Sul, de
conformidade com o Decreto n.O 27.070,
de 23 de agôsto de 1949.

Art. 2.° caducará o presente t:tlllv,
independ-ente de ato declaratório se
a nova concessíonáría não apresentar
à Divisão de Aguas do Departamen:.o
Nacional da P1"o-duçáo Mineral do Ministério da Agricultura, dentr., de
cento e oitenta (180) dias. a contar
da data dia publicação dêste De'::i'f'tO.
a planta geral das instalações existentes. accmpanhada do memorial descritivo e não assinar o contrato d1SC1-
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plínar da concessão, dentro do prazo
determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° A concessão ora transferida fica subordinada às demais no'.'
mas do Decreto n.O 41.019 de 26 de
fevereiro de 1%7, que regulamenta os
serviços de energia elétrica.
Art. 4.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo MinistériO
~ Agricultura.
- Art. 5.° ~te decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 17 ,de outubro de
1958 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

Mro.. .io

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DECRETO N.? 44.637 OUTUBRO

DE

DE'

17

DE

1958

outorga à Prefeitura Municipal de
Palrneirae de Goiás concesstio para
o aproveitamento de energia hidq-áuDica ela caonoeira do Riacho e;;:i.stente no rio dos Bois, na divisa dos
municípios de palmeiras âe Goiás
e Cuapó, Estado de Goiás,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciSO r, da· C onstítutção,
de acôrdo com o artigo 150 do Gódigo
de Aguas (Decreto n.v 24.643, de 10
de julho 'de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de palmeiras de GOiás GOncessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira do Rtacho
existente no rio dos Bois na divisa
dos municípios de Palmeíras de Goiá.<:;
e .Gu.apó E6tado de GOiás, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1.0 IDm portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas 3 altura
da queda a aproveitar, a descarga da
.derívação ~ a potência.
§ 2. 0 O aproveitamento destina-se
à pro duç ã", transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para

EXECUTIVO

comércio de energia elétrica na sede
do município de Palmeiras de Q()lás,
Estado de Goiás.
Art. 2.0 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. (}l9. de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se a concessíoeiáría não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agrtcultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação déste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico. observadas as normas
técnicas relativas às ínstalaeões estabelecidas em Leis e Regullamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicacão do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro dia Agricultura.
UI - Requerer à Divisão de Águas.
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Ag~'i~ul
tura, mediante t1 arquivamento da certidão oomprobatória, a averbação do
registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do r€gistr().
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que fúrem marcados pelo
MinistrO da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as mcdífícações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.°' As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas c revistas trienalmente pela referidlJ. Divisão de Aguas.
Art. 5.0 Findo o praz., da concessão,
todos as bens e instalações que, no
momento existirem em função exclusída e permanento da produção, transmis;ão e dístríbuíção da. en-ergia elétrica. referentes ao aproveitarnenta
concedido. reverterão ao B,stl'l.do de
GOiás.
§ 1.° A concessícnária poderá requerer 2,0 Govêrno Federal que a eoncessão seja. renovada mediante as con-
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dições que vierem a ser estipuladas,
desde que f.aÇla a prova de que o Estado de Goiás não· se opõe à utilização dOG bens objeto da reversão.
§ 2.0 A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o 11ã,-'\
fizer, que não pretende a renovação,

Art. 6.° A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (3m anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribuna!
de contas.
Art. 7,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outuoro de
1958, 137,0 da Independência e 70.30 da
República.
JUSCELINO -KUBITSCHEK.

Mádo Meneghetti.

DECRETO

44.638 - DE 17
OUTUBRO DE 1958
N.O

DE

Dá nova redação ao artigo 1.0 do Decreto n. o 43.557, de 22 de abril de

1958.

o presid..ent-e da República, usando
da a tribuição que' lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do artigo 150 do Oódigo
de Aguas (Decreto n.? 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 e seu § 1,0 do
Decreto n.? 43.557, de 22 de abrü de
195-8, passa a ter a seguinte redu-

ção:
"Art. 1.° E' outorgada à C<~m
panhia Paranaense de Energia
Elétrica (COPEL) concessão para
o aproveitamento progressívo da
energia hidráulica do rio ~'0urã'),

no salto Sáo João e no trecho doe

ti km a jusante, no município de
Campo Mouráo, gc;tado do Paraná ,
§ 1.0 Em portaria do Mínistro
da Agricultura, no ato d'.'!. cprovação dos projetes, serão dcter
minadas a altura _da queda a
aproveitar, a descarga da derivaÇãD e a potência da. etapa inicial,
M
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bem como das subsequentes à medida que forem sendo aprovados
os projetes correspondentes."
Art. 2.° O presente decreto entra
em vig-or na data da sua publica-

ção.

Art. 3.° Revogam-Se as disposições
em contrário.
Rio de JaneirO, 17 de outuora de
1958; 137.° da Indep~ndência e 70.0 da
Repúblíca.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

MiWio Meneghetti.

DECRETO N.o 44.639.
OUTUBRú DE

DE

17

DE

1958

Outorga ao Estado do Paraná conces~
são para o aproveitamento 'progressivo da energia hidráulica de um
desnível existente no rio Chopinzinho, distrito sede do 11LUIHClJ,Jio de
Ohopimzinlu», Estado do Paraná.

O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso 1, da Constituição, de acôrdo
com o art. 150 do Código de Aguas (Decl'·eta TI.o 24.643, de lO de julho de
1934)

decreta:

Art. 10. ~ outorgada ao Estado do
Paraná concessão para o aproveitamento progressivo 'da energia htdrãuliCa de um desnível existente no rio
Chopinzínho, distrito-sede do M1LTicipio de onontnztnnc. Estad:) do Paraná, respeitados' os direitos de ter-

ceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura. no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derívacão e a potência da etapa inicial,
bem cccno das subseqüentes, à me.,
dina que forem sendo aprovados 0::1
projetos correspondentes.
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à produção t ransmissâo e dístríbuição de energia elétrica para serviço
público. de utilidade pública e para
ccmércío de energia elétrica no Munícípío de Chopinzinho, Estado do Pa_
raná.

Art. 2. 0 A presente concessão fica
sujeita
às disposições do Decreto
n.u 41. 019, de 26 de fevereiro de 1947,
que regulamenta os serviços de energia elétcíca.
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Art. 3.0 Caducará o presente titulo,
indep-endentemente de ato declaratório se o concessionário não satisfizer

às seguintes oondíções:

I - submeter à aprovação do Ministro da Agricultuxa, em três (3)
vias dentro do prazo de um lI) ano,
a. càntar da data da publicação dêste
decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamento.,;.
II '- Assinar o contrato disciplinar
da concessão
dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados .da publícação do d-espacho de aprovação pelo
Ministro da Agricultura. da respertiva minuta.
III
Requerer à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória a averbação do registro do referido cüntrato no Tribunal de Oontas, dentro de
sessenta (60) dias do registre.
IV - Iriicíar e concluir as obras nos
prazos que for-em marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-as
de acôrdo com 00 projetos aprovados e
com as modificaçõ-es que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos nêste artigo poderão ser prorrogad-as, pOl' ato do Ministro da Agricultu.a.

Art. 4.° As tarifas do fornecimento

de energia elétrica serão fixadas e re-

vistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas,
Art. 5.0 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que na
momento existirem em funçâo exclusiva. e permanente da produção transmissão e distribuição da ene~'gia elétríca referentes ao
aproveitamento
concedido, reverterão à União.
..
§ 1.0 O concessioriárto poderá requerer ao G-C-vêrno Federal que a
concecsão seja re nova d,J,, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas,
desde que faça prova de que a União
ufó se opõe à utilização dos bens objeto . da reversão.
§ 2.° O concessionário deverá entrar
com o pedido a que ~ refere o parágrafo anterior até seis (6) meses antes
de findar o prazo de vigência da eoncessão, entendendo-se, se o não fizer
que não pretende a renovação.
Art. 6.° A presente concessão vig.ora;::-á pelo prazo de trinta (30) anos,

contados a partir da data do registro,
pelo Tribunal de Contas. do respectrvo contrato.
Art. 7°. Revogam-se as dísposíçoes
em contrário.
Rio d'e Janeiro. 17 de outubro de
1958: 137.° da Independência e 'l0.t>
. da Repúblíca .
JUSCELT;NO KUBITSCHl::R.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 44.64-0 TUBRO DE

DE

17

DE

ou-

1958

outorga a Antonio Luiz de Souza c,mcessão para o aproveitamento de
energia hidráulica de um desnível
existente no curso dágua Itaci, distrito de Ilicinea; município dó m~s
mo nome, Estado de Minas Ge1'a2S-

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigO
87 inciso I, da Constitui.ção, de acôr.
d'; com o art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. o 24.643. de to de julho ce
1934), decreta:

Art. 1. o É outorgada a Antlln~O
Luiz de Souza concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnív-el existente no curso dágua
Itaci distrito de I1icinea, muruclnio
do mesmo nome, Estado de Minas G~~
raís, respeitados os direitos de i.ercdros.
1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato d~ aprovação dos
projetos serão determinadas a altu~a
da queda a aproveitar, a descarga ca
derivação e a potência.
"
. _
§ 2. o O aproveitamento destina-s» a
produção} transmissão e di~tl'ij)u,~~A~
de energia elétrica p.ara servico púbuco de utilidade pública e para comerC!~ de energia elétrica na cidade De
Ilícinea, município do mesmo nome,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2. 0 A presente concessã.o fica
sujeíta às disposições do Decreto nú.
mero 41.019, de 2·6 de fevereiro de
1957 qUe regulamenta os servíços de
ener'gia elétrica.

*

Art. 3, o Caducará o presente título
independentemente de ato declaratório, se o concessionárío não .satísfzreras' seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do -MInístro "da Agricultura, em três (3) vias
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dentro do prazo de um (1) ano, a
Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrárío,
contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
Rio de Janeiro 17 de outubro de
hídroelétrico
observadas as normas
1958, 1370 da In'd€pendência. e 709 da
técnicas relativas às instalações esta.
República.
belecídas em Leis e Regulamentoo.
II - Assinar o contrato disciplinar
JUSCELINO KUBITSCHEK
da concessão dentro do prazo d.ê trinMário M enegheÚi
ta (3-0) dias, contados da pubhcaçào
d v despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da AgriculDECRETO N.o44. 641 DE 17
tura.
,
DE OUTUBRO DE 1958
III - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da. Produção Mineral, do Ministério' da, Agl'i. _ Dá nova redação ao art. 1.0 do Decreto n- o 42 .695. de 26 de nocultura, mediante o arquivamento C:a
vembro de 1957.
certidão comprobatória, a averoação
d ü registro do referido· contrata no
Tribunal de contas, dentro de sesseno Presid-ente da República, usando
da atribuiçã<o que lhe _contere o
ta (ôÜ') dias do registro.
art. 87. inciso I. da OOnstituição, deIV - Iniciar e concluir as obras nos
ereta:
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-as
Art. 1.0 O art. 1.<' do Decreto núde acôrdo com os projetos aprovados
mero 42.6~5. de 26 de novembro de
e com as modificações que forem au1957, passará a ter a' seguinte retorizadas, se necessárias.
dação:
Parágrafo único - Os prazos refe"Art. 1,0 E' outorgada à Preridos neste artigo poderão ser prorfeitura Municipal de São Pedro
rogados, por ato do Ministro da Agr:'do Sul concessão para o aproveicultura.
tamento de energia hidráulica da
Art. 4. o As tarifas do f ornec imen to
cachoeira Quebra-Dentes, existen_
de energia elétrica serão tíxadas e re,
te no CUl"S{) d'água dehominado
vistas trienalmente pela referida DiToropi, distrito de Quevedos do
visão de Águas.
.
município de Júlio de oastílhos.
EstaAio do Rio Gra.nde do Sul".
Art. 5. o Findo o prazo da conccscão, todús os bens e instalações que,
Art. 2.0 O presente decreto entra
no moment-, extstírem em função exem vigor na data da sua publicação.
clusiva e permanente da prcduçào,
. Art. 3.° Revo.gam-se as diSPoSições
transmissão e distribuição da energia
em contrário.
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido,
reverterão ao Estado de
Rio de Janeiro. 17 de outubro de
Minas Gerais.
1958; 137.° da Independência e 70.0
§ 1. o O concessionário poderá 1'e:da República.
querer ao Govêrno Federal que a conJUSCELINO KUBITSCHEK.
cessãn seja
renovada, mediante as
Mário M eneçhetii,
condições que vierem a ser <>-3~.1 nuladas, desde que faça a prova de que
o ESt-a-do de Minas Gerais não se opõe
à utilização dos bens objeto da reverDECRETO N.? 44.642 - DE 1'1 DE
são.
OUTUBRO DE 1958
§ 2. o O concessíonárío deverá entra-r
. cem o pedido a que &e r'2fere o paráTransfere aa Ccmpanhia Agro Fabril
5'Tafo anterior até seis (6) meses anMercantil paro. a Companhia Hiâro
tes de findar o prazo de vigência da
Elétrica do São Franciscc a conconcessão. entendendo-se, se ') não
cessão do aproveitamento parcial
ZU, que não pretende a renovoção ,
de energia hidráulica da cachoeira
Art. 6. o A presente concessão vígode Paulo Afonso, e dá outras pror ará pelo prazo .de trinta (3{)) anos,
vidências, .
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo 'Tribuna,
o Presidente da República, usando
de Conb~.
da. atribuição que lhe confere o arü.
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lei n.o 2.281 de 5 de junho de 1940.
decreta;
Art. 1.0 Fica transfer-ida para a.
Usina 'I'ermelétrrca de Figueira Sociedade Anônima - (UTELFA) a concessão para distribui.r energia no município de ouríúva. Estado do Parana, de que era titular a oompanhia Paranaense de Energia Elétri~
ca (COPEL) de conformidade com
o Decreto n." 41.758; de 3 de junho
(1" 1957, ficando para tanto autorrzada a instalar uma usina termelétrica. no muniéipi o de Figueira, com
a'::/ respectivas linhas de transmissão
e redes de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Iv11nlStro da Agricultura. por ocasião
da aprovação dos projetos. serão determinadas as características técnicas das instalações.
Art. 2.° Fica igualmente autorizana a U:s1na Termelétrica de Figueira
S. A. a construir linhas de transmissão entre a Usina de Figueira e
os munici'pios de Apucarana, Maringá e Assaí, no mesmo Estado. nos
quais é concessionária, bem como
suprn- de energia elétrica. em alta.
tensão outros concessíonártos na sua
zona de influência,
Art. 3. A presente concessão ficasujeita às díspcsições do Decreto número 41.019. de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta o-s serviços ele
energia elétrica.
Art. 4°. Caducará o presente título,
independente de ato declaratôrio, se
<lo
concessionária não satisfizer às
JUSCELINO KUBITSCHEK.
seguintes condições:
Márío Meneghetti.
I - Apresentar em três '(3) vías
dentro do prazo de cento e oitenta
(80) dias, a contar da data da puDECRE-TO N.o 44.643 - DE 17 DE
blicação dêste Decreto. os estudos,
OUTUBRO DE 1958
projetos '" orçamentos relativos aos
trabalhos autorizados nos artigos 1.°
Transfere da Companhia Paranaene 2. 0 do presente Decreto. observadas
Se de Energia Elétrica (COPEL)
as prescrições estabelecidas pela Dipara a Usina TermeZétrica de Fivisão d", Aguas do Depa:rtamento Nagueira S. A. (UTELFA) a concional da Produção Mineral do Micessáo para distribuír ene!gia elénistério da 'Agricultura.
trica no município de curiuna, EsII - Assinar o contrato disciplitado do Paraná. e da outras pronar da concessâo dentro do prazo de
vidências.
trinta (3t)) dias contados da pudo despacho da aprovação
o Presidente da República. usan- blicação
da respectiva minuta pelo Ministro
do da atribuição que lhe confere
da Agricultura.
o art. 87. inciso 1, da Constituição.
IH - Iniciar e concluir as obras
e nos têrmos do art. 150 do Código
nos prazos que forem fixados pelo
de Aguas (Decreto n.O 24.643. de 10
Ministro da Agricultura.
de julho de 19,34). do art. 5.° do
Decreto-lei n.o 852. de 11 de novemParágrafo único. Os prazos a que
bro de 1938 e do art. 10 do Decretose refere êste artigo poderão ser

ttgo 87, inciso I, da Comtit~i?ão, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Agul.3.s (Decreto n.o 24.643, de 10 de
'julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Companhia Hidro ,Elétrica do são
Francisco a concessão do aproveitamento parcial de energia hidráulica
da cacho~ira de Paulo, Afonso, realizado pela Usina Hidroelétríca de
Angíquínho, situada no rio São FranCLsCO Estado de Alagoas, e da qual
é titular a Companhia Agro Fabril
Mercantil.
_,
_
Art. 2.° A Companhía Agro Fab!11
Mercantil eontínuará como concessionária para a distribuição de. energia elétrica à cidade de Delmíro de
Gúuveia, no Estado de Alagoas,
Art. 3.° Caducará o 'presente título, independente de ato declaratório,
se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art , 4.° As tarifas de fornecimento de en:eLl.'gia elétrica serão fixadas
pelo Ministério da Agricultura e
trienalmente revistas.
Ar,t. 5.° :&ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
A1't. 6.o ReiVogam-Se as d:iBpC\Sições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.'

0
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.prorrogados por ato do Ministro da

Agricultura.
.
Art. 5.° A presente coneessã., vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos contados da data da publicação ·do presente Decreto.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rli() de Janeiro, 17 de outubro de
1958 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mário Meneghetti

DEüRETO N.? 44.644
OUTUBRO DE 1958

DE

Art. 4. °:f::ste

Decreto

entra

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1958, 137. o da Independência e 70. °
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti
r

DECRETO N,o 44.645 DE OUTUBRO DE 19M
17 DE

Transfere da Emprêsa Fôrça e Luz
Brumadinense Lida. para a Preieitura Municipal de Brutruuiinho, Estado de Minas Gerais, a conce<)s5,o
para dist1'ibuir energia elétrica a
sede do respectivo município e dá
outras providências.

. O Presidente da R~públioa, usanda atríbuíção que lhe confere o
art. 87, inciso r, da oonstítuíçâo, e
nos têrmog, do art. 150 do Código
de Aguas (Decreto n.? 24.634, de 10
de julho de 1934), considerando que
pela Resolução n . o 1. 526 o Oonselho
do

Nacional de Aguas e Energia Elétrica
autorizou previamente. a transferêncía dos bens e írístalações, decreta: .
Art. 1. o Ficam transferidas para a
Prefeitura Municipal de Brumadínho',
Estado de Minas Gerais, as seguintes
concessões, de que era titular a 8ffiprêsa Fôrça e Luz Brumadinense Limítada:
a) Concessão
para aproveitamento
hidrelétrico no rio Aguas Claras Us1na de Aroucas,
b) Concessão para dístríbuír energia elét.rlca no distrito sede do município de Brumadinho ,
Art. 2. o cadUcará o presente titulo,
independente de qualquer ato declara tório. se a concessíonáría deixar de
assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo determinado
pelo Ministro da Agricultura,
Art. 3. o A concessão, Ora transtertda, fica subordinada às demais norm.as estabelecidas no Decreto número
41.()19, de 26 de fevereiro de 1957, que
regulamenta os serviços de energia
elétrica.
-

em

vigor na data da sua publicação,

DE

17

Transfere da Emprêsa Fôrça e LuZ!
Brumaâinense Lstla, 'Vara a Prefeitura Municipal de ,B0't/.jim. Estado de Minas Gerais, a concessão
para distribuir energia elétrica à
sede do respectivo mu'nicípio.

O Pr2S1denk da Repúbnca, usando
da atribuíçâo que lhe: confere o artigo 87, ínciso 1 da O;nstlLuição, e nos
têrmos do art. 150 do CéJàigo de Aguas,
(Decreto n." 24.634, de 10 de julho de
1934), considerando que, pela' Reso,
lução n.? 1. 527, o Conselho Nacional
de Aguas e Energia Elétrica autcrízou
previamente a transferência dos bens
H instalações. decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Bonfim, Est.ado de Minas Gerais, a concessão
para. distribuir energia elétrica na
sede do respectivo munícípío d'e que
era titular a Em}))'êsa Fôrça e Luz
Brumadínense Ltda.
Art. 2." Caducará o presente título.
independente de qualquer ato declaratório. se a concessionária deixar de
assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do praZo determínado
pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.0 A concessão, ora transferida. fica subordinada às demais 11'01'mas .estabelecidas no Decreto número 41.019, de 26 de tevereíro de 1957,
que regulamenta os serviços de energh, elétrica.
Art. 4.0 &te Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5,0 Rt3'vogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEORETO NQ 4J4. 646 DE OUTUBRO DE 1958

DE

17

.concede autorização para funcionar
cOmo emorêsa de energia elétrica a
Compa,nhia taocaense de Eletricidade S. A.

o presidente da República, usando
.da atribuição que .ha confere o art.
87, inciso I, da oonstítuíção, e tendo
em vista 'o disposto D\() art. 1.0, do
Decreto-lei .n> 938. de 8 de dezembro
de 19'38, e o que requereu a Companhia Moedense dt; Eletricid-a.de Sociedade Anônima, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à companma
.Moedense de Eletricidade S. Ao> com
.sede em Moeda, município do mesmo nome, Estado de Minas Gerais.
autorização para funcionar como em:prêsa de energia elétrica. de acôrdo
com o Decreto-lei n.O 938, de 8 de àt}.zembro de 1938, combinado com o
Decreto-lei n." 2.627. de 26 de setembl':{) de 19W, ficando a mesma obrí.gada. para os seus objetivos. a satisfazer integralmente as exígêncías do
.Código de Aguas (Decreto n. O 24.643.
de 10 de julho de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena
de revogação do presente ato.
Art. 2.° O presente Decreto entra
.ern vígor na data da sua publicação.
Art. 3,0 Revogam-se as disposiçées
.em contrário.
Rio de Janeiro. 17 de outubro de
1958; 137.° da Independência e
.da República.
JUSCELINO

7<J. o

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.o 44.647
OUTUBRO

DE

DE

17

DE

1958

..concede autorização para funcionar
como eniprésa de energia elétrica
a Oetitruit: Elétricas Matogrossenses S. A. - CEMAT.

O Presidente '<ia República, usando
.da atribuição que -lhe cfjnfere o arti.g,
87, inciso I, da Consrituição, e
tendo' em vista o disPQsto no arrígo
~,o do Decreto-lei, n. o 938. de 8 d~
.dezembrr, de 1958, e o qu-e requereu a
Centrais
Elétricas
S.A. - CEMAT. -

com sede em Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
auiortzação
para rímcíonar
como
emprêsa de
energia elétrica, de acôrdo com o Decreto-lei n. o 938, de 8 de dezembro
de 1938, combinado com o Decretolei n. O 2.627, de 26 de setembro de
1940, ficando a mesma obrigada para
seus objetivos, aJ satisfazer integralmente as exigências do Código de
Aguas (Decreto n,« 24.643, de 10 de
julho de 19'34-), leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 2.0 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
Art. 3, o ReVogam~se aS disPosiçóP--s
em contrário .
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1958, 137. o da Indnpendêneia e 7(). o
da República . .
JUSCELINo KUBITSCHEK.
CEMAT -

Matogros.senses
'Decreta: .

Art. 1.0 E' concedida à Centrais
.Elétricas Matogrossenses S. A.

Mário M eneqhetii

DECREI'O NQ 44,648 OUTUBRO

DE

DE

17

DE

19fi8

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Rodrigues

Fílho

a

pesquisar

cassiterita e columbita nos municípios de Araçuaí e Iiinqa, Estado de

Minas

oerass.

o Presí'dente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n. o I. da Constituição e nos
rêrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de ~9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 1, o Fica autorizado o cidadão brasrleiro Antônio Rodrigues [<,ilho a pesquisar cassiterita e columbita
.em terras do dominio público. compreendendo íeíto e margens do rio
,Tequitinhonha, distritos de Jacaré e
Itira, municípios de Araçuaí e Itinga.
Estado de Minas Gerais. numa área
d~ quajrocenros noventa e cinco hectares (495 ha) abrangendo leito e
margens do rio Jequitinhonha. num
comprimento de quinze mil metros
(15.000 m) , por uma largura de rreZentoS e trinta metros (330 m) tomado
como Ponto de reterêncía a confluência do ribeirão Piauí, no rio J·equitinhonha e considerado o comprimento
da faíxa, dois mil e ottocentos metros
(2.800m) a montante e doze mil e
duzentos metros (12.200 m) a jusante
do referido rio Jequitinhonha.

Aws
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P.axágrafo único.
A execução da
:presente autorização fica sujeita às
eStipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma VeZ se verifique a
ex.istênci'a na jazida, como associado,
de qualquer. das substâncias a que se
l'efere o art. 2. ° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo ConSelho
Nacional
de pesquisa.s.
Art. 2. o
O títUlo da aurorízação
de pesquisa. que será uma vra aujênticaJ dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil novscenios e cinqüenta
cruzeiros «i-s 4.95{l,OO) e será válido
p-elo prazo de dois (2) anos a partir
d::. data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricuitura.
_Art.
3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio d~ Janeiro, 17 de outubro de
1958. 137. 0 da Indepenã~nc~a e 70.?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44.649 - DE 1'7
OUTUBRO DE 1958

DE

Autoriza o ciãaâão brasileiro Hermilia Vieira da Silva a pesquisar mica
e associados, no município de Reul
Soares. Estado de Minas Gerais.

o Presid.ente da República, usando
da . atribuição que lhe confere o art.i,go 87, n. o I" da Constituição e nos
termos do Decreto-lei D.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hermílio Vieíra da Silva a
pesquisar mica e associados em t-errenos de propriedade de Sebastião Felipe Gonçalves, no lugar denominado
Sacramento, distrito de Vermelho
Novo, município de Raul SOares. Est.
de M. Gerais, numa áJ.·ea de 'vinte
hectares e cinqüenta ares (20,50 ha) ,
delimitada por um polígono írregu,
lar. que tem um vértice- a trezentos
e oitenta e seis' metros (386 zn) no
rumo magnético de trlnta e dois g,raus
-noroeste (32 0 NVV), da confluência
dos córregos Evarist{) e Chapéu Duro
e os lados, a partir dêsse vértice, os

seguintes c<»nprimentos e rumos mag.,
nétíeos: quatrocentos e quarenta metros (440 m) , oitenta e nove graus,
trinta minutos nordeste (890 30' NE);
duzentos e cinqüenta e nove metros
(259 rn) , vinte e seis graus quinze
minutos nordeste (26° 15' NE); trezentos e vinte e quatro metros (324 m) ,
quarenta e um graus, quaren~a e cinco minutos noroeste (41° 45' NW);
duzentos e setenta e cínco metros
(275 m) , oitenta e nove graus sudoeste (890 SW); quatrocentos e setenta
e três metros (473 m) , sete graus
quínz., minutos sudoeste (7° 15' SW-).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230. de 1 de
dezembro doe 1951, uma vez se verit'!Que a exístência, na jazida, corno associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° dtO citado
Regulamento ou de outras substãncias
discriminadas pelo conrelho Nacional
doe Pesquisas.
Art. 2°. O título da autorização de
pesquisa, que s-erá uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros «ns 300,00) e !)IG'l'á
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Míriístério da Agricultura.
Art. 3°. Revogam.se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetti,

DECRETO N.o 44.650 OUTUBRO DE

DE

1958

17

DE

Autoriza a Mineração Hattnac., Limitada a pesquisar minério de [err o
nos municipios de Rio Acima e Nova
Lima, Estado de Minas Getrais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada a Mineração Hannac-, Límítada a pesquisar minério de ferro, em terrenos de pro-

ATOS

DO PODER· EXECUTIVO

príedade de .st.. Joh11 Del Re.y Mining
Company Lirnlted, nOS lugares del1;ominados Mato dos Trovoes, Re~Iro
das Abóboras Retiro do Hel'menegl1do
e Retiro d'os Marinhos, distritos e ~u
rríeípins de Rio Acima.e Nova Lima,
Estado de Minas Gel'als, numa área
de trez{)ntos e noventa e sete hectares (39·7 ha) . delimitada por um retângulo que tem um v~rtice no marco
geodésico do ponto mais alto. da Serra
das Abóboras e os lados, divergentes
dêsse vértice. oS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil,
quinhentos e sessenta metros (3.560
metros), vinte e sete gra uso dezesseís
minutos sudeste _(270 16' SE); mil,
cento e vinte metros (1.120 m) , sessenta e dois graus, quarenta e quatro
minutos sudoeste (620 44' SW) .

P.aTágrafo único. A execução da ,presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30.230, de 1 c1e dezembro de 1951, uma vez S~ verífíque a
existência, na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a. qUe soe
1'1'~f.ere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesouísas ,

.

AI'L 2.° O título da autolização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil, novecentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 3.970,00) e será válido pelo pra2() de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio era
Divisão de Fomento da Produção 'Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3° . Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 17 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da Repúblioa.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Heneghetti.

DECRETO N.<l 44.651 OUTUBRO DE

DE

17

DE

1958

Declara sem efeito o Decreto número
40.1Ú5, de 9 de outubro de 195ô

O Presidente da. Repúblioa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n,o r, da Constituição e nos
têrmog do D€creto-lei n.O 1.985, de 29

de janeiro de HHO (Código :de Minas),
e atendendo ao que requereu o interessado nos autos do processo DNPM
1.472-55 do Departamento Nacíonal
da Produção Mineral do Ministério
da Agrtcuttura, decreta:
Artigo único. Fica declarado 308m
efeito o Decreto número quarenta mil
cento e cinco (40.105>, de nove (9)
de outubro de mil novecentos e emqüenta e seis (1956) que autorizou o
cidadão brasileiro Waldemar Vilela
Junqueira a pesquisar talco e associados no lugar denominado Fazenda
Fortaleza, Distrito de Santa Oruz das
Areias. Município de Jacuí, Estaao de
Minas GeraiS.
Rio de .raneíro, 17 de ~>utubro de
de 1958; 137.0 da mdependêncía e 70Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCEEK.

Mário M eneqhetti,

DECfRiETO N.o 44.652 - DE 17 DE
OUTunRO DE 1958
Autoriza a Mineração Hanmaco Limitada a pesquisar minério de [err o no
Município de Nova Lima. Estuâ«: áe
lWinas Gerais.

O Presidente da. República. usando
'da atribuição que lhe confere O artígo
87 nv I da Constituição e nos têrmos
do' Decr~to-lei n.o 1,.9.35, de 29 ~e [aneíro de 1940 (COdlg'O de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0. Fica auteríaada a Mineração Hannaeo Límitada a pesquisar minério de ferro, em terrenos de propriedade de st. J ohn D~l Rey Miníng
Comp.any Limited nos .lugares .de~o
minado RBtiro dOG Marinhos, DIstnto
e Município de Nova L~ma. Estado de
Mmas Gerais. numa área de quatroccntss e oitenta hectares (480 na) delimitada por um poligono irregular que
toem um vértice no marco geoc1ésico
<ia ponto mais alto da Serre. do Galinheiro e OS lados, a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos c rumos verdadeiros: mil e cinquenta metroS (1.050 m) dez graus trinta e três minutos sudoeste (100 33' SW); mil
duzentos e cinco metros (1. 205 m) setenta e seis graus quarenta e dois minutoS noroeste (7~O 42' NW) oitocentos e sessenta e cinco metroS (865 rn) ,
I

I
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87, n,? I, da constituição e nos têrmos
treze graus dezoito minutos nordeste
ao Decreto-lei n.O 1.985, de 29 de
03° 18' NE); dois mil no· ~0entoS e
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
setenta metros (2 .980 m) , onze graus
àecreta:
vinte e sete minutos noroeste (11c . 27'
NW); mil cento e vinte metros (1.120
Art. LO Fica autorizado o cidadão
metros), sessenta e dois graus trinta
brasileiro Antônio Rodrigues Filho a
0
e três minutos nordeste (62 33' NE);
pesquisar cassiterita e eolumbíta no
ci~.quenta metros (50 m) , onze graus
distil'i·to de It.:ra, município de Araçuaí,
0
vinte e sete minutos sudeste (11 27'·
Estado de Minas Ger,üs, numa área
SE); cento e noventa e dois metros
de quatrocentos noventa e cinco hec(192 m) cinqu,enta graus quarenta e
tares (41:)5 ha) , compreendendo leito
três minutos sudoeste (51)0 43 SW);
e margens do rio .requítínncnha, numa
mil duzentos e sessenta metros (1.260
faixa d,e quínz..e mil metros (15. OOem)
metros) dezoito graus trinta minutos
de comprimento por trezentos e trtrta
sudeste (180 3'D' SE) setecentos memetros (330m) de Iargura, contada
tros (7{)ü m) dezesseís graus quinze
para jusante, a partir da eonüuência
minutos sudeste (16 0 15' SE); mil e
do rio Araçuaí,
sessenta metros (1.060 m) , vinte e
Parágrafo único. A execução da
doís graus quinze minutos sudeste
presente autorização fica sujeita. às
(22° 15' SE); quinhentos metros ....
estipU1:1:ÇÕ2S do Regulamento aprovado
(500 m) , dez graus trinta e três mipelo Decreto n.e 30.230, de 1 de denutos sudoeste (10 0 33' SW).
zembro de 1951, uma vez se ver:fique
Parágrafo único. A execução da prea existência na jazida, como assosente autorização fica sujeita ~ esticiado, de qualquer das substâncias a
pulações do Regulamentá aprevado
que se refere o art. 2.<) do cItado Repelo Decreto n.o 30.230, de 1 de dezemgulamento ou de outras substâncias
bro de 1951, uma vez Sê vertríque a
discriminadas pelo cor..s elho Nacional
existência na jazida, como associado,
de Pesquisas.
ue qualquer das substâncias a qU,e se
Art. 2°. O título da autorização de
refere o art. 2. 0 do citado Regulamento oU d·e outras substâncias díscrímí- pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quanadas pelo Cons'êlho Nadonal de Pestro mil novecentos e cinqüenta r;?:uqt'il'as.
zeíros (Cr$ 4.95'Ü,O{}) e será válido
Art. 2,0 O título da autorização de
pelo prazo de dois (2) anos a nartír
pesquisa, qUe será uma via autêntica
da. data da transcrição no livro Pl'Ódêste Decreto, pagará a taxa de quaprio da Divisão ele Fomento da Pro·.
tro mil e oitocentos cruzeiros (4.80D,{)O)
oução Mineral do Ministério da Agrie será válido pelo prazo de dois (2)
cultura.
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de FomenAr·t. 3.0 Revogam-se as disposições
to da Produção Mineral do Mínistéri.,
em contrário.
de Agricultura.
de Janeiro, em 1'7 de outubro
Art. 3.°. Revogam-se as disposições . deRio
1958; 137,0 da Independênc:a e 70.0
eni contrário.
da República.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
JUSCELINO KUBITSCHEK.
c
1958, 137.° da rndependéneta e 70. da.
.
R.epública.
Mário tseneanetu,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneyhetti.

DECRETO N.o 44.653 -

D-E

DECRETO N.> 44.654 - DE 17
OUTUBRO DE :95-8

17

DE

OUTUBRO 1.J'E 1958

Autoriza o cidadão brasileiro AntõniJ
Rodrigues Filho a pesquisar cassiterita e cotumbita, no município de
Araçuai, Estado de Minas Gerais.

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

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Rodrigues Filho a pesquisar cassiterita e columbita, no município de
Itinga, Estado de Minas Gerais.

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

87. n.? I, da oonstituiçá.Q e nos têrrnos
Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de

do

35

ATOS. DO PODER EXECUTIVO

-Janeiro de 1940 (Código de Mina.5).
tígo 87, n.« I, da Constituição, e nos
têrmos do- Decreto-lei n,> 1.985, de
decreta:
29 de janeiro de 1940 (Código de MiArt. 1.0 Fica autor.zado o cidadão
brasileiro Antônio Rodrigues Filho a \ nas), decreta:
pesquisar cassíteríta e colurnbíta e~
Art. 1.0 Fica autorímdo 'J cidadão
trecho do rio JeqUltmh.'Jnha, de dorníbrasileiro Roberto Motzkus a lavrar
nío público, no distrito de Jacaré, muágua mineral no lugar denominado
nicípio de Itinga, Estado de Ml11 a.s
Vila Nova, distrito e município de
GêIa:s, numa área de quatrocentos
Pôrto Alegre, E5tado do Ri'O Grande
noventa e cinco hectares (495 ha) ,
do Sul, nul11J3., área de trinta e um
compreendendo leito e margens do
ares e dez centíares (0,3110 ha i. dereferido rio numa faixa de -quinze mil
limitada por um quadrilátero cue tem
metros (15.000m) de comprimento,
um vértice a cinqüenta e oito metros
por trezentos e trinta metros (330m)
(52m) no rumo verdadeiro oitenta e
de largura e que tem como referência
quatro graus quarenta minutos sua confluência do ribeirão Agua F!'ia
d'26te (84 0 40' SE) da esquina nordeste
na rio Jequitinhonha, contados cua(NE) do cruzamento
das a venidas
torze mil e quabrocentos metros
Vicent~ Montegia e Amapá e os la04 ADOm) à sua montante e seíseendos, a partir dêsse vértice, OS segum.tos metros (6{)Om) à SUa jusante.
tes comprimentos e rumos 1r{)nladclParágrafo único. A execução às.
1"OS: vinte metros (20m), oitenta e
presente autorização fica sujeita às' quatro graus quarenta' minutos 6Uestipulações do Regulamento aprovado
deste (840 40' SE); cento e. cinqüenta
pelo Decreto n.« 30.230, de 1 de cee nove metro6 (15-9m) , cinco gl"2..U6
zemhro de 1951, uma vez se verrííque
vinte minutos nordeste (50 20' NE);
8. exístêncía na jazida, como assovinte e cinco metros (25m), setenta
ciado, de qualquer das substância-, a
e sete graus quinze minutos sudoeste
OU-G s'e refere o art , 2.:1 do citado Re(77° 15' SW); cento. e cinqüenta, e
r\llamento ou de outras substâncias.
dois metros (152m), cinco graus vini::~scrimin.adas pelo oonsein., Nacional
t-e minutos sudoeste (5° 20' SW). Esta
ti", Pesquisas.
autorizaçâo é outorgada mediante as
Art. 2°. O título da autorizaçã,o de
eo ndíções constantes do pal'ágra-f o
pesquisa, que será uma via autêntica
único do art. 28 do Código de Minas
68.st·8 Decl'€,to, pagará a taxa de quae dos a.rtigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
tro mil novecentos e cinqü-enta crualém das seguintes e de outras consL::~iros (Cr$
4.950,00) e será váüdo
tantes do mesmo Código, nâo exprespêlo prazo de deis (2) anos a pal'th'
samecita memcionadas . neste Déereto,
da data da transcrícão no livro ~}ró
Parágrafo único. A execução da
prio da D:visão de Fomento da Pl'()cucâo Mineral do Ministério da Agriprresetlte. autorização fica sujeita às
cultura.
estipulações do Regulamento aorovado pelo Decreto n.s 30.230 de 1 de deArt. 3.° Revog;am-se as disposições
\;;''1 contrário.
zembro de 1951 uma vez se verífíRio de Janeiro, em 17 doe outubro
que a exístêncía na jazida, con:o ~
-de 1958; 137.° da Independência -e 70.0
saciado de qualquer das substânctas
(..?,. Repúblíca .
a cue 'se refere o art. 2.° do citado
Hegulamento ou de outras substâ,?-cias
JUSCELINO KUBITSCHEK.
discriminadas pelo Conselho Nacional
Mário Meneghetti.
de Pesquisas.
Art. 2.° Fica estabelecida, para. a
presente autorização de lavra, ao área
DECRETO'N.O 44.655 - DE 17 DE
de proteção de quatro hectares e cinOUTUBRO DE 195'8
qüenta ares (4,50 ha) e que partindo
dê um ponto situado a dez metros
AutOriza o cidadão brasileiro Roberto
e oitenta centímetros (10,80m)
no
Motzkus a lavrar água mineral no
rumo sessenta e dois graus quarenta
m.unicípio de Pôrto Alegre, Estado
0
e cinco minutos sudoeste (62 45' SW)
do Rio Grande do Sul e estabelece
do vértice inicial da pclígonal acíma
área de proteção para a mesma
descrita. Os lados da poligonal defilavra.
nidora da área de, proteção d~ que
trata o present., artigo. assim se deo Presidente da República, usando fio
e, por seus comprimentos e rumosda atribuição que lhe ~onfer'ê o arverdadeiros: cento e cinqüenta e sete
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metros (157m). oitenta e cinco gl'6.US
sudeste (850 SE); quarenta e ':et~ metros (47m), dois graus nordeste (2°
NE); setenta e oito metros (73m) ,
sete graus quinze minutos nordeste
(7° 15' NE); noventa e três metros
e cinqüenta centímetros (93,5()m),
quarenta e três graus noroests (43 0
NW); quarenta e dois metros (42m),
setenta e riove . graus sudoeste (79 0
SW); quarenta e quatro metros ....
(44m) setenta graus cinqüenta minutos 'sudoeste (70 0 50' SW); cent., e
vinte e oito metros e cinqüenta centímetros (128;50m), setenta e· nove
graus quinze minutos sudoeste (79°
15' SW); setenta e sete metros ....
(77m), cinqüenta e cinco graus quinze minutos SUdO€Bte
(550 15' SW);
noventa e cinco metros (95m) dezoito graus sudeste (18° SE); cento e
quarenta metros (l40m),
«íte nta e
nove graus trinta. minutos -iordeste
(890 30' NE).

Art. 3.° O concessíooário da au-,
torízação fica obrigado (1 recolher aos
cofres públicos na forma da lei, os
tributos qUe forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 4.° Se o concessionário da. autorização não cumprir qualquer das
obrigações qUe lhte incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula na· torma dos artigos
37 e 3-8 do Código de Minas,
'Art. 5.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Oódig o de

Minas.
Art. 6.° O coneesslcnário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da 'Produção Mineral
e gozará d05 favores discriminados
~ art. 71 do mesmo Código.
Art,

7.° A autorização

de lavra

terá por título êste decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Femento da Produção l\I!o,,::ral
do Ministério da Agricultura. após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) ,.
Art. 8.0 Revcgam-ss as díspostcões
em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1958; 131. 0 da Independêncie. e 70.U da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

-DEORETO NQ 44.656 - DE 17
OUTUBRO DE 1958

DE

Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, assinado pelo
Ministro da Viação e Obras Públicas.
que cem êste baixa.
Art. 2.0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de outubro
de 1958; 137.0 da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucia Meira.

Regimento do Departamento
Nacional de Estradas de Bodaçem, baixado com o Decreto n·? 44,656, de 17 de outubro de 1958·
TíTULO
CAPíTULO I
DA NATUREZA

Art. 1.0 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (D. N .E R,).
entidade autárquica. vinculada ao Ministro da Viaçã<l e Obras Púb1.Icas,
instituída com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica, pelo Decreto-lei n.? 8.463, de
27 de dezembro de 1945, toem a sua
receita e seu regime administrativo
financeiro regulados, outrossim, peles
Leis ns. 302, de 18 de julho de 1948,
2.698, de 27 de dezembro de :0..955, e
·2.975, de 27 de novembro de 1956.
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sas leis e na conformidade dos estudos e propostas dos órgãos próprios da autarquia.

CAPíTULO II
DA FÍNALIDADE

Art. 2. 0 O D.N.E.R. tem por finalidade o estudo, o projeto, a locação.

a construção, a conservação, o melhoramento, o revestimento ou a pavimentação, Inclusive construção de
pontes e demais obras correlatas. das
estradas d-e rodagem federais, bem
com., o pclíciamento dessas estradas,
de acôrdo com as leis vigentes que
lhes dizem respeito e mais as atri~
buíçôes especificamente indicadas nesI 1.

CAPíTULO

n~

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3.° Para cumprimento de suas
finalidades e atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 3." do Decreto-lei n. o 8. 463, de 27 de dezembro
de 1945. o D.N.E.R. tem a seguinte
organização:

órgãos de Deliberação Coletiva

Conselho Rcdoviârin N acíonal (C . R . N. )
S.)

1.1 ....:... secretaría (C. R. N. -

2.

Conselho Executivo CC. E.)
Secret.aria, <C. E. - 8.)
Delegação de oontrôíe (D. C.)
3.1 - serviço de Fiscalização Financeira (S.
3.1.1 - seção de Registro de COntratos
3 . 1. 2 - Seção de Verificação de oon tas
3.2 - ServiÇO de Expediente e comunicações

2.1 3.

3.2.1
3.2.2 -

(S. V. C.)

DIreção-Geral

Gabinete do Diretor-Geral (Gb.)
1.1 1.2 -

Secretaria (Gb. - S.)
Admínistraçâ-, do centro Rodoviârío (Gb. -

2.

Inspetoria Técnica

3.

Serviço de Relações Públicas (S. R.P . )

IH 1.

(8. R. C.)

(8. E. C.)
Seção de Expediente e pessoal (8. E. P.)
Seção de Arquivo e Comunicações (S. A. C.)
II -

1.

F. F.)

(I.

A. C. R.)

T.)

órgãos Executivos Centrais:

Divisão de Planejamento (D.P.)

1.1 -- Serviço de Estatística e Planejamento (S.E.P.)
1.2 - SerViço de Organização e Métodos (8. O .M. )
1.3 - Serviço de Documentação (S. D. )
1.:1.1 - Seção de Divulgação (S.D.-I)
1.3.2 - Biblioteca (S.D.~2)'
1.3.3 - Seção Foto-CinematogTáfica (S.D.~3)
1.4 -- Serviço de Custeio e Orçamento (S.C.O.)

1.5 -

Seção de Cadastro (D.P.-I)
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2.

Divisão de Estudus e Projetos (D.E.P.)
2.1 .....:.. Serviçú
2.1.1 2.1.2 2.1. 3 -

de Estudos ~ Traçados (S.E.T.)
Seção de Estudos (S.E.T.-l)
Seção de Aerofotogrametria (S.E.T.-2)
Seção de Traçados {S. E. T -3)
,

2.2 - Serviço de .Obras de Arte <S.O.A.)
2.3 -- Sel'viç,) de Arquitetura e Paisagismo (S.A.P.)
2.4 - Seção de Cópias (D.E.P.-1)
2.5 . .:. . :. Seção de Registro e Arquivo (D.E.P.-2)
3.

Divisão de Com trução CD. ot.
3.1 -

3.2 3.3 4.

)

Serviço de Colliitrução de Estradas e8. C. E.)
3.1.1 - SE-ção de Orientação (S.e.E.-l)
3.1.2 - S6çáo de contrôle (S.C.E.-2)
Senriço de Construcâo de Obras de Arte (S.e.a.A.)
3.2.1 - Seção de Orientação (S.C.O.A.-I)
3.2.2 - .seção de Contrôle CS.C.O.A.-2)
Seção de Contrôle Orçamentário CD.Ct.-l)

Divisão de Conservação e pavimentação (D.e.p.)
serviço de Conservação (S. Cv.)
4.1.1 - Seção de Uú:utação (8. CV.-1)
4.1.2 - Seção de Contrôle (S.Cv.-2)
4.2 - Serviço de Pavimentação (S. Pv.)
4.2.1 - Seção de Orientação (S. PV.-1)
4.2.2 - Seção de Contrôle (S. Pv. -2)
4.3 - Seçãt> oe Contrôle Orçamentário <D.e ..p.-1)

4.1 -

5.

Divisão de Trânsito (D. Tr.)
5.1 -

Sel'viço de Transportes Rodoviários (8. T .R. )
5.1.1 - Seçãc de Registro (S.T.R.-1)
5.1.2 - Seção de Estudos <S.T.R.-2)
5.2 - Serviço de Segurança e Pesquisas <S.S.P.)
5.2.1 - Seção de Pclícíarnento e Sinalização, (S.S.P.-!)
5.2.2 - Seção de Pesquisas (8. S. P. -2)
5.3 .- Seção de Contrôle Orçamentário (l). Tr.-l)

6.

Divisão de Peso ursas Tecnológicas (D. P .T. )
6.1 -

Serviço de Conc.!eto e Materiais de Construção (S.C.M.C.)
6.1.1 - Seção de Aglomerantes e Concreto es. e.M. C. -1)
6.1.2 - Seção de Materiais de Construção (S.C.M.e.-2)
6.1.3 - Seção de Petrografia -('S.e.M.O.-3)
6 .2 - Serviço de Geologia (S. Gg.)
6.3 - Serviço de Química e Betumes (S. Q. B . )
6.3.1 -

6.3.2 6.3.3 6.4 -

Seção de Químka (S.Q.B.-l)
Seção de Lubrificantes e Combustíveis
S~ão de Betumes <S.Q.B.-3)

Serviço de Solos e Fundações (S.S.F.)
Seção de Solos (S.S.F.-l)
6.4.2 - Seção de Sondagens (S.S.F.-2)
6.4.3 - Seção de Fundações (S. 8. F. -3)

6.4.1 -

(S.Q.B.~2)
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'1. Divisão de Cooperação (D. Co.)
7.1. - serviço de Coordenação das Atividades Estaduais (S, C .A. E. )
7.2 -

7.3 -

8.

Divisão de Equipamento Mecânico (D.E.M.)

8.1 -

8.2 -

8.3 -

8.4 -

8.5 -

9.

7.1.1. - Seçáo de Atividades dos Estados (S.C.A.E.-l)
'7. 1. 2 - Seção de Cooperação Municipal (S. C. A. E. -2)
S-erviço de Obras por Delegação (S. O .D. )
7.2.1 - Seção de Contrôle dos Convênios (8. O .D.-1)
7.2·2 - ser;fto de Contrôle Técnico (S.0.D.-2)
7.2.3 - Seção de Contrôle Orçamentário (S. O. D. -3)
Serviço do Fundo Rodoviário Nacional (S.F.R.N.)
7.3.1 - Seção de Contrôle e CooI'denaçã,o (S.F.R.N-1)
7.3.2; - seção Financeira (S. F. R. N. -2)

Divisã.o

Serviços Técnicos (S.Tc.)'
8.1.1 - Seção de Contrôle e Registro de Equipamento
(S. Tc.-1)
8 . 1. 2 - Seção de. CooPeraçã., Técnica (S. Te. -2)
8.1. 3 - S€ção de Ensino e Aprendizagem (8. Tc ...3)
Oficina Central (O. C.)
8.2.1 - Secão da Manutenção (O.C.-I)
..,.1.2 - seção de Recllperação (0.C.2)
8.2.3 - Seção C\3 Oarpíntaria e Obras (0.C.-3)
8.2.4 - Depósito de M-ateTiJ11 (O.C.-4)
8.2.5 - Garagem Central (0.C.-5)
Oficinas Regionais (O.R.)
8 . 3 . 1 - Seção de R-€cuperação (O. R. -1)
8.3.2 - DepóSito de Materíal : (0.R.-2)
Serviço de Transpxrtes (S.Tp.)
8.4.1 - Seção de' Tráfego (S.Tp.-l)
8.4.2 - Seção de Manutenção (.8. Tp.-2)
serviço de Ra-djocom unícações (8 . Rc. )
8.5.1 - Séção de Tráfego (B.Rc.-I)
8.5.2 - S-eção de Manutenção e Expedição (S.Rc.2)
de

Admimstraçâo (D.A.)

9. L- Serviço de Orçamento (S.O.)
9.1.1 - , Seção doe Recreita (S .0.-1)
9.1.2 - seção de Empenhos (5.0.-2)
9. 1 ,3 - seção de Li quídações (8 . O. -3)
9.2 - Serviço do F€iSMal (S.P.)
9.2.1 - Seção de Provimento e Vacância (S.P.-I)
9,2.2 - Seção de Díreítcs e Deveres (S.P .-2)
9. 2. 3 - seção de Lotação e Olassítícaçâo (S. P . -3)
9.2.4 - Seção de Cadastro (S.P.-4)
9.2.5 - S~ção do -P€660aI de Obras (8. P . -5)
9.2·6 -seção de Expediente (S.P.-6)
9.2.7 - Seção Financeíra (6. P . -7)

9.3 -

ServiçO de Comunicaçõee (S. C.)

9.4 -

9.3.1 9.3.2 9.3.3 Serviço
9.4.1 9.4.2 9.4.3 -

Protocolo Geral (S.C.-1)
Arquivo (S.0.-2)
Seção de Expedição (S. C .-3)
de Mecanízaçâ., (S.M~.)
seção de Operações Auxiliares (S.Mz.-l)
Seção de Preparação de Fôlhas (S.Mz.-2).,
Seçã-o de Ocntabílízação Mecanizada (8. Mz. -3)
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9.5 - servíco Médico (S. Md.).
9.6 - Tesouraria c;eral ('1'. G . ) .
9.7. - Contadoria Geral (C.G.)
9.7.1 - Seção de Contabilídada Centralizadora (C.G.-l)
9.7.2 - Seção de Contahilidade Financeira (C. G. -2)
9.7.3 - Seção de Oontabílídede Patrimúnial (C.G.-3)
9.7.4 - Seção dte: Contabilidade Industrial (C.G.-4)
9 . 8 - seção de Mecanogr afia (D. A. -1)
9.9 - Administração do Edjfício (D.A.-2)
9 . 9 . 1 - Portaría (P',
9.9.2 - Z~Jaoo!i~ (Z)
10. Divisão de Aprovisionamento (D. Ap.)

ServiÇ() de Compras (S. Cp. )
10.1.1 - &ção de Cadastro e Estudos (S.Cp.-l)
10.1.2 - Seçã<) de Colete. de Precoo (S.Cp.-2)
10 . 1. 3 - s-eção de Im portação (S . Cp. 3)
10.2 - Serviço de Material (S.M,t.)
10.2.1 - Seção de Abe.stecimento(S.Mt-1)
10.2.2 - Almoxarifad., Geral (S.Mt.-2)
W.2.3 Seção de Expediçáo(S.Mt.. 3)
10.2.4 - &ção de ~plicação e Recuperação (S. Mt.'-4)
10,3 - Serviço Gráfico (S. Gr. )
10.3.1 - Oficín..... Gráfica (S.Gr.-l)
10.3.2 - Laboratório Fotográfico (S.Gr.-2)
10.4 - Seção de Cont.rô1e Orçamentário (D.Ap.-1)
10.1 -

11.

Procuraderia Judicial (P.3 )
11. 1 11.2 -

12.
13.

ServiçO Jurídico (S. J. )
ServiçO do Conte·ncioso (S.Con.)

Oomíssão de Avaliação de Imóveis (C.A.I.)
Oomíssão de ooncorréncías de serviços e Obras (C.C.S.O.)
13.1 - Seção de Concorrências (C.C.S.O.-l)
13.2, - Seção doe Registro de Firmas (C·C.S.O.~2)
TV -

1.

óRGAOS EXECUTIVOS REGIONAIS

21 (vinte e um) Distritos R0doviárioB Federais compreendendo c,~..1 um:
1.1 1.2 -

8 (oito) Eesidências (R)
Serviço 'I'écmco uintrital (S.T.D.)
1.2.1 - Seção de Obras (S.T.D.-l)
1.2.2 - Seção de CCll1.serveção (S.T.D.-2)
1.2.3 - Seção de C.::opéração (S.T.D.~3)
1.2.4 - seção de Laboratório (S.T.D.-4)
1.2.5 - Seção ele, Custeio (S.T.D.-5)
1. 3 - Serviço Admí 1) istrati vo Dístrítal (S. A .D. )
1.3.1 - Seção de Orçamento Distrital (S.A.D.-!)
1.3.2 - Seção de C'mtabili<:lade Distrital (S.A.D.-2)
1.3.3 - Seção de Ccmunícacões Distrital (S.A.D.-S)
L 3.4 - Se cão de Pe660al Distrital (8 .A. D. -4)

1. 4 -

ServiÇo de E q uípamen to e Material (S. E .M. )
1.4.1 - Seção de ECluipamento (S.E.M.-l)
1.4
- Seção de Material (S.E.M.-2)
1.5 - T260Ura'l'ia DJstIitaI (T .D.)
1.5.1 - seção de REoebimenoo (T·D.-I)
1.5.2 - Seção de Pagamentos (T .D.-2)
Q2
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1.6 -

ExECUTIVO

serviç-o de Trânsito Distrital (8..Tr . D. )
seção de Transporta (S.Tr.D.1)

1.6.1 1.6.2 1. 6.3 -

SEção de EstatiBtica (S.Tr.D-2)
SeçáQ de Policia (8. fi.D. -3)

2. comissões E<;pedais, de estudos ou de obras;
3. Escritól'i<:s de Fiscalização, serviços, setores ou Turmas compreendendo quaisquer serviços teenpcràríaments descentralizados da Admínístração Central, mas sob seu imediato eontrôle e orientação.
Art. 4.0 O D.N.E.R. terá 11m Diretor-Geral. que deverá ser engenheiro civil de reconhecida competêncía e idoneidade e que tenha exercido fUfl1ÇÕ€lS de realce no setor rodoviário federal ou estadual, nomeado em Comissão, Delo Presidente da
República ,

Art. 5." As Divisões terão Diretores, o Gabinete
do Direcor-Geral,
um Chefe, a Inspetoria Téc..."1ica, um
Inspetor Técnico, o Serviço de Relações Públicas, um chefe, a Procuradoria Judicial, um Procurador-Chefe,
aIS Comissões. um Presidente, 11 Tesouraría .Gera.l, um Tesoureiro-Geral,
e os Distritos Rodoviários Fed""J:l:ris,
um Chefe, nomeados em comíssãc
pelo Sr. Diretor-Geral.
Art. 6.0 Aos servídores lot3.::.105 no
Gabinete do Diretor-Geral, .nclusíve
o pessoal subalterno, poderá ser Collcedida a gratificação de representaCão de gabinete que lhes f9r arbítrada pela referida autoridade na forma da legislação vigente.

dane. de acôrdo com a díscrímínecãc
que o Dire~,y-Geral aprovar.
Art. 10. Quando a função exigir,
para. seu bom desempenho, que o
servidor resída em próprio nacional,
poderá o Diret-or-Geral deterrnínar a
residência obrigatória ou optativa do
servidor, na forma. da legislação vigente.
TíTULO II

Competência dos órgãos de Deliberação Coletiva
CAPíTULO I
DO

CONSELHO

RODOVIÁRrO

NACIONAL

SEÇÃO I
Da Competência

Art. 11. Ao C. R. N. compete,
além da orientação superior do D.
N. E. R., na qualidade de sua mais
alta instância deliberativa, PoI' iniArt. 7.° O Prenídente da D,ü'~ga
ciativa própria ou sob proposta do
ção de Contrôle, o Chefe do GabmeDiretor-Geral, o seguinte:
te, os Diretores de Divisão, os Chefes
I - estudar projetos de' decretos
de Serviço, o Inspetor Técnico, o
ou de regulamentos relativos a leis
Procurador-Chefe, o Preslden~e
da
ou a decretos-Ieís federais ainda viComissão de Avaliação de Imóveis, o
gentes, que versem sôbre thatéria roPresidente da Oomissáo de Concordoviária, ou apreciá-los e emítír parências de Servíços e Obras e os
recer a seu respeito, antes que se·
Chefes dos riístrítcs Rodoviários Fejam submetidos à aprovação do Prederais terão SecretáIioo.
sidente da República;
ATt. 8. o Os serviços, a oontanorraII - deliberar sôbre quaisquer meGeral, as Residências, a Blblioteca,
didas, no âmbito do Poder Executivo
as seções, as orícínas, o Almoxa..írafederal, qus se relacionem com o plado-Geral, a Portaria o Laboratório
nejamento, programação ou alterae a Zeladoria terão chefes, as Admição de estradas do Plano RodoviáriO
nistrações, Administradores e a GaNacional;
ragem Central, Encarregado.
III - deliberar' sôbre as condições
técnicas - limites mínímos ou máArt. 9.0 Os Cargos em oomíssão
ximos - inclusive faixas de domínio,
e as Funções Gratificadas de caráter
trens-tipo para o cálculo das pontes
técnico somente poderão ser exercie 'obras de arte, em correspondência
dos por ocupan:teB de série funcional
ou carreira da respectiva espeeíali- às diversas classes de estradas de ro-

Aros.
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.dagem, bem corno nos casos_ de mo-:
díücações daquelas condições, em
· funcâo da evolução da técnica ou das
earacterístícas dos veículos automo· tores;
IV - deliberar a respeito dos métodos de elaboração do orçamento da
autarquia, bem como no que diz respeito à colaboração do D.N .E.R na
preparação da parte especlfieamente
rodoviária da proposta orçamentária
.da União;
V apreciar e aprovar o orçamento anual relativo aos recursos
específicos da Autarquia, inclusive
·suas modificações, quando de todo in· dispensáveis, dentro do próprio exercícío a que se refere, em função da
·evolução da receita e para atender
às necessidades inadiáveis das serviços, relativamente a despesas do se:gu.ndo semestre;
VI - deliberar sõbre os programas anuais de trabalho do D.N.E.R.,
inclusive os métodos para a sua elaboração, .que visem à melhor disposição econômica possível das atíví'dades executivas da Autarquia, de
conformidade com a soma dos re.cursos à sua dispo-sição dentro do
exercício e abrangendo as obras de. ~egadas;
VII - deliberar sôbre as possíveis
operações de crédito, que visem a
ampliar OU facilitar a execução dos
programas de trabalho da Autarquia;
VIII - apreciar, em térmo; de colaboração com os respectivos órgãos
'ou Conselhos Rodoviários. os planos
de estradas de rodagem dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, e aprová-los, bem como no caso dos programas de aplicação em obras rodoviárias. pelas referidas entidades,
dos recursos de origem federal, nos
têrmos da legislação especínca, da
União, que lhe diz respeito;
IX - aprovar
relação discriminativa. trimestral, da distribuição dos
recursos do F.R.N.) no que diz respeito às cotas do próprio D.N.E.R.,
dos Estados, Distrito ~deral e, glo.
balmente, dos Municípios;
X - deliberar no. caso de SUSj)Cllsão da remessa da cota do lo.... R. N.
ao Estado, Território ou Distrito Federal, quando em falta, relatívamente ao cumprimento das condições írn,
postas pela legislação própria, para

a

EXECUTIVO

43

que se processe a entrega da ~fel'jóa
cota;
XI - apreciar e aprovar QS re.atôríos anuais do Diretor-Geral;
XII - apreciar as prestações ce
contas anuais do Diretor-Geral e
emitir parecer a respeito, com. o intuito de facilit-ar o perfeito j 1 t1ga .
mento da matéria peJo Tribunll.l de
Contas da União;
XII! - deliberar sôore contratospadrão para adjudicaçâo de serviços
sob os diferentes regimes de execução, inclusive convênios de delegação e contratos de especialistas, ce
acôrdo com a legislação própria;
XIV - colaborar na elaboração de
possíveis
modificações do presente
Regimento, em função da evolução
dos serviços de melhores métodos de
trabalho estudados, ou de novas Ida
que acresçam ou suprimam, suostancialmente, Os encargos da Autarquia.
aorovandc-as antes de serem submetidas à deliberação superior;
XV - deliberar sôbre normas e tabelas referentes ao pessoal do D. N.
E. R.. inclusive planos de >eleçã{),
aperteíçoame-jo e enquadramento dêsse pessoal;
XVI - apreciar as possíveis dúvidas de Interpretação ou omissão das
leis federais referentes a assuntos 0.8
ínterêsse rodovíárío, e deliberar a seu
respeito, bem como propor as medidas adequadas a soluctoná-las:
xvrr
apreciar, previamente,
quaisquer projetos de lei relativos .à
viação. administração, técnica ou dI·
retro rodoviário que tenham de ser,
por iniciativa do Poder ExecuttVO,
enviados ao Legislativo;
XVIII - elaborar ou apreciar e de~
liberar sôbre projeto de R;eglJlamento,
referente ao pessoal do D.N .E.h.,
que atenda, especificamente, às necessídadeg dos serviços da Autarquia e
em harmonia com as dísposíções legais que o afetem;
XIX - aprovar a realização de
convênios pela Autarquia, bem como
os respectivos têrmos de deleg'i."ao
de atribuições ou recursos, a outras
entidades públicas, quando a cte,;;-.:;entralízação dos serviços fôr julgada
conveniente:
XX - apreciar projetos e .')rç3,men~
tos de estradas e obras a serem
construídas à conta de recursos atribuídos ao D.N.E.R., e aprovar aquê-
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les que correspnndam à boa ~kcnica
e às normas vigentes. nos têrmos do
§ 1.0, do art , 16, da Lei n. o 302,
de 1948
XXI aprovar. definitivamente,
taís - projetos, quando relativos a
obras de valor orçado até Cr$ .. , .
5()(}, ooo 00 e O!"$ 250. O()(},()1) resoectr,
vamente, OU delegar, se convier, essa
atribuição. no primeiro caso ao C.E.
e, no segundo ac Diretor-G~ral, ~e
acôrdo com o § 2.°, do art. 16, (la
Lei n. ° 302, de 1948;

XXII - elaborar ou promover a
elaboração de normas relativas &0.
cumprimento das disposições :10 artigo 2(j da Lei n.> 3G2, de 1948, quanto ao custeio de viagen3 ou bôlsas de
estudo no país OU no estrangeiro, de
servidores do D.N.E.R., membros OU
assistentes do C.R.N., bem como
aprovar os nomes dos que forem para
isso selecionados;
. XXIII - apreciar a conveníêncta
da organização OU criação de cursos
de aperfeiçoamento ou f'Ormaç~o do
pessoal técnico especializado, de acõr.
do com as necessidades dos 8'~:'viç~
da Autarquia, bem como deliberar
sõbre contratos de especialistas, de
notória eompetêncía, do país ou do
estrangeiro para ministrar tai.s cursos ou realizar conferências. serviços ou pesquisas, de alto interêsse
rodoviário;
XXIV - apreciar a conveniência
da indicação de pessoas OU téoní;..os,
de notória competência, para a constituição de delegações do país a Congressos Internacionais de Estra-las de
Rodagem, bem corno colaborar, [untamente com o Diretor-Geral na seleção dos nomes dessas pessoas;
XXV - deliberar a l"espei~ da
participação do D.N.E.R. mediante
delegação, em Congressos Nac::;H:Jis
dé Estradas de Rodagem ou de TJ:ans~
portes, bem como, excepeíonaimente,
'em outros que, embora de modo indí,
reto, abordem matérias correlatas. de
real interêsse para a economia, a estatÍStica ou a téCnica rodoviária ; deliberar, ainda quanto à escolha de
nomes para â referida delegação:
XXVI deliberar a respert., r.e
normas para, sob sua oríentaçâo serem promovidas as Reuniões de Administrações Rodoviárias, bem C.OlUo.
com a colaboração do Diretor-Geral
no caso da escolha da representa,
ção do D.N.E.R. em cada urna
delas;
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XXVII -

estudar com a colabora-

ção do Diretor-Gera.!, os programas

de prioridade, que se ~!es~'~re?l
realizáveis em períodos qumquenais,
de acordo com a recomendaçáo co
art. 21, da Lei n , ° 3()2. de J.948 e
deliberar a seu respeito;
XXVIII - estudar, com a colaboraração do Diretor-Geral, inStruções relativas à entrada dos agentes ou servidores do D. N .E. R. nas oropr. edades públicas e particulares, e de.íberar a seu respeito, em obedtêu.ra ao,
que preceitua o art. 23 e seus parágrafos, da Lei. n.> 302, de HH8;
,
XXIX - indicar. trimestralmente..
"ao Banco Nacional de Desenvoíví,
ment.,
EconômICO, as percentagens
que com a colaboraçáo do DiretorG~ral calcular, visando à tra.nxferência, para a conta dos Departau:el'..~os
de Estradas de Rodagem ou o.,·gaos
equivalentes - dos Estados, Dist-rito
Federal e Territórios das cotas
de 60% do FUndo Nacil)nal de 'Pa~
vímentação, que lhes devem respectl,
vamente tocar:
XXX - aprovar os projetos de pavimentação de rodovias. a
serem
atendidos COm os recursos proveni-zntes das parcelas do D.N .E.R. I~O'
FUndo NaciOnal de Pavimentação;
XXXI apreciar e aprovar os
projetos de pavimentação de rodovias federais que tenham de ser exe,
curados. embora. mediante ~onvêmo.
pelos Departamentos Estaduais de
Estradas de ROda.gem em órgãos equivalentes, e por conta de suas paree'las no Fundo Nacional de Pavimen,
tação, bem como em se tratando de
rodovias estadua~ que, devi10 á círcunstãncias especiais, do supevirr interêsse da União, mereçam, em rêrmos de colaboração com as referidas.
entidades públicas, tais providêno'us;
XXXI! - apreciar e opinar. a respeito de trabalho conjunto do D.N.E.R.
e Departamento Nacional de Estra.
das de Ferro, relativamente aos trechos ferroviários a serem substituídos:
por estradas de rodagem. quando setratar de estradas de ferro de propriedade ou concessão estadual, na
forma do § 3.°, do art. 8.0 • do Deoreto n.O 38.963, de 3 de abril de 1956;
XXXIII - apreciar e aprovar, previamente, os pedidos de' empréstimos
a serem feitos ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico. para financiar a execução de projetos de
pavimentação de rodovias ou de subs-

iituição de trechos ferroviários recototal das cotas do F.RN. em obras ou
nhecidamente deficitários, por estraserviços rodoviários, a fim de podedas de rodagem;
rem ser aplícadas parcelas dêsses reXXXIV - aprovar, anualmente, a
cursos na criação ou desenvolvimenescala. de priúriJd.d~s, relativa às esto de outros meios de transporte se
tradas do Plano Rodoviário Na,c.iona! de imediato mais necessários (~. em
que, deacôTdo com a intensidade dos
função das condições geográficas ou
respectivos tráfegos, tomando-se por
econômicas das áreas terrítoríaís a
base a SUa média aproximada, verique devam servir;
ficada em relação aos três anos anXLI - elaborar e aprovar o seu
teriores, mereçam ser melhoradas ou
Regulamento Interno;
pavimentadas, à conta .dos 30% da
XLII - solicitar do Díretor Geral,
cota do D.N.E.R. no F.R.N., em
quando necessário, informes sôbre
'atenção ao que dispõe a alínea a,
quaisquer atividades dos órgãos que
do art. 10, da. Lei n .» 2.975, de 1956;
lhe são subordinados:
XXXV '- atender, no estabeleciXLIII - deliberar, no âmbito da
mento da escala referida em o núAutarquia, a respeito de qualquer mamero anterior, à condição determinatéria de caráter contratual ou norda na lei ali citada, de que a distrimativo, que decorra do cumprimento
buição dos recursos, provenientes dos
das disposições do art. 2.° dêste Re30% da cota do D.N.E.R. no F.R.N.,
gimento e POSSa ter repercussão sôseja feita pelas estradas do Plano Rc.. bre direitos ou obrigações de terceidovíárío Nacional, de tal modo que
ros'
XLIV - solicitar do C. E., quando
corresponda em relação à quilometragem, dessas estradas, compreendidas,
necessário, quaisquer informações ou
manifestações qUe forem julgadas
respectivamente, na área de jurisdiúteis, em têrmos de colaboração, para
ção territorial dos Estados - percentualmente à proporção da cota de
resolver os assuntos de sua alçada;
cada um dêles no F.R.N. - avaliada
XLV apreciar,
última insna base das apurações do exercício
tância administrativa, no âmbito da
anterior;
.
Autarquia, os recursos interpostos de
decisões do C.E. ou do Dire~ol'-G€ral,
XXXVI - aprovar, em definitivo,
os projetos de obras ou serviços rocom base no art. 167 da Lei n." 1.711,
doviários, inclusive pavimentação, -rede 28 de outubro de 1952, e outros, de
lativos a substituição de trechos feracôrdo com as normas que vigorarem
roviários federais, an-íeconômícos por
a seu respeito;
~
estradas de rodagem federais, e à
XLVI - solicitar da DO informes
conta dos recursos de que trata a
ou pareceres, quando necessárícs ao
alínea ub", do art. 10 da Lei númeperfeito esclarecimento de assuntos
ro 2.975, de 1956;
da especialização ou competência daquela, a respeito dos quais deva se
xx.:~VII
aprovar, em relação
manifestar ou deliberar;
orçamentária desta-cada, no orçamento geràJl da Autarquia, as parcelas ou
XLVIr - acompanhar, através de
dotações que devem ser, anual e resrelatórios ou boletins informativos, a
pectivamente, aplicadas em obras romarcha dos trabalhos na D. C " e prodoviárias nos Territórios Federais, de
videnciar junto 3.0 Diretor Geral no
,acôrdQ com as disposições do art. 11,
sentido de qUe disponha dos elemen!da Lei n.o 2.975, de 1956;
tos julgados necessários ao perfeito
XXXVIII - apreciar os demons- . cumprimento dos encargos 'da alçada
daquela;
trativos da aplicação, pelos Estados,
XLVIII - apreciar e deliberar. em
dos recursos do F.R.N, a que 80 r.efere
última instância administrativa, no
o -art. 12.°, da Lei n.O 2.975, de 1956;
âmbito da Autarquia, sôbre recursos
XXXIX aprovar os programas
interpostos por servidores, com exerde aplicação específica. de recursos,
cício na D.C., a respeito de atos disda cota do D.N.E.R. no F.R.N.,
ciplinares emanados de seu presídenpara fins turísticos, em cumprimento . te,
bem como apreciar representações
do art. 14, da Lei n. o 2.9'75, de 1956;
qUe se refiram a membros da menXL - apreciar os casos de exceção
cionada Delegação, e representar. ainem que - mediante prévia aprovação
da, fundamentalmente, ao Ministro da
do Ministro da Viação e Obras PúVíação e Obras Públicas, nos casos
blicas - em certos Estados ou Terde irregularidades por quaisquer 'dêritórios se justifique o não emprêgo
les pra tíoadas ,
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SEÇÃO li
Da composição

Art. 12. O Conselho Rodoviário Naserá composto dos seguintes
membros, todos brasileiros natos:
I um Presidente;
II - um representante. do Estado
, Maior do Exército;
In - um representante do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio;
IV - um representante do Minis~
tério da Fazenda;
V - um representante da Federação Brasileira 'de Engenharia;
VI - um representants da Escola
Nacional de Engenharia. da- Universidade do Brasil;
VII - o Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
§ 1.0 O Presidente deverá ser engenheiro civil de reconhecida competência e idoneidade, estranho aos
quadros do funcionalismo federal, de
livre escolha do Presidente da República.
§ 2.° Os membros mencionados nos
números II a VI, serão nomeados pelo
Presidente da República, mediante
indicação dos órgãos ou entidades representadas.
§ 3.° O representante da Federação
Brasileira d e Engenharia terá mandato de três anos, não podendo o
mesmo representante servir em dois
períodos suoessívos.
ci-onal

SEÇÁO III
Das condições básicas para
funcionamento do- C .R.N.

o

Art. 13. O quorum mínimo para
as reuniões do C. R .N. é de metade
do número legal dos seus membros.
Art; 14. As deliberações do C. R. N .
serão tomadas por maioria relativa de
votos dos membros presentes, eabendo ao presidente, no caso de empate,
além do voto comum, obrígatõríamente o de desempate.
Art. 15. Com a permissão ou a
convite do Presidente, poderão participar das reuniões e debates do C.R.N.,
mas sem direito a voto, pessoas OU
técnicos julgados capazes de contrí-

buír para a elucidação de questões.
especificas, de alçada deliberativa do
Conselho.
Art. 16. Os membros do C.R.N.,
quando funcionários fe'derais, estão
isentos do ponto, nas suas respectivas
repartições, nos dias de reunião ou
quando em missão do órgão definida
em resolução, a respeito da qual fará
o Presidente comunicaçâo escrita ao,
chefe da repartição em que tiver exercício o conselheiro interessado.
Art. 17. Com base na proposta, de
que trata a alínea "e" do art. 13. do,
Decreto-lei ll.O 8.463, de 1945, ou em'
ratos posítívados, que caraoterízem.
írregulartdades praticadas pelo Diretor Geral, deve o presidente do C,R.N.,
depois de apreciado o assunto peloCcnselho em sessão extraordinária e:
reservada, com a presença mínima de .
dois terços de seus membros, encaminhar o processo ao Ministro da.
Viação e Obras Públicas. para as
providências legais complementares.
Art. 18. AS resoluções ou deliberações do C.R, N .• quando de sua competência exolusíva, consíderar-se-ão finalmente aprovadas após sua publicação no Boletim Informativo da Direteria' Geral OU no Diário Oficial, e.
noutros casos, atendendo-se. ora às
disposições do parágrafo único do artigo 9.°, do Decreto-lei n.? 8.463, de
1945, ora às leis, normas ou ates da,
delegação de competência em vigor ..
relativamente ao assunto de cada um
dêles ,
Art. 19. O Diretor Geral não terá
direito a voto nas' deliberações relativas às matérias de que tratam os
itens XI e XII do art. 11 dêste Regimento.
,
Art. 20. O C .R .N . elegerá an ual--'
mente, dentre seus membros, »m VicePresidente.
Art. 21. O C.R.N. baixará, ror'
proposta do seu Presidente, Instruções reguladoras do runcíonamento.
d-e sua Secreta,ria.
SEÇÃO IV
Dos órgãos auxiliares imediatos
do C.R.N.

Art. ~. O C.R.N. é lme-,iiatamen-auxiliado por uma secretaria.,
Parágrafo único. A Secretaria será",
dirigida por um Chefe de Secretaria,.
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designado pelo presidente do C.R.N., e
escolhido dentre pessoas ou servidores com conhecimentos suficientes da
tradição dos trabalhos do D.~ E.R.,
e, dotados, ainda, de indíspensavel ex,
períêncía de administração geral.
Art. 23. Além da secretaria, terá
o C.R.N. um oonsultor ou Assistente
Jurídico e dois (2) Assessôres 'Téc~
nícos, diplomados em direito e engenharia, respectivamente, diretamente
subordinados ao Presidente do C.
R.N.

CAPíTULO TI
DO CONSELHO EXECUTIVO

SEÇÃO 1
Da competência

Art. 24 Ao C.E. compete:

I - manifestar-se sôbre a regulamentação do Decreto-lei n.? 8.463, de
27 de dezembro de 1945;
n - manifestar-se sôbre as modificaçõ-es do Plano Rodoviário Nacional;
IH - manifestar-se sõbre o estabelecimento das condições téentcas
mínimas, inclusive faixa de domínio
e de trens tipo para o cálculo de
pontes e obras de arte correspondentes às diversas classes de estradas
de rodagem;
IV - manifestar-se sõbre programas e orçamentos anuais de trabalho do. Departamento, apresentados
pelo Diretor-Geral;
V - manifestar-se sôbre operações
de crêdit'O necessárias. à execução dos
programas anuais de trabalho;
VI - manifestar-se sôbre os planos rodoviários dos Estados, Territórios e Distrito Federal e os programas anuais de aplicação dos auxílias financeiros federais;
VII manifestar-se sôbre distribuição e retenção dos recursos do
Fundo Rodoviário Nacional, nos têrmos da legislação em vigor;
VIII - manifestar-se sôbre Normas de serviços da incumbência do
D.N.E.R.;

IX - baixar instruções e especificações gerais para a execução de
serviços e obras da incumbência do
D. N . E. R., consideradas as propostas
feitas pelos diversos órgãos da sua
Administração;
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x - adotar manuais de diversos
níveis técnicos para utilização dos
servidores do D. N .E. R. na execução
dos serviços e obras a seu cargo, revendo-os oportunamente;
XI julgar a classificação das
propostas em concursos para adjudicação de serviços ou obras nos diversos regimes de execução e, em
última instância, os recursos interpostos por concorrentes;
XII - resolver sôbre a adjudicação
de serviços e obras quando não aparecerem concorrentes;
XIII - propor, motivadamente, ao
Presidente do C.R.N., a instauraCão de processo administrativo contra o Diretor Geral do D. N .E. R. ,
bem como a sua suspensão preventiva;
XIV - ordenar a instauração de
processo administrativo contra qualquer funcionário dos órgãos executivos do D.N.E.R .. quando o DiretorGeral ~a não o tiver feito pelo mesmo fato;
.
XV - tomar conhecimento do andamento geral dos trabalhos do D.
N.E.R.;
XVI de liberar sôbre qualquer
consulta que lhe seja submetida pelo
Diretor Geral;
XVII - anular as concorrências
para a adjudicação de serviços e
obras a c.a.rgo do D.N.E.R., Quando
ocorrerem razões relevantes, conhecendo e julgando os recursos em tais
casos interpostos pelos interessados;
XVIII - resolver sôbre a adjudicação de serviços e aquisição de materiais. na forma das Normas vigentes;

XIX -, julgar do rigoroso exame
quanto à idoneidade financeira e
técnica, à capacidade e à especiatízação e quanto à quantidade ~ qualidade de aparelhos e equipamentos
próprios, de firmas a serem inscritas
no D .N . E. R ., autorizando a insericão daquelas que satisfaçam todos os
requisitos e exigências;
XX - aprovar a classificação das
fi,rmas inscritas no D.N .E.R., de
acôrdo com as suas respectivas especializações, em diversas séries préestabelecidas;
XXI suspender o registro de
firmas inscritas no D.N .E.R., definitiva ou temporáriamente, quer como empreiteiro ou tarefeiro de obras
e serviços, quer como fornecedores
de materiais e utilidades;
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IX - Diretor da Divisão de Equi~
pamento mecânico;
X - Diretor da Divisão de Adminístracão:
XI - Diretor da Divisão de Aprovisionamento;
XII - Chefe da Procuradoria Judicial;
XIII - Presidente da Comissão de
Avaliação de Imóveis;
XIV - Presidente da Comissão de
Concorrências de serviços e Obras. .
§ l.Q Nas faltas e impedimentos de
qualquer dos membros, deve comparecer às reuniões do ('!. E. o seu
substituto legal, com direito a voz e '
voto.
§ 2.Q Independsr-ce de qualquer notificação do Presidente, .deve comparecer às' reuniões do ,C. E. J Chefe
do seu Gabinente, com direito a voz.
§ 3.Q Com a permissão ou a convite do Presidente, poderão participar das reuniões e debates do C. E.,
mas sem direito a voto, pessoas e'
técnicos julgados capazes de contribuir para a elucidação de questões
específicas por êle apreciadas. ,

XXII - decidir sôbre pedidos de
relevacão de multas, ressalvada a
competência do Diretor Geral e "ad
referendum" da D .C. ;
,
XXIII - , julgar inquéritos administrativos instaurados para apurar
responsabilidades em acidentes ocorridos com veículos, máquinas, aparelhos e equipamentos de propríedade do D. N .E .R. ou de terceiros ope~
rados em servíco por servidores do
D.N,E.R.;
,
XXIV - apreciar recursos interpostos de decisões proferidas pelas
autoridades competentes nos precessos admínístratívos instaurados contra servidores do D.N .E.R.;
XXV - opinar sôbre a criação, extinção, modificação da área de jurisdição ou transferência de subordinação dos D.R.F.;
XXVI - decidir sôbre a proposta
de criação, extinção ou transferência de subordinação das Seções, Escritórios de fiscalização e Residênelas dos D.R.F.;
XXVII - apreciar e aprovar projetos de estradas e obras de arte na
forma das Normas vigentes;
XXVIII - julgar dos laudos finais
de avaliação de imóveis na forma.
das Normas vigentes;
XXIX - manifestar-se sõbre : contratos padrões para. ad.udicaoâo de
serviços) sob os diferentes regimes de
execução.
Parágrafo único. O C. E. baixará,
por proposta do seu Presidente, ínstruções reguladoras do seu íuncíonamenta e de sua Secretaria.
SEÇÃO

SEÇAO III
Da

Art. 26. O C. E. .s terá um Chefe
auxiliares, designados pelo Presidente.

€

Art. 27. Compete à C.E.-S:
providenciar a taquigrafia das
principais matérias das reuniões;
11 - lavrar as atas das reuniões;
III tcanscrever, nos processes,
as deliberações do Conselho, para serem assinadas pelo Presidente;
IV - organizar e mant-er em dia
o arquivo das resoluções:
V - apresentar ao Presidente, até
o dia 20 de janeiro de cada ano, relatório dos trabalhos do Conselho,
relativos ao ano anterior;
,
VI ~ providenciar a publicação e
distribuição das cópias autênticas das
atas aos membros do Conselho.
Parágrafo úníco. Para o perfeito
desempenho das suas atribuições, relativas a pessoal e material e de
acôrdo
com as determinações do
C.E., a C.E.-S se entenderá diretamente com os diversos órgãos da
Administração Central do D.N .E.Ro
I -

11

Da '-composição

Art. 25. O C.E. será constituído
dos seguintes membros:
I - Diretor Geral do D.N .E.R.;
11 - Diretor da Divisão de Planejamento;
- IH - Diretor da Divisão de Estudos e Projetos;
IV - Diretor da Divisão de Cons,trução;
V - Diretor da Divisão de Conservação e Pavimentação;
,
VI - Diretor da Divisão de Trânsito;
VII - Diretor da Divisão de Cooperação;
.
VIII Diretor da Divisão de
Pesquisas Tecnológicas;

Secretaria

I
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Diretor Geral ou pelos Chefes dos
Distritos Rodoviários Federais, desde
que tenham sido respeitadas GS mesmas formalidades exigidas para a
legalidade dos contratos do D.N.E.R.;
VI - pronunciar-se sôbre os re~
querrmentos de relevação de multas
contratuais e outras, antes de serem
os mesmos decididos pelo C.E., ouvidas, previamente, a P. J. e a Divisão ou Serviçci incumbido dos ser-

Art. 28. A D.C. é o órgão ínte-grante da estrutura adminístratíva
do D.N.E.R., ao qual compete, como
delegado do Poder Executivo, exerViÇ05;
-cer a mais ampla fiscalização finanVI! responder com presteza a
ceira sôbre a administração do·-mes··
tõdas as consultas que lhe formular
mo D.N .E.R. (Decreto-lei n.s 8.463
o C. R. N. OU o Diretor Geral sôbre
-de 27-12-1945, artigo 3.°, lI; e Resoassuntos de contabilidade e de adlução de 13-1-1953 do Tribunal de
ministração financeira;
Contas da União).
VIII conhecei' e registrar os
adiantamentos e os suprimentos re§ 1.0 Das decisões da D. C. caberá
gularmente autorizados pelo Diretor
.recurso . para o C. R. N ., interposto
Geral, ou pelos Chefes de Distritos
.pelos interessados, dentro de quinze
Rodoviários Federais, na forma do
(15) dias úteis;
Decreto n .? 39.257, de 28-5-1956.
§ 2. 9 Quando a D.C. não se conS -1. Q Considerar-se-ão aprovados
vencer : da procedência dos fundaos contratos de que trata o item II
-mentos da resolução do C.R.N. nos
dêste artigo, se. no , prazo de 20
assuntos e recursos pelo mesmo deci(vinte) dias, a contar do recebimendidos, recorrerá, de ofício, dentro de
-dea (10) dias úteis, a partir da data
to do respectivo processo no protoem que tiver ciência das respectivas
colo da D. C., não houver pronunciadecisões, ao Ministro da Viação e
mento da mesma em contrário, ofi-Obras Públicas, o qual poderá sub- . cialmente
comunicado à Diretoria
G€ral;
.meter a decisão final ao Presidente
da República, se assim o entender
§ z,.o A conversão em diligência do
necessário ou conveniente.
pronunciamento da D. C. interrompeArt. 29. Compete à D. C ., respeirá o prazo de que trata o item 11;
tada a legislação rodoviária especi§ 3.<> A D. C. não suscitará mais
fica:
de uma diligência no mesmo precesso sem motivo superveniente à diliI - examinar os balancetes mengência. anterior, salvo se esta não
sais e as prestações de contas anuais
fôr devidamente atendida.
do Diretor Geral a serem submetidos
à apreciação do C.H.. N",· emitindo
Art. 30. N(J exercício das suas atri'parecer a respeito:
buições, 8, D. C. abster-se-á do exame
Ir examinar todos os contratos
da
conveniência ou oportunidade dos
do Departamento e aprovar os que
atos praticados pela admínistraçâo
-estiverem de acôrdo com as leis, redo D.N.E.R ..
gulamentos. normas e mínutas-padrões aplicáveis ao D. N . E. R. ;
Art. 31. Em caso de dúv,das dê
IH examinar as pres tações c1 e
interpretação ou conseqüentes de
.contas dos responsáveis por supriomissão da legislação em vigor, de-.
mentos e adiantamentos, inclusive as
verá a D. C. solicitar o prévio proreferentes à obras delegadas, emitínnunciamento do C.R.N,
.do parecer a respeito;
§ 1.<> Quando o C.R.N. não se proIV - examinar a aquisição, o arnuncíar, dentro de trinta (30) dias
rendamento, o aluguel e a alienação
sõbre
8.S dúvidas levadas ao seu code materiais e de bens patrimoniais
nhecimento nos têrmos deste artigo,
.do D.N .E.R., emitindo parecer sôbre
terão aplicação subsidiária o Código
.sue regularidade em face da legislade Contabilidade Pública e o respec.ção e demais normas vigentes;
tivo' Regulamenw;
V - conhecer e 'registra,!, as pror·-rogações de .prazos contratuais de
§ 2.9 Quando indispensável a dili..qualquer natureza, autorizadas pelo
gência, por parte do C .R .N ., será
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interrompido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, mediante
comunicação à D.C.
Art. 32.
Para cumprimento de
suas atribuições, poderá a D.C. requisitar e examinar, a qualquer toropo, a escrituração e os documentos
relacionados com a administração financeira do D.N .E.R.
Art. 33. A D. O. comunicará ao
Diretor G-el"al, por escrito, qualquer
irregularidade que encontrar, ficando
êste obrigado a dar-lhe, dentrq de
10 (dez) dias ute:s, conhecimenq," das
providencias qua tiver tomado para
sanar as irregulacidades ou punir 0:3
responsáveis; fie as irregularidades
forem de responsantlídade do Diretor
Geral, a D.C.
comunicá.Ias-á ao
Presidente do C.R.N,
SEÇÃO
Da

Art. 34.

I -

II

composição

A D. C,

é constituída:

de um funcionário do CorpO

Instrutivo do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete a sua presídêncía, designado pêlo Presídente do
Tribunal de Contas:
Ir de LL'11' Contador da Contadoria Geral da República, designado
pelo Contador Geral da República.;
nr - de um Iuncioriár ío do Departamento de Administração do Ministérío dei Viação e Obras Públicas,
designado pelo Ministro da Viação
e Obras Públicas.
Parágrafo único. Nas taltas e ímpedirnentos do Presidente 'a presídência será exercida pelo' mais idoso
dcs demais membros.
SEÇAO IH
Do Corpo Instrutivo da Delegação
de Contrôle

EXECUTIVO

IV - exame e ínstrução dos pro>
cesses de aquisição, arrenuamento,
aluguel e a alienação de materiais E'
bens patrimoniais do D . N . li: . R. ;
V - exame e instrução d06 pl'OC-e.S~{)S dê relevação de multas contratuais de qualquer natureza;
VI - o arrolamento e registro cios
responsáveis por adiantamentos e suprnnentos:
VII - o exame da execuçao ínanceiro-orçamentária mensal é unuai;
VIII - a organízacão do arquivo
de tomada de con tas:
IX - o €X<l!11e e ínstrucâo aos processos de comprovações de .cdiantamentes:
X - o exame e instrução dos :JrOC'ê5,."'.GS de recolhimento de receita.
Art. 37. Cabe ao S.E.C.;
I - a execução dos servícos internos do. D.C. relativos a pessoal e
ma teríal;
rI a organização do arquivo das
resolucões da D. C. ;
III -- a elaboração de estantsticas
dos trabalhos da D. C . ;
IV - a organização do. erquivo da
legislação e das normas contábeis e
financeiras aplicáveis ao D. N. E. R. ;
V o preparo das previsões de
quttacão, assinadas pelo Presidente;
VI - a confecção das Atas das
SC~GÔ8S da D. C . ;
VII -- a elaboraçio da prõposta orçamentária da D. C. ;
VIII
a execução dos servícos
internos da D.C. relativos a comur.ícacôes;
IX -- o fichamento (Ul'otJ}CDlO)
~os ~'3.péi.s e processos, entrados na
í

n.c.,

. X - a organização dos proc~:::sos
internos da D. C.;
XI - fi guarda e arquivamento dos.
processes e papéis na D. C. ;
KII - o levantamento da estatística da movimentação de papéis' e
processes na D . C .
SEÇÃO IV

Art; 35. A D.C. terá para assesso-

ria

de seus
Contábil.

trabalhos um Auditor

Art. 36. Cabe ao S.F.F,:

I C€6130S

D.C.;

o exame e instrução dos prode contratos, submetidos à

II ........: o registro dos contratos aprovados pela D. C.;

lI! - a organização do arquivo de
contratos e convênios assinados;

Das reuniões
Art. 38. A D.C. reunir-se-á O1'8.iduas vêzes por semana,
em dias fixados pelo Presidente, e
em 6~5S?"O extraordlnária sempre que
por este convocada.

nàrla~ente.

Art. 39. Terão preferência sôbre
Os da pauta oS assuntes que necessitem de deliberação imediata.
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Pal'ágraio único. Os processos r~
ferentes a prestações de contas anuais
e balancetes mensais do D.N .E.R.
terão, sempre, preferência sôbre quaisquer outros.
Artl. 40. A D.C. funcionará cvm
a presença de, pBlo menos, dois de
seus membros.
Parágrafo único. Com permissão ou
a convite do Presid'ênte, poderão participar das reuniões e debates da
D.C.) mas sem direito a voto, pessoas
cu técnicos julgados capazes de contríbuír para a elucidação de questões
espeeíücas da alçada deliberativa da
Delegação.
Art. 41. Durante a discussão e
antes da votação, qualquer Membro
da D.C. poderá pedir vista, do pfCcesso, até à reunião seguinte, atendido o disposto no § 2.° do art. ai.
Art." 42. Qualquer assunto, submetido à D. O. , Poct.êl'á voltar ao seu
exame por iniciativa do Diretvr Geral com base em razões ou documentos' não
apreciados anteriormente
Em tais CG..'SOS o processo será distribuído a relator diverso do f).ue houver
funcionado na decisão anterior.
SEÇÃO V

DispUsições Gerais
Art. 43. sempr€ que v01'ifica-~las
(cite) faltas consecutivas de um
Membro da D. c. às suas reuniões,
o Presidente em exercício comunicará
o fato ao C.R.N.
Art. 44. Na aprecíaçâ., dos atos
da admínísbração financeira, dos baIanc.,s e das contas do D.N.E.R.,
desde que sujeitos a julgamento pelo
Tribunal de O:>ntas da União aters-e-á a D. C . às prescrições - legais,
regulamentares e regimentais vigentes, peculiares ao D.N .E.R., às normas especiais sôbre a organização dos
processos de tomada de contas baixadas para o mesmo D.N.E.R., e, no
que lhe fôr aplicável, aos mandamentos da Lei nO 830, de 2'3' de setembro de 1949 com estrita observância
das disposições de seus a1'tigo8 46,
85 e parágrafo único do arti. 139.
1ilin tudo o mais prevalecerãz, única
e exclusivamente, a Icgíslaçã-, e a regulamentação especificas do :>.N.E R.
8

Parágrafo único. Na falta de regulamentação específica do D. N . E. R.

proceder-s€-á segundo a legislação de
contabilidade pública geral oU na for·
ma do disposto nos arts. 7.°, 9.°, 57 e
53 do Decreto-lei n.O 8.463, de 27 de
dezembro de 1945.
Art. 45, O Presidente da D. C. naíxará instruções reguladoras do fUD;
cíonament., das seções a êle subordinadas.

TiTULO In
Competência da Direção Geral
CAPíTULO I
DA DIREÇÃO

GERAL

Art. 46. A Direção Geral, ressalvada a competência dos órgãos de
deliberação coletiva, compete planejar, dirigir, coordenar e contrvlar
tôdas as atividades do D.N .E.R.
CAPíTULO

n

DO GABINETE DO DIRETOR GERAL

Aft.

Geral

47.
(Gb)

Ao Gabinete do Dheto1'
compete:

I estudar, em colaboração com
os demais órgãPs da Administração
Central ou cem os DistritoS Rodoviários Federais, assuntos de maior
ínterêsse do D.N .E.R. ou. do r<>dovíarísen-, sugerindo expedientes ou
providências às autoridades competentes;
II transmitir, verbalmente ou
por escrito, ol'dens e despachos do
Diretor Geral aos dívers-s órgãos da
Administração Central ou aos D.R,F.
do D.N.E.R.;
lIr
despachar, ínterlocutõríamente, quaisquer prccessos oU papéis,
submetendo-os à consideração do Díretor Geral quando prontos para decisão;
IV- baixar instruções para a execução dos serviços dcs diversos órgã-s
do Gabinete do Diretor Geral de
modo a coordenar as suas funções
assim como dar-lhes maior eficiência;
V - estudar assuntes de maívr relevância cometidas pelo Diretor Geral entendendo-se para isto com os
diversos órgãos do D.N.E.R, ínstruír
os processos respectivos, mil1u+,ar expediente ou despachos finais do Diretor Geral;
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VI - estudar da conveniência e
propor ao Diretor Geral para despacho final a nomeação cu demissão,
pl'Jrrnoção ou melhoria de salário, remoção oU exoneração, demissão ou
dispensa de servidores;
VII - estudar, instruir o encaminhamento e mínutar o expediente dos
processos aP serem encaminhados ao
C.R.N. ou à D.C. aos MinistroS de
Estado Governadores, Prefeitos e demais altas autoridades da administracão federal -e estadual.
. Art. 48. A Secretaria (Gb.-S) do
Gabinete ccenpete ;
I - orientar, coordenar e controlar
os trabalhos de Secretaria decorrentes do recebimento e da distribuição
de papéis e processos oficiais encaminhados ao Diretor Geral;
II
redistribuição de pr.icessos
para a chefia do Gabineta e demais
órgãos da Administração do D . N.
E.R., conforme a r~tína do encami.nhamento. e instrução para despacho
final do Direto!' Geral;
III - organizar o expediente a ser
assinado pelo Diretor Geral e pr-ovidenciar sôbre a sua expedição C·)Uveníente;
_
IV - manter um serviço de pretocolo para controlar a entrada e a
saída de papéis;
V - manter rigOrosannente em dia
o arquivo de cópias da cOrrespondêncía expedida e de papéis e c;)-rr€spondência cujo arquivamento seja
determinado no próprio Gabinete.
Art. 49 -

A Gb. -

A.C.R. com-

pe:e:
1 - a execução das obras e a cl'Jllservacân do Centro Rod rviárto .
Parágrafo único. A fim de ateuder aos misteres a êle afetos, o Admírístrador do Centro Rodoviário
poderá se dirigir, através da Chefia
do Gabinete, aos demais órgãos da
Autarquia.
CAPíTULO IH
DA INSPETORIA TÉCNICA

Art. 50. A I. T. compete:
promover, coordenar e colnêr
elementos dos diversos órgãos do D.
N. E. R. e elaborar, com oportunidnde 2 de acôrdo com as possibilidades
co Departamento, c Orçamento
Anual de Serviços e Obras a ser
submetido ae Diretor Geral;
I -

II- - inspecionar, em nome do Direter Geral e quando julgado conveniente, todos os serviços e ()b":t.~ a
cargo do D.N .E.R. e inclusive PS
delegados, prestando aos executores
esclarecimentos e instruções gerais
"ad referendum" do Diretor Geral,
conforme despacho em relatório próprio;
lI! promover, oooraenar e colhêr elementos dos diversos órgãos
do D.N .E.R e elab.jrar com oportunidade e de acôrdo com as conveniências de economia do pais, as propostas de dotações a serem consignadas na lei orçamentária da trníão:
IV - propor o programa de aplicação do Fundo Especial criado pelo
art. 2.° da Lei n.> 2.698, de 19;)5, Lem
como a receita" mencionada na alínea
"b" do artigo 10 da Lei n." 2.975 âe
1956, relativas a serviços de substítuição de trechos -ferroviários antieconômícos por estradas de rodagem;
V - propor a aplicação exclusiva,
em melhoramento e pavimentação de
estradas de rodagem federais, de
aeôrdc com os proj etos devidamente
aprovados, as parcelas que anualmente lhe tocarem na receita do
Fund() Nacional de Pavimentação;
VI - ipropor o programa de aplicação das verbas obtidas mediante
empréstianos no Banco Nacional de
Deservolvímento Econômico e destinados à pavimentação de rodovias ou
à substituição de trechos terrovíários, reconhecidamente deficitártos,
por estradas de rodagem, na forma
do art. 7.° e seu parágrafo, da Lei
D. a 2.698 de H55;
VII .; promover a execução de
programas rodoviários federais, a se~
rem custe a-dos, quando possível, mediante
financiamentos
garantidos
pela receita do D. N. E. R., desde
que o serviço de juros e amortizações
dos empréstimos não exceda, anual-

mente, a 60% dessa receita;
VIII - propor, com base na intensidade do tráfego de cada uma das
rodovias ou trechos de estradas ftlderais, a ordem ou escala de prioridade anual a que façam jus, para
efeito de aplicação de recursos, em
melhoramentos ou pavimentação;
IX - propor a aplicação, anualmente, de sua cota no F .R.N. em
obras ou serviços rodoviários, exe-cutados nos Territórios, quantia não
inferior à Que -caberia a cada um
dêles, como se Estado rôsse, toman-
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do-se por base a arrecadação do an~
anteríor. na forma do art. 11 da LeI
n.? 2.975, de 1956;

X - estudar e elaborar planos e
programas de obras, de ínterêsse do
desenvolvimento rcdoviárto do país,
presumivelm(ote realizáveis 'em cinco anos, para sucederem o programa
de primeira urgência, de que trata
o art. 64, do Decreto-lei n.o 8.463,
de 1945, com suas modificações estabelecidas em leis posteriores e atendendo-se, outrossim, às novas prioridades que a lei recomendar;
XI - propor programas de aplicação da cota do F. R. N . que constitui receita do D. N .E. R. , obedecidos, entre outros crítéríos, Os fixados nos artigos 10, 11 e 14 da Lei número 2.975, de 1956.
CAPíTULO IV
DO SERVIÇO DE RELAÇÕES rÚBL~CAS

Art. 51. Ao S. R. P, compete:
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marter atualizada, a Exposição Permanente de Informações Rodoviárias'
XIV - organizar e fornecer o Pl'l)tocolo das solenidades e festívidades
do D. N. E.

H•. ;

.

XV - orientar o serviço fotográfico' e cinematográfico do D, N.
E »: R.;
XVI - manter, em colaboração
com os órgãos rodoviários dos Estados e do Distrito Federal, serviço
permanente doe informações ao público
sôbre itineràríos, distâncias,
condíções técnicas e estado de conservação e tráfego das estradas .de
rodagem, recursos díspcníveis ao icngo dos respectivos percursos, meIOS
regulares de transporte coletivo r'.e
passageiros e mercadorias, que delas
se utilizem permanentemente;
XVII - manter um serviço de divulgação, inclusive mediante registros fotcgráf>i.cos e cinematográficos,
das obras em construção, compreendidas nos programas em execucão ,

I - propor a divulgação por meio
1'íTULO IV
de. IJoletins e outras formas de publicação, de notícias sôbre estradas de
Competência dos órgãos Executivos
rodagem,
planos e programas de
Centrais
obras e outros noticiários de ínterêsses da Autarquia:
CAPíTULO I
l i - manter ligações com a imprensa escrita e falada e encaminhar
DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
o noticiário de interêsse do D. N.
.
E R.;
Art. 52. A D. P. compete:
. IH - elaborar e distribuir o Bo~
letím Administrativo do D. ~. E. R.;
I - proceder aos estudos sôbre os
IV - elaborar e distribuir o Bolediversos meios de transportes, espetim Informativo da Direção Geral
cialmente o rodoviário e de suas in(diário) ;
fluências no progresso das regiões
V - promover a divulgação dos
servidas;
a.tos admínictratívcs no Diário Ofi- .
TI - estudar e propor a revi são
cial quando fór o .caso;
- periódica do "Plano Rodoviário NaVI' providenciar a distribuição
cior al" e de sua articulação com o
de publicações e de roteiros rodoviaPlano Geral da Viação Nacional;
rios;
In - estudar e propor a prograVII - marcar as audiências do Dimação de obras a longo prazo, íneluretor Geral;
síve operações doe crédito necessárias
VIII - receber a correspondência
para sua execução;
particular do Diretor Geral;
IV - organizar e manter atualiIX - minutar a correspondência
zados. os mapas, gráficos e ítíneráparticular do Diretor Geral;
1'105 da' rêde rodoviária do pais;
X organizar o arquivo de COl"V coligir, interpretar, divulgar
respondéneía particular do Diretor ou sugerir inquéritos de dados estaGeral;
tísticos que interessem ao rodoviaXI - opinar sôbre a concessão e
rismo e suas dependências com 03
certificar as faturas da publícidade do
demais meios de transporte;
D. N. E. R.;
VI - estudar a organização e proXII - opinar sôbre as. assinaturas
por os métodos de trabalho mais efide revistas e jornais que não tenham
cientes para os órgãos do D.N .E.R,:
caráter exclusivamente técníco ;
VII - promover a divulgação de
XIII - organizar, em colaboração
trabalhos de maior ínterêsse para Q
rodoviarísmo r. acícnal:
com outros órgãos do D.N ,.E.R., e
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VIII - estudar e elaborar trabalhos inclusive no caso de normas
pará uso geral, medidas administrativas ou recom~ndações técnicas, em
coordenação com os serviços rodoviários dos Estaàos, D~strito Fed.e.::al
e outras entidades neles ínteressadas,
para serem apreciadas e debaudas,
conjuntamente, nas reuniões àe Jldmínistradores e técnicos rodovíártos.
que ar-ualmente deve promover, cu
'em outros' congressos naClOnalS nu
internacionais, no Brasil ou no Estrangeíro.. além de sugerir as providências necessárías à partlcipaçâo
do D.N .E.R. nos referidos congressos;
IX - organizar e manter em ')1"dem a Biblioteca do D.N.E.R.:,
X - promover o Ievantamento sistemático do custo das obras ímplarxta-das e dos seus elementos com:tituíntes, bem como as pesquisas para
chegar à composição de preços unitários;
XI - organizar e manter atuaiízado um arquivo geral dos elementos
de cadastro rodoviário, bem como de
todos os bens do D.N .E.R.. sejam
móveis ou imóveis, arrolados pejos
diversos órgãos;
Art. 53 - Ao S. E. P. compete:
realizar, permanentemente, estudos demográficos, económícos e
geográficos, no que possam interessar
ao transporte e ao desenvolvimento
rodoviários, visar-do colaoorar, mediante a elaboração de projeto adequado, na revisão periódica da plano
Rodoviário Nacional, pelo menos de
cinco em cinco anos;
II - estu-dar, elaborar e manter
atualizados, planos de obras de interêsse do desenvolvimento rodoviário
do país, presumivelmente realizáveis
em oinco aros, para sucederem o programa de primeira urgência, de que
trata o art. 64 do Decreto-lei número 8. 4fJ3, de 1945. com suas modificações estabelecidas em leis posteriores, e atendendo-se, outrossim, às
novas prioridades que a lei recomendar, 'ou outras que venham alterar seu planejamento;
In - estudar e elaborar, sob a
forma de anteprojetos a serem propostos ao Govêrno, em tempo oportuno, de conformidade com o anda-'
menta executivo dos programas, as
leis ou decretos, relativos às estradas
de rodagem e assuntos correlatos. ínclusivs as alterações do presente Re~
gimento que se fizerem -neccssárías,
I -
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tendo-se em vista, ainda, a evolução
e 0 aperfeiçoamento do sistema rodoviário, seu direito e á sua administração:
IV _. coligir dados que possam interessar ao sistema da administração
rodoviáría do país, como um todo, 03
quais, juntamente oom os registros
das aplicações, pelos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, de
recursos de quaisquer procedências,
em estradas de rodagem, possam servir de base ao estudo das correiações verificadas entre o erescímento
e o apsrfeiçoamanto do sistema 1'(1dovíário e o deserwolvímento econômico e progresso social daquelas
unidades e do país;
V realizar os estudos necessários com a cooperação dos Estados
e Territórios interessados, relatí 'lamente às zonas cujas condtções g't!ográficas ou eco nômíc as contraíncnquem, excepcionalmente, a aplícação
de recursos do F. R. N. em obras
rodoviárias, e visando a dar cumprimento ao disposto nO art , 18 na
Lei n.O 2.975, de 1955;
VI - colabo-rar com o D2partamenta Nador,al de Estradas de Ferro, no trabalho conjunto, a ser
apresentado ao Ministro da Viação
e Obras Públieas, relacionando os
trechos ferroviários a serem substítuídos por estradas de rodagem. na
caso das estradas de ferro de Or'Dpríedade ou concessão estadual, a
fim de que o Ministro possa submeter, aos Govêrnos Estaduais íntercssados, os projetos referentes à substituição planejada;
VII -'- estudar, em' colaboração
com os órgãos governamentais ou
er tidades especialmente dedicadas às
questões do turismo, as rodovias. a.
serem
construídas ou melhoradas
para fins turísticcs, bem como a
execução de obras que facilitem o
tráfego e a expansão do turismo ao
longo das estradas de rodagem, inclusive postos de serviço, estações
hotéis e restaurantes, campos rie
.POUEO, aeroportos e suas instalações
- de acôrdo com o Departamento de
. Aeronáutica Óivil em obediência
ao artigo 14 da Lei n.? 2.975, de
1956;
VIII - estabelecer, com a ~oh
boração de outras entidades interessadas, normas técnicas relativas a
traçados, seções transversais, taíxa
de domínio e classificação das estradas, com os respectivos trens-ttpo de
cargas para o cálculo de pavímen0
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tos. pontes e obras de arte. respectivamente para seu uso e para que
sejam adotados pelos, órgãos de administração rodoviária beneficiados
pelas contribuições do F. R. N.;
IX - estudar e adotar, com a cola boração de outras entidades interessadas, uma nDmenClattu'ê\ 'uniforme para os serviços rodoviários e
para a réde das estradas, aplicáveis,
outrossim, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,' incluindo o estabelecimento de um sistema contábil para uso geral:
X - propor ou opinar sôbre programações parciais de obras rndoviárias, considerando a sua conveniência e oportunidade no atendimento
do progresso regional;
XI - det-erminar, com base na intensidade ou importância do trátego de cada uma das rodovias ou trechos de estradas federais, a ordem ou
escala de prioridade anual a que façam jus, para efeito de aplicação de
recursos em melhoramentos OU pavimentação;
XII - organizar e manter atualízado, com a colaboração dos demais
-6rgãcs do D.N E R., d('.~ E.."1taclos. Territórios e Distrito Federal, o mapa
geral da rêde rodoviária do Pais,
bem como o dJS planos rodoviáríos
Nacional, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e Municipios;
XIII - proceder a estudos sôbre os
d~vel'sOS meios de transporte, especíalmente o rodoviário, do Pais ou
do estrangeiro, eas suas ações recíprocas ou as influências sôbre o progresso das regiões servidas;
XIV - estudar e elaborar trabalhos inclusive no caso de normas
par;' 1.1S0 geral, medidas administrativas OU recomendações técnicas. em
coordenação com os serviços rodoviários dDS Estados, Distrito Federal
e outras entidades nêles interessadas,
para serem apreciados e debatidos
conjuntamente, nas reuniões de administradores e técnicos rodoviários,
que anUalm€llte deve promover, 0'.1 ern
outros congressos nacionais OlJ internacionais, no Brasil ou no estrangeiro, além de sugerir as provídêncías necessárias à participação do
D. N .E. R. 'nos referidos congressos;
.
XV - estudar e opinar sôbre questões de coordenação dos di versos
meios de transporte, sugerindo leis
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e regulamentos ou suas modificações de modo a salvaguardar I)S interêsses nacionais;
XVI - coligir elementos e realizar estudos, quando necessários, para a obtenção de empréstimos, no
Banco Nacional de Desenvclvímento
Econômico, destinados à. pavimentação de rodovias ou à substituicâo
de trechos ferroviários,
reconhecidamente deficitários, por estradas de
rodagem, na forma do art. 7.° e seu
parágrafo, da Lei n.O 2.698 de 1955,
oU outras operações de crédito internas ou externas julgadas necessarias à realização de programas de
obras rodoviárias, de responsabilidade do D.N .E.R.;
XVII - fazer estudos para a execução de programas' rodoviários federais, a serem custeados, quando
possível, mediante financiamentos garantídos pela sua receita, desde que
o serviço de jures e amortizações dos
empréstimos não exceda, anualmente, a 60% dessa receita;
.XVIII - promover, interpretar e
divulzar. em épocas próprias censos
do tráfego nas estradas {ederàis, bem
como manter- serviço permanente de
coleta de dados estatísticos naquelas
cuja importância econômica o justifique, por processos mecânicos ou
outros, visando ao estudo da evolução da circulação de veículos e dos
t.ransportes através dessas estradas:
XIX - elaborar quadros e gráficos
e promover a sua divulgação, quando
do interêsse do rodoviarismo;
XX sugerir, coordenar ou superintender
inquéritos
estatísticos
com ínterêsse no rodoviarísmo nacional:
XXI - realizar estudos ~ pesquísas sôbre o tráfego,
parágrafo único. No que se refere à
estatística o S E,P. obedecerá, no desempenho das suas atl'i':>L1'çô€S , às mesmas normas e orientação técnica do
órgão competente f-ederal.
Art.' 54, Ao S.O.M. compete:
I - realizar estudos e pesquisas
sôbre. a estrutura, condições e processos de trabalho do D,N.E.R. ~U~
gerindo as reformas que julgar convenientes;
II orientar a implantação âas
reorganizações aprovadas;
IH - estudar e organizar prcgram8"S de aperfeiçoamento do pessoal
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técnico do D.N.E.R. e membros do
Conselho Rodoviáfio Nacional ou seus
assessôres, inclusíve mediante o estabelecimento de viagens ou bôlsas
de estudo, para cursos ou visitas de
observação a serem realizados no
Pais ou no -estrangeiro:
IV - colaborar com os 'demais órgãos do D.N .E.R. na reduçã., do
custo dos programas de trabalho, indicando as modificações aconselháveis nos meios previstos para realizálos;
-V -

Art. 55.

Ao S. D . compete:

I - coligir, classificar e conservar
a documentação referente
D. N.
E-R. e a necessária ao estudo e orientação dos problemas y-t;e lhe são
afetos;
II - coligir os dados necessários à
elaboração do relatório anual do D.

ao

N. E. R.;
lU - preparar

os originais destinados a publicação;
IV - divulgar, em colaboração com
o Serviço de· Relações Públicas, por
meio- de boletins e outras formas de
publicidade, GS trabalhos de real ~n
-erêsse para o anerfeícoameujo da
economia, da técnica, da administração e do direito rodoviário;
V - fazer traduções e sínteses de
conferências, artigos de revistas e outras publicações, promovendo a sua
divulgação, quando conveniente;

VI - elaborar Os anais das Reuniões das Administrações Rodoviárias, Congressos Rodoviários Nacíonaís, ccnvenções OU outros certames
de víação rodoviária
realizados ou
patrocinados pelo D. N. E. R.;
.
VII - conservar todo
material
técnico e histórico do D. N. E. R., bem
como
fotografias, maquetes, etc.,
provenientes das diversas exposições
rodoviárias, diligenciando a recuperaçâo dos que se eneonrrarem em mau
estado;
VIU - registrar e manter em bom
estado de conservação todo o material a ser utilizado como documentário no Museu Rodoviário;
IX - promover, organizar e manter atualizada a Biblioteca do D.
N. E. R.;
X - adquirir livros, revistas, publicações técnicas, jurídicas e outras de
interêsse do D.N.E.R.;
·
XI - organizar e promover a cUvulgação do catálogo da Biblioteca r
assim como fichas de livres ou trabalhos nela contidos ou de outras
organizações congêneres, para eventuais consultas;
xn - promover, organizar e manter atualizada a documentação foto e
.eínema togrâfica das realizações a
cargo do D.N .E.R.;
XIII· - manter pessoal e equipamentos a êste fim destinados, bem
como os elementos de divulgação.
Art. 56. Ao S.C.O. compete:
I - apurar o custo das obras rodoviárias cujas Implantações sejam
custeadas total ou parcialmente com
recursos do D.N.E.R.;
TI - promover, elaborar e fornecer
aOS diversos órgãos do D.N .E.R. (\5
elementos básicos para a organização de estimativas de custo ou para
os orçamentos de obras rodoviárias:
!lI - promover a realização de pesquisas, especialmente em colaboração COm as Divisões específicas e cs
D. R. F. sôbre custo de unidades de
obras e de produção, conforme métodos de trabalho adotados'
IV - .apurar o custo das obras
e serviços da competência da D.C.P.
cuja realização corra, total ou pél~'
cialmente, à conta de recursos do D.

o

-

colaborar com os demais órgãos do D.N.E.R. interessados na
preparação de normas, instruções. especírícações, manuais, gráficos e outros elementos de utilidade para o
funcionamento dos mesmos;
VI - elaborar e distribuir conveniente e oportunamente, entre OS servidores do D.N .E.R., folhetos, cartazes, etc., difundindo conhecimentos eleme-j ares de racionalizaçã-, do
trabalho, conselhos e esclarecimentos úteis;
VII
promover, em articulação
com o Serviço de Documentação (S.
D.) e o Serviço de Relações Públicas (S.R.P.), a divulgação de publicações sôbre a organização e funcionamento do D.N .E.R.;
VIII - promover a realização de
cursos OU conferências com mestres
ou profissionais autorizados, do País
ou do estrangeiro, sôbre assuntos altamente especializados e de interêsse para o rodoviaí'ismo.·
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N. E. R;
,
V - promover, elaborar e forne-

cer aos diversos órgãos do D. N. E.
R., OS elementos básicos para :1 organização de estimativas de custo
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orçamentos de conservação e
obras de pavírcentação:
VI - elaborar, rever e propor "tabelas de composição de preços" 011
"tabelas de preços" a serem adotados pelo D. N. E. R. para serviços
e obras rodoviárias;
.
VII - promover e organizar mapas
ou gráficos de custeio relativos a
construcão, conservação e pavimentação nas estradas sob jurisdição do

particulares, para a realização de estudos e levantamentos necessários à
elaboraçã.o de pr(Jjetos de estradas
e demais obras do interêsse do D.
N. E. R .• respeitadas as determinações do art. 23 e seus parágrafos. da
LEi !l,o 302, de 1943;
IV - estudar,em colaboração com
03 órgãos govername-o ais
ou entidades espec.aíme.ue dedicadas
às
questões de turismo, as rodovias a seD N.E.R.
rem construídas ou melhoradas para
fins turísticos, bem como a execução
Art. 57. A D.P.-l compete:
- de obras que facilitem o tráfego e a
I - promover o .Ievantamento e a
expansão do turismo ao longo das
manutenção do cadastro rodoviário,
estradas de rodagem, inclusive posnormíficando, orientando e revendo
tos de serviço, estações, hotéis, e resas operações requeridas para exetaurantes, campos de pouso, aeroporcutá-lo e mantê-lo;
tos e suas instalações -----:-' de acôrdo
II, organizar e manter atualicom o Departamento de Aeronáutizado um arquivo geral dos elementos
ca Civil - em obediência ao art. 14
do cadastro . rodoviário, assim como
da Lei n." 2.975, de 1956;
. de todos os bens do D.N .E.R. sejam
V - realizar os trabalhos de camóveis ou imóveis, arroladas pelos
dastro que se fizerem necessários.
seus diversos órgãos,
não só para a perfeita caracterlzalI!
c-olaborar, com os órgãos
cão dos bens imóveis da autarquía,
próprios, quanto a avaliação do painclusive a delimitação da fatm de
trimônio do D.N.E.R.
domínio de cada 'uma de suas estradas, ou a ela jurisdicionadas, come
Art. 58. O Diretor da Divisão de
Planejamento terá 2 (doísj 4sses~ô~ também para efeito do cumprimento
da Lei n. e 854, de 10 de outubro de
res Técnicos.
OU

/

CAPíTULO II
Da Di1iisão de Estudos e Proietos

Art. 59.

A D.E.P. compete:

realizar, apreciar ou superintender estudos e projetos requeridos
à implantação das estradas de rodagem federais e outras a cargo do
D.N.E.R., inclusive obras complementares, paisagismo e edifícios, opinando, outrossim, quando soticitaõa,
sôbre estudes e projetos de rOdovias,
obras de arte, cbras complementares
e edifícios, executados por entidades
oficiais
órgãos rodoviários estaduais;
II realizar estudos e projetos,
para a execuçã-o de obras e serviços.
relativos à substituição de trechos
ferroviárros, antíeconõmícos, por estradas de rodagem, atendendo à indicação, em cada caso, do Departamento Nacional de Estrada., de
Ferro;
III elaborar e propor instruções' relativas à entrada ou permanência de seus agentes ou servidores, nas propriedades públicas ou
I

-

ou

1949;
VI -

estudar e propor, com a colaboração de outras entidades interessadas, normas técnicas relativas
a traçados, seções transversais,' faixa de domínio e classificação das estradas, com os respectivos trens-tipos de cargas para o cálculo de pavimentos, pontes e obras de arte, respectivamente para seu US-l) e para Que
sejam adejados pelos ó:gã.,::s de administração rodoviária benefíciadoa
pelas contribuições do F. R. N . ;
VII -' executar cópias helíográficas necessárias aos serviços do D.
N. E. R. e manter em dia o arquivo de desenhos e mapas da Divisão'
VIII colaborar com os órgãos
de ensino de engenharia, entidades
e órgãos rodoviários estaduais nara
a formação de técnicos especíaiízadas;
IX - ser o depositário dos projetos apr; vad os.
Art. 60. Ao S. E. T. compete:
I - execu-ar, üscahaar ou <::·pina.t"
sôbre os reconhecimentos e justificativas dos traçados das rodovias
federa's ou outras a cargo do D.N.
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E. R. ou executadas por entidades
orícíaís OU órgãos rodoviários esta-

duaís;

vos aos projetos das estrad~s de rodagem, inclusive os de iravessías de
cidades, cruzamentos, entroncamen-.
tos, acessos ou estacionam-ento
Art. 61. Ao S.O.A. compete:
I - elaborar, examinar ou opinar
E:<?tbre projetos ou anteprojetos, especincacões.
cálcuIos diç dlmensíonamentes, orçamentos cu estírnatívas 'de
custo de obras de arte especiais e
correntes, bem como de estruturas
de ediffcics, de estradas f€'derais a
cargo do D.N.E.R., cu elaborados
per sua delegação:
Ir - elaborar. revel' e propor 1101'mas, instruções gerais ou especificações inerentes aos pl'oj'êtos e dimensionamentos, orçamentos ou estimativas de custo de obras de arte especiais e correntes, bem corno de estruturas de edifícios:
Hr - elaborar, rever e propor pro[etos-tipos de obras de arte especiais
e correntes, ínclusíve c.~ muros de
arrimo.

II - superintender ou executar os
serviços adcgráticcs;
In - superintender, fíecaüaar ou
opinar sôbre serviços de exploração,
locação e cadastro das rodovias fe-derais OU outras a cargo do D N E.
R ou -execurados per entidades ofídais ou órgãos rodoviários estaduais;
IV - elaborar, rever e propor as
instruções gerais OU manuais para
as rodovias federais relativos a re"Conhecimentos, exploração, locação e
cadactro, b:::n como as especificações d03 instrumentos ou materiais
-ernpregadcs em tais finS;
V - organizar e manter atualiza- ,
do o fichário do registro de firmas
candidatas a execução de serviços de
competência de suas seções, classífícanda-as segundo o desempenho de
cada uma;
.
VI superintender ou executar
-servíços aerototográfícos ou aerofctogl'amétric.os. destinados à mdícaArt. 62. Ao S.A.P. compete:
ção ou melhoramento dos traçados
de estradas e ao cadastro das rodoI - superintender. fiscalizar, opivias federais ou outras a cargo do
nar ou elaborar as projetos, especifiD.N.E.R.;
cações. estimativas de custo 011 orçaV11 - elaborar, rever e propor as
mentos de obras compíementares às
instruções gerais ou manuais rebestradas na parte de sua especialidade. a cargo d.:) D N E.R. cu e-labotiv~s aos serviços aerototograrnétrtrados por sua delegação:
cos destinados à incl.icaç~o ou me.
Ihoramento dos traçados de estraII - superintender, fiscalizar. opidas e ao cadastro das rodovias fenar ou elaborar os projetos, espeelriderais ou outras a cargo do D.N.E.R.;
cações, estimativas de custo ou orçaVIU - mant2r com a D.P.T. ellmentos de, eompostcões paísagísticas
tendirnentns com o fim de coter da
ou de arbor.zaçâo de estradas, a CHmesma a interpretação da natureza
go do D.N.E.R., íocluindo-se : mo-geológica das faixas abrangjdas penumentos de caráter cívico ou históla fotografia aérea ou pelos estudos
rico a serem Implantados à margem
definitivos a serem considerados na
das mesmas;
escolha dos traçados de estr» das;
In - elaborar, rever e propor norIX - superintender, realízar. fis1118.S, instruções, especificações ou macalizar, ou opinar sôbre os projetes
nuais a serem adotados nos projetos
'de estradas federais, ou OUtl'8'3 a cardas obras complementares na parte
go do D. N .E. R., ou executadcs por
de sua especialidade -- etilffdcs, mosua delegação. inclusive c.s ele rranumentos, composições paisagísticas
vessias de cidades, cruzamenl.os e enou arborizaçâo das estradas federais;
il"OnCament-eS;
IV - organizar e manter atualizaX - realizar OU opinar sõbl'e os
do um fichário do registro de firmas
orçamentos ou estimativas de custo
candidatas à execução de serviços e
-das obras básicas de implantação de
obras da sua competência, classifiestradas federais ou outras a cargo
cando-as segundo o desempenho de
do D.N.E.R. ou eXt"cutados por sua
cada uma delas nos servíços ou obras
delegação, inclusive dJe travessias de
adjudicados.
'cidades, cruzamentos, entroncamentos. acessos ou estacionamentos;
Al'~. 63. O Diretor da Divisão de
XI - elaborar, revê'f e propor as
Estudos e projetos t,erá um Assessor
>inst.mções gerais OU manuais relati.Técnico .
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CAPíTULO III
DA nH'ISÃO DE CONSTRUÇÃO

Art. 64. A D. Ct. compete:
! -

promover, assegurar, orientar

.e fiscalizar a implantação das obras
rodoviárias EXCeto as de pavime.ua-

çáo, proglamadas pelo D.N ,.E.R ..e
de acôl'do cem os recursos tínanceíros e materiais disponíveis;
II promover o levantamento do
.custo das obras implantadas € dos
seus elementos constituintes, bem CO,
mo as pesquisas para chegar à composição dos respectivos preços;
IH - elaborar. - rever e propor as
modítícacões ocnveníent es nas tabeJ&sde preces, do contratos ou ajustes, editais, cartas-convites ou aVJSOs
ligados às adjudicações a terceíros,
normas ínstrucões ou especificações
gerais 'ou esp2ciais, para a melhor
implantação das obras da sua com-

potência:
IV manter o contrôle rigoroso
-elas responsabilidades financeiras do

D, N .E. R. para com terceiros, em de-

corrêneia de ajustes ou contratos de
adjudicação de obras CU serviços aos
-mesmos;
V colaborar com os órgãos ele
ensino de engenharia para a formacão de técnicos especializados;
VI - propor o programa ,anual de
obras de construção. de acordo com
as doraçôes apr-o-vadas;
VII - prom-over .as medidas referentes à assinatura de contratos de
empreitada. atinentes aos assuntos de
construção:
VIII - realizar pesquisas a l'€Spelto de métodos ou processos de execução de .trabalhos rodoviários, visarrdo ao aperteíçoamentn da técnica e
das rotinas que lhes são' próprias,
tnclusív., mediante a eontruoão de
trechos experimentais d~ estradas e
'doe obras correlatas de ínterêsse rodovíárro. para selecionar, indicar Ou
l"-ecom-endar aquêles
processos
de
maior eficiência e econômicamente
aplicá veis ao caso brasileiro.
:')...rt , 65. Ao S.C.E. compete:
- -promover, aSfrf'g'ura r , orient:::.r
e fiscalizar, com a colaboração dos
D.R.F. e demais órgãos do D.N.
E.R., a execução das obras básicas
de estradas de rodagem. inclusive
obras de arte correntes e túneis, programados em cada ano. de acôrdo
com os recursos financeiros e mateI
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riais disponíveis e com a oportunidade elo seu início ou prosseguimento;
Ir - acompanhar o desenvolvimento destas obras, assessorando os D.
R.F, resnonsáveís. no sentido do seu
progr~2so' mais· ccnvenie!l~; _
IH promover verífícaçõe, Ou
ensa íos tecnológicos dos solos e materiais i n t-er é"&S a Cl o3 \105 a-erros, cortes, túneis, fundações de obras de
arte correntes e sub-bases e manter
a

documentacãn respectiva:

IV - prorr.over a coleta de elementos indicat.ívos dQS processos e operações de construção de obras básicas dê estradas de rodagem. inclusive túneis e obras de al'te correntes,
realizadas com a responsabilidade dto
D. N .E ,R., e man ter a doeumen tação
respe críva, objetivando SUa uril.zacão no aperfeiçoamento técnico co·mo testemunho das int-erpretações de
ocorrências futuras OU ampliações
oportunas das ditas obras;
V - elaborar, rever e propor as
normas,
instruçõ-es,
especiücacóes técnicas e tahe-Ias de preços para a
implantação das obras básicas das
estradas de rodagem, i·nclusive túneis. obras de arte correntes e subbases:
VI - elaborar, rever e propor a
crganízacân de manuais de execução
de obras de terraplenagem llJclusive
túneis e obras de arte' correntes para
os ~!versos níveis profissionais;
VII - elaborar minutas de editais,
cartas-convites, avisos e maís elementos a serem fornecidos à O.C.S.O.
para a mais conveniente e rápida reaIização das obras OH serviços de sua
competência:
VIII - propor esquemas d'€' r~di?~
tríbuiçâo de equipamentos especíahzados pelos D, R. F. para a ex€cu~.ao
de serviços e obras dia sua competência a fim de atender as suas neeessidades em cada ano;
.
, IX - organizar e manter. atualízados - 03 gráficos, donument ar-m fo.tográtíco e mais elementos indícativcs do progress-, de coras ou~ serviços
considerados da sua competência,
, X - fornecer cem oportUnIdade à
P. J, todos os dados' índíspensá veís
ao preparo dos contratos de adj~cli
cação de obras e servicos a terceiros,
d€' competência do S, C. E, e de~or
ren tes das propostas ou concorrencías havidas:
XI - opinar sôbre e ooritrola- a
execução dos contratos tinpados c::om
terceiros para adjudicação .ele serviços
e obras de competência do S. C, E. ;
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XII
organizar e manter atualizado o fichário do registro de firmas
candidatas à execuçao de obras ou
serviços de sua competencia:
XIII - organizar e _manter atua1izado o registro
técníco-fínanceíro
de obras ou serviços realizados por
terceiros corr, a mdicação de todos os
elementos que habilitem à classificação dos mesmos como firmas construtoras; _
XIV - manter o cCJncr61e das folhas de medíções de serviços e obras
da espécie, adjudicadas a terceiros,
procedendo às oportunas revisões para o conhecímentn dJo D.R.F. interessado;
XV - elaborar, rever e proPOr as
normas e instruções gerais para o
procedimento das medições de serviços e obras, da espécie referida, quando adjudicados a terceiros ou não.
Art. 66. Ao S.e.O.A. compete:
I promover, assegurar, orientar
e ríscahzar, com a colaboração dlÜs
D. R .F'. e dDS principais órgãos do D.
N .E. R., a implantação das obras de
arte especiais compreendendo pontes, viadutos, etc., programados em
cada ano, de acôrdo corr, os recursos
f'ínanceiros e materiais disponíveis e
com a oportunidade do seu Início ou
prosseguímento:

.

acompanhar o desenvolvimento destas obras, assessorando os
D.R.F. responsáveis, no sentido do
seu pr-ogresso mais conveníente ;
III - promover as verificações e
os ensaios tecnológicos dos -solos de
fundações
dJo regime hidrológico
da-s bacias ou cursos dágua interessados e manter a documentação respectíva ;
IV promover a coleta de ele~
mentes indicativos dos processos e
operações de construção de obras de
arte especiais, realizados com a resII -

e

ponsabilidade do D. N . E. R.. e manter a documentação respectiva, objetivando a sua utilização no aperfeiçoamento técnico e como testemunho das interpretações das ocorrências futuras OU ampliações oportunas
das ditas obras;
V - elaborar, rever e propor as
norrr.. as, instruções, tabelas de preços
e especificações técnicas para a implantação das obras d~ arte especiais:
V I - elaborar, rever e propor ma-nuais de execução de obras de arte
especiais para os div€TS{)S níveis técnicos;

EXECUTIVO

VII -

coordenar, rever e refundir:

oe elementos fornecidos pelos D. R.
F. e outros órgãos do D.N .E.R. para a execução das concorrências de-

obras d.!ê arte especiais ou para a elaboração dos projetes pela D.E.P.;
VIII -- elaborar minutas de edítais, cartas-convites, avisos e mais.
elementos a serem fornecidos à C. C.
S .O. para a mais conveniente é rápida realização das obras ou serviços:.
da sua competência;
IX - propor esquemas de redistrrbuícã-, ae equipamentos especiali-·
zados pelos D.R.F. para a execução'
d/e serviços e obras da sua comp3tên-cia a fim de atender às suas neces-·
sidades em cada ano: X - organizar e manter atualtza..
dts os gránc{)s e documentáru, rotográfico e mais elementos indicativos
elo progresso dcs servíço, de obras
ccnsíderadcs de sua competêneia ; .
XI - fornecer cem oportunídaoe
à P _ J. todos os dados indrspr-r...'>áveis â.."8 preparo dos contr at-s de'
adjudicação de obras e serviços de:
sua ccmpetência a terceiros. -d~clJr-·
rentes das propostas OU concorrênCÜIS havidas;
XII opinar sobre e controlara eXeDUÇ~ dos contrates firmados
pelo D. R. F. com terceiros para a
adjudícaçã-, dê obras Ou serviços da.
competência do S. C. O. ~\.. ..
XIII - organizar € manter atualizado o fíchárío de registro de firmas,
candídataj, à execução de obras ou'
servíçcs de sua competência:
XIV - organizar e manter atualizado o registro técníco-tinanceu..o de'
obras Cu servíços realizados por terceiros, com a indícaçâr, de todos os
elementos _qUe habilitem à classificação dos mesmos como fiJ'mas construt·oras;
XV - manter o contrôle das medições de serviços e obras, da espé~
cíe. adjudicadas à terceiros. procedend-, às revisões cportucias para.
o conhecimento do D. R. F. Interessado:
.
XVI elaborar, rever e propor
normas e instruções gerais para opro cedimento das medições de serviçc.s e cobras da espécie referida•.
quan-do adjudicadas a terceiros
ou
não;
XVII elaborar, rever e prepor
Instruções gerais para a organização
do "cadastro das obras de art-; cs-,
pseiaís d:) D. N. E. R."· pelos D.
R. F., ande contenham a exigência.
da coleta de dados necessários à per-
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feita oaracterizaçãJD dé cada uma
obra da espécie. inclusive a lndi~:
"Cão de seu estado de conservaçao:
. XVIU - organizar e manter atua[izado um arquivo das segundas V~8S
do "ca.dastro das obras de arte €Sw
pecíaís" .
Art. 67. A D. ct.-}. obedecidas
os Ncrmas e Instruções p!'la'po~ta.s
pelo Serviço d.e Orçamento e devidamente aprovadas, c-ompete:
I - emitir netas doe empenho, de
anulação de empenho e de altera.ção d·e saldos;
.
TI - manter registros atualízadcs
das notas de empenho, de anulação
.d.. empenh-a e d-e alteraçâ-, ~ saldo
emitidas;
III - manter em dia o r egtstro de
rodes os destaques de dotações cr.çamentárias geridas pela D. ct.;
IV - elaborar demonstrativos -rrçamentáríos mensais;
V apurar os saldos orçamentários no fim do exercício ;
VI - fornecer aos órgãos compe...
tentes tôdas as explicações e porm-enores sôbre a aplicação doe recurscs sob o seu contrôle ;
VII - mam ter o mais estreito ent endímento com o S-erviço de orça-mento d'e maneira que nenhuma divergêncía se verifiqu-e entre os lan··
çamentos feitos em ambos os '>810res;
VIII - elaborar e prepor ou cruanorar na elaboração de Normas ou
Instruçõe, Gerais visando à uni ~_ o rmidade d"" pl'oeedimentJ e ao entrosamento harmõníco dcs órgâcs aná-

1ogos;
IX - manter em dia o reglstro
dos adiantamentos solicitados conce-

didos e

COmprcva dos .

.

Art. 68. O Diretor da Divisão 'de·
Construção terá 3 Assessores Técnicos ..
OAPíTULQ IV
DA DIVISÃO

DE CONSERVAÇÃO
MENTAÇÁO

E PAVI·

Art. 69. A D. C. P. compete:
- promover. assegurar. orientar
e fiscalizar a conservação das Obras
rodoviárias da jurisdição do D. N.
E. R. e dos seus bens imóveis;
ItI promover, asseguraj-, orientar e fiscalizar OS melhoramentos ou
a execuçã., de obras de pavimentação das estradas de rodagem sob
I
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jurisdição .do D. N-. E. R, s, aeôrao com os recurso, financeiros e
materiais dísponíveis:
UI - promover. assegurar, oríental' ~ fiscalizar os serviços de arborização das estradas de rodagem
sob a jurisdíçâ-, do D. N. E. R.;
IV - promover o levantamento Gistemático d::> custo dos servíços e
ceras de/ conservação. pavímentaçâ.i
e arborízaçâ-, das rodovias, sob a jurísdíção do D. N. E. R.;
V elaborar, rever e propor .as
modificações convenientes nas ~aDe
las de preços. de contrates ou ajustes, editais. cartas-convítes CU avisos
Iígadrs à adjudicação a terceiros,
normas, instruções 0''.1 especificaçõçs
gerais ou especiais para 'o melhor
eumprrmento dos serviços e obras
de sua resp.nsa bilidade ;
VI - realizar p-esquisas a respeito
de métodos ou pl'oc·esscs de execução
de trabalhes rodoviários. visando a;o
aperf'eiçcamentn da técnica e das !'Otinas qU,e lhe sã::> próprias. ínclusíve
medíants a pavimentação de trechos
Experimentais de estradas e de obras
correlatas de interésse rodovíárío
para selecionar, indicar ou -ec-imendar aqueleg prOoeSS0:3 dê maior eficiência e econômicamente aphcáveis
ao caso brasileiro;
VII - manter o contrõle rigoroso
das responsabilidades financeiras do
D. N. E. R. para cem terceiros em
decorrência de ajustes o·U contratos
de adjudicação acs mesmos de obras
ou serviços de sua competência;
VIII colaborar cem os órgãos
d'e ensino técnico de engenharia para
a formação de téoniccs especializa-

dcs.
Ac S. ov. compete:
orientar e fiscalizar a conservaçâo das e-bras rodovtávras sob
Art.

I

70.

-

a jurrsdíçã , do D. N. E R. e a
cargo dos D. R, F" ínctasiva o melhoramento da drenagem, de 1"'~;h1.ro::;
Em obras de arte correrrte, ou especiais e túneis, quer como oonser vacâ o
mormal quer extracrdmaría;
II - promover a coleta de el:;mentos tscnológicos índícativ.rs da estabilidade dos oortes, aterros ou túheisexistentes e que. SOu a ação
dos agentes atmcsférrcos e águas
superficiais cu subterrâneas, necessitern de providências sspeciata requeridas à segurança do trânsito e
Inviolabilidade das estradas, mantendo a documentação respectiva. com
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obietívo da sua utilização uo aperfeicoamêl1to técnico;
rrr - elaborar, rever e propor normas. instruções e especifícaçôas técnícas para a conservaçân das estradas inclusive c-bras :1€ arte;
IV - elaborar, rever e propor manuais para a conservação das ostradas, obras de arte e edifícios. para
usa de prcüssíonaís da diversos graus;
V -

elaborar

rever e

p~opü!,

as

normas e as instruções gerais para
o prccedimanto das. medições de serviç:s e obras da espécie quando adjudica.das a tercziros ou não;
VI - elaborar. rever e prepor normas. illstruçô3S e espccificaçôes téenicas d-as equipamentos e matei íais
para cs serviçcs e obras de competência do S. CV;
VII - elaborar minutas de enitais,
cartas-convites, avisos e d-ema.is elementos a serem fornecidos à C. C.
s. O. ou aos D. R. F.;
'-IIl - fornecer. com o-pJl'tu-nid2de. à P. J. ou acs D. R. F., todos

os dadcs indispensáveis ao preparo
dos ajustes ou dos contratos de adjudicação de serviços € obras da sua
c.rrroetêncía a terceiros;
IX - ooinar sôcre e controlar a
execução
ajustes OU contrates firmados pelos D. R. F., com terceiros, para serviços e· obras a cargo

de

da S. Cv.;
X
crganízar e manter atualizado o fichário d J registro dI" tírmas candidatas à .exccuçã-, de obras

e serviços da competência da S. C;;,;
XI crgamzar e manter atualizado o registro técnico-fínanceiro de
coras ou serviços realizados por terceiros, com a rndicaçâo d,:, t'J1os )5
elementos que habilit.am à classincs.Ç&-o dcs mesmos cerne firmas cons-

truroras:

XII - promover o levantamento,
aquísicão € distribuiçã'Ü de equipamentos e veículo., para Os D. R F.
a fim de assegurar a mais convemente c,::,n~2rV'açãD dai) estradas d'ê
rodagem a seu cargo;
XIII - organizar e manter atualizados os gráficos, o dccumentárío
rotcgráríco e mais 'elementos indicativcs do pr;:'gl'€ss-a d~ obras OU serviços considerados da sua ecmpetência:
XIV - manter o contrôle das fôlhas de medições doe serviçcs e obras,
da espécie, adjudicadas a terceiros,
procedendo às oportunas revisões para o ccnnecímento dos D. R, F. interessados ;
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xv - pr ome-ver, c-ontrolar. e manter atualizado o. eadastr-, das e.:;tradas sob a jurisdição do D. ~, .E. R.,
em articulação cem os seus demais
órgã.-os centrais ou regionais;
XVI - opinar. em co1a,bm'açã'Ü com
o S. A. P. da. D. E. r, sábl'f' os
projetes ou programas de arborizácão cu composições paísagísticas das
estradas sob jurisdição do D
N.
E. R.;
XVII -

eolabcrar com

Q D. Tr ,
sinallzação
viva, das estradas sob jurisdiçâc do
D. N. E. R.:
XVIII - elaborai" rever e propor
ncrmas. inStruções e especificações a
serem consio eradas na arborizacão d3S
estradas, nas composições paiSa.gísticas e no combat-e às erosõe-s na. establlídade dC8 cortes, aterros e túneis
considerando o ponto de \'·~Gt3, ô.g:::o~

qua,.~·1to

aQS projetos

de

nôrnico;
Art. 71. Ao S. Pv. compete:

promover, assegurar orientar e
fiscalizar, cem a colaboração dcs D .
R.F. e demais órgãos do D.N.E.R.,
o projeto e execução dos serviços e
coras de pavimentação, inclusive trabalhos preliminar-es e ccmplernentar es:
II - acompanhar o tiesenvolvimento
dêsses serviços e obras assessorando
0:3 D.R.F. responsáveis,' no sentido do
aprnnoramento da técnica e do seu
progresso ma's COnVenÜ'llte;
lU - Promover ou acompanhar os
dímensicnamentos dos pavimentos e a
sua execução, no sentido de obter o
melhor comportamento dêstes wb o
tráfeg·o atual e proximamente fUtUro e menter a documentação respectiva.
IV - promover a coleta Ó~ elementos indicativos dos métodos dos
I -

processos das operações de execucão e
dos materiais das obras ele pavlrnentação das Estradas sob a responsabilidad.e do D.N.E.R., mantendo a 60cumentacão respectiva, com o obJeC1VO
de sua utilização no aJperfeiçoamooto
técnico e como teStemunho das lt~
terpretações de ocorrências futuras ou
das ampliações oJ}ortunas das ditas
obras;
V - elaborar, rever e prepor normas, Instruções e especificações técnicas para cs métodos ou sistemas e
materiais empregados
na. execução
das obras de pavnnenraçâo:
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VI - elaborar, rever e propor a organização de manuais de execução
de obras de pavimentação e dos trabalhos preliminares e complementares
00nSiderando diversos nívei~ profissionais e espeoial.zação;
VII - elaborar, r ever e prepor nor-

mas e í-s-rucões gerais para o pro-cedimento d3S mediçôss de servicos e
obras - d-e pavimentação (\'2 estradas,

quando

acljudicados

a

rerceíros cu

não;
VIU -

promover cu acompanhar
a coleta de eleme-uos necessárícs à
análise da vida econômica dos pavi.
me» tos em articulação .coru G5 D.
R.F. e a D.P.T.:
IX - proceder .8. estudos sôbr e os
equípamentcs mínimos mais adequado, ar s r:erviço3 e obrar, de pavímen.taçâo de estradas, considerando a sua
eflciência, C8 tip(JG de pavimento e oS
recursos materiais e f' n~nC:Ú·o.s disoP:-nÍveis no país;
X - elaborar minUtas de editais,
cartas.convires, avisos e mais e.ementos a serem forcrscidcs à C. C. s, 0.
para ('I. mais conveniente c rápi.ía 1''':':1lizacão dcs serviços e obras de pavimentação da oornpetêeicia do D.N.E.R.
XI f:H'qE'Cer com oportunidade
à P. J. todos os dadcs indispensáveis
ao preparo d:1S ajustes ou contratos
de adjudicação de serviços e obras de
-pavimentação :1.' terceiros e decorreutes das propostas ou concorrências
havidas:
XII ----'-- opinar sôbre e controlar a

EXECUTIVO

gráfico e ms.ís elementos indicativos
do pregresso das obras ou serviços de
pavimen taçâo a cargo do D. N . E. R, ;
XVII - manter o contrôle das foOUns de medições de serviços e obras
d.e pavimentação das estradas a cargo
do D,N.E.R. adjudicados a terceiros
p*,ocecl6ndc a epcrtunas revisões para
o conhecímento e previdências do D.
R.F. interessado,

Art. 72, A D.C.P.-l. obedecIdas
as Normas e Instruções Pl'Oi;::ostas pedo ServiçO de Orçamento e devidament-e aprovadas, compete:
I - emitir notas de empenho, de
anulação de empenhes e de alteração
de saídos;

.

manter regIstres atualízados
das notas de emp-ênho, de anulaçãoII -

de empenho e d'ê altel'açã.J dê saldos

emitidos;

manter em dia o registro de
d'2s~aoues de dotacões 01'çamentárias geridas pela Div-isâO;
IV - confeccionar demonstrativos
crçarnentários mensais:
V - apurar os saldos orçamentários no Hm do ex-ercício;
VI -- íomecer aos órgãos competentes tôdas as explicações e pormencres sôbre a aplicação de recursos so»
o seu contrôle:
VII - manter o mais estreito entendimento com o Serviço de Orçe.rnento de maneira qUe nenhuma àivergên cia 5e verífiq ue f'l'.1tr ~ o.s lanramentes feitos em ambcs os setores:
VIII - elaborar e propor ou colaIII -

todos os

execução d'ê ajustes cu contratos Iirp210s D.R.F, com terceiros
para os serviços e obras de pavimentação;
- XIII - orgamzar e manter atualizado o fichário do rcgistro de firmas candídata., à sxecucâo de serviços e ebras de navimentaçâo de es-

Instruções gerais - visando à uniformidad-e de procedimento e ao entrosarnento harmônico dos órgãos anáIozos:
'"'IX' - manter em di 3.\ o registro dos
adiantamentos solícítados, concedidos

tradas;

e comprovados.

mados

XIV - organizar e manter atualízado o registro técnico financeiro de
serviços e obras d'3 pavimentação realizada,3 por terceiros, COm a indicação de todos cs elementos que habilitem a classificacã., dos mesmos corno
firmas construtoras
XV - propor esQu-emal.3 de redistribuição de eçuípamentos esoecialí.
zados peles D.R.F. para execucão de
obras C:ê pavimentação das estradas a
cargo do D.N.E.R., a fim de atender
às suas necessidades em cada ano;
XVI - organizar e manter atuatízados os gráficos, dccumentárto roto-

borar na elabcraci.o d-e Normas ou

ArL 73. O diretor da, Divisão de
Conservação e
Pavimentação terá
três (3) Ass>ôssôl't's Téc;r.icüs.

OAPITULO V
Da Divisão de Trânsito

Art.

74.

A D.

Tl'.

compete pro-

mover, assegurar, orientar e fiscalizar tcdcs os serviços técnicos e administrativos concernentes a trânsito
nas estradas sob jurisdição do D.N.E.
R. e coordenar eIS elementos símílares de outras entidades.
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Art. 75.

I -

Ao S. T ,R.

JS

SHV1-

·~os prestados pelas linhas - de trans.porte coletívo de passa geíros OU de
mercad~nas nas estradas de r,)dagfm
SDb a Jurisdição do D.N.E.R . ecnveníentemenbs licenciados articulando
-as fiscalizações, contrõtes e rícmcíamentes com os diversos D.R.F. interessados;
II - organizar e manter atualízado
o cadastro das ernprêsas de transporte
coletívn de passageiros ou de mercadorías, 1ícencia d as pelo D. N . E H. ;
III - registrar as multas e outras
-pen~lí:d.ades ímpostas às emprêsas que
ínrrígírem cláusulas dos têrmos de li,'C~nciamel?-tD de' transportes, cio oódIg.O Nacional de Trânsito ou AU',ras
Ieís e regulamentos vigentes na es'pécie;
IV - registrar e controlar aS licenças especíaís expedidas pira trânsito
-de veículos que excedam dimensões e·
carg-as estabelecidas pelas leis e re-

gulamentos viaentes:

.

_ V ~ - . est~da~ e c'Pina,r em primeira

_~tancla
Imh~ de

sobre cos pedidos de novas
transporte coletivo 113 pas.sag erros ou ~e meroadorías e de trãnSIto ~ara V81Cu.1os com -excesso de diznensoes e carga estabelecid'os em leis
,e regulamentos vigentes;
VI realizar e r-ever p2ríààicamente cs estudos para o estabelecime~to d~ normas e regulamentos paa'a
-o Iíosncíamento, fiscali213.cão e ccnt~õ]= das

linhas de transporte cole-

tIvo de passageiros e de mercadcrias
LI ;urisdição do D.N.E.R.;
,
VII - rEalizar, rever periodicamente
e mant::~ atualízados os eetudos para
estabel~l~ento dos critérics . gerais
para flxaç~o das tarifas de t1"3 nspcrte
de passag'erro- OU cargas, verrfícando
a sua aplicação em oada caso;
VIII - realizar e rever períõdieamEnt~ cs Estudos sôbre trânsito nas
rodoVl,as scb jill'iSdiçã-o do D. N . E. R. ,
.de veículos que excedam cl!mellSÕ'ês e
.cargas estabelecidas por leis e reaulamentes vigentes,
o

.nas estradas de rodagem sob

Art. 76,

promover CS meios necessários
de informações ao públICO sôbre itinerários, distâncias, segunança, transportes ri recursos disponíveís ao longo das estradas sob
jurisdiçã-o do D.N .E.R.;
III - organízar e admimstrar a.
E.scol3. de PolL:;ia, para formação e
prsparo de elEment~s sncarrecados dG
policiamento das rcdovlas s'(),; jurisdtçãa do D. N . E, R. ;
IV - elaborar, rever e propor normas,. regulamentos e instruções gerais
relativog ao procedimento de policiamento, sinalízaçâo, educação e pesquisas de trânsito nas estradas scb
jurisdição do D.N,E.R.;
rI -

compete:

registrar e controlar

A<: S,S.P. eompet.e:

I -::. orientar e fiscalizar, em articulq;aq .com os D,R.F.,· os serviços
.de polícíamento e sinalizaçâo das es-

tradas a cargo do D.N ,E.R. ecordenando e unif\Jrmizando tant; quanto
.pOssiv~l a ação geral;

à . prestação

. V :- pr'cm~)Ver, asseguraa-, o:'icnklr,
fIscallzar e divulgar pesquisas d.~ tránsíto, pOr meio de estatísticas ou nâo
n~s sstre das de r;:-dagem sob jü~.'isdl:
çao do D. N . E .R. ;

VI - promover, orientar e coordenai' campanha.., educativas para cs
usuários das estradas de rodagem;
VII - estudar. em colabcração com
os demais órgáos do D,N. E R. e re-

partições feC:.:;rais, estaduaís ou municipais, ,diretamente interessadas no
assunto .. a utilização das estradas e
os problemas relacionados com aeessos oU travessias de cidades com CJ
. escôpo de sugerir m-edidas tendentes
a melhoria de trânsito na réde .o.
dovíária sob jurisdição do D.N.E.R.
011 nas vias que lhe dão acesso'
VI.I~ promover. sempre que necessario. os estudos neeessáríos à revisão do Código Nacional de Trânsito
Art, 77 - A D. Tr. -1 obedecidas
as N.ürmas e Instruções propostas pelo
SerViçO de Orçamento e devidamente
aprovadas, compete:
I - emitir notas de em panno de
anulação de empenhos e de alteração
de saldos:
,
IJ

manter registres

-

-~/u:1.lizad<.ts

das notas de empenho emttídas cvm
relação a anulação oU alteração de
saldos: .
ITl - manter em dia o "eitistro de
todos os destacues de dos tç6!:'s orcarnentáriag geridas pela n.rr : -IV - elaborar demonstratívos ar·

camentárícs mensais:
-. V - ~Dural' os s~ldos orcamentános no fim do exercício'
\i I torr.eeer aOs t:~~ã::'s .cornueA

tentes t?das as exp1icaç:~-'}1 e pormenores sobre a a.plwação de reC:"lrsCs
sob o seu contrôle;

ATOS DO PODER

VII - manter o mais estreito en,
tendiment-, com c Serviço de Orçamento de maneira «uc nenhuma divergência se verifiQ.ue entre oS lançamentos feitos em ambos setores;
VIII - elaborar e propor oU colar-orar na elaboraca., ele N<Jrmas ou
Instruções gerais visando à uniformidade de procedim~nt<J e ao entrosámente harmônico dos órgãos análogos;

IX - manter em dia o registro dos
adíantamentvs solic'tados concedidos
e comprovados.
A1't. 78. O Diretor da Divisão de
Trânsito terá 3 Assessores Técnícos ,
CAPíTULO VI
DA DIVISÃO

DE PESQUISAS

TECNOnÓGIO.s

Art. 79. A D.P.T. compete:
realizar ou opinar sôbrs es estudos físicos OU mecânicos e quimicos dos materiais existentes e os empregados nas rodovias, seus pavimentos, obras de arte ou outras estrutu1'<:s;
II - realizar ou opinar sôbre estuctcs de solos para efei~,() da estabilização de maciços de terra, fundações de obra.s de arte ou outras estrui -

turas:

_

III - realizar ou opinar sôbre provas de carga das estruturas integrantes das rodovias federais ou outras
a cargo do D.N.E.R., assim como
de edifícios integrantes de seu patrimônio:
.
IV - realizar ou opinar sôbre estudos geológicos necessaríos ao projeto, construção e conservação das
rodovias;
V - manter o mais freqüente entendimento e colaboração com ínstítutos de pesquisas tecnológicas do
país ou ó.n!ãos técnicos espeeialíza-dos no que diz respeito às suas atívddades,

Art. 80. Ao S.C.M.C .. cvmpete:
I elaborar, rever e propor nOrmas, especificações e instruções necessárias à aquisição,
receotmento,
fiscalização e emprêgn de materlaís
de construçã., usados pelo D.N.E.R.,
especialmente aglutinantes hídráuli-,
-cos, agregados, cerâmicos, madeiras,
etc.;
II - pr:9mover, realizar, coordenar
'ou assessorar ensaios físicos .ou me-

EXECUTIVO
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cânícos dos materiais de construção
usados pelo D.N.E.R. em especial
sôbre oimentss, dosagens de concretos e suas resistências;
lI! - promover, realizar, coordenar OU ~ssessorar estudos. e pesquisas
atinentes à pavímentaçã., de conereto de cimento, simples ou armado, lllclueíve em relação a pistas experimentais, em colaboração com a D.O.P.
e os D .R. F . interessados;
IV - prorn{:ver a revisão de especificações e instruções para a execução e conservação de pavimento
doe concreto de cimento, símoles ou
armado, em perfeito
entendimento
com a D.C.? e em conseqüência ue
estudos e pesquisas da es'pécie;.
V promover, realizar, coordenar OU assessorar as provas de carga
de estrutura integrantes das rodovias
federais ou outras a cargo
do
D. N .-E.R., assim Como de edifícios de
seu patrimônio_
Art. 81. Ao S. Gg. compete:
I promover, realizar, coordenar
ou assessorar es-udos .ç explorações
de rochas ou terrenos do ponto de
vista geológico para assegurar a boa
implantação, construção ~ cons~rva
ção das rO'dovias federais 011 outras a
cargo do D.N.E.R., bem como com
relação às jazidas de materiais a serem empregados em suas obras:
II - a interpretação geo1ógica de
fotografias aéreas, fornecendo DS ele·
menros indispensáveis à eleição de
traçados ou seus melhoramentos, de
ímedíat-, necessidade da: D. E. P. OU
eras D.R.F. ínteressadcs.
Art. 82. Ao S.Q.B. compete:
I analisar e e~seiiar os materiais usados pe1{) D . N .E. R , ;.
II - elaborar, rever e pr~po:,: normas, especificações e ínstruções gerais necessárias à acuísícão, recebimento,
fiscalização e emprêgo dcs
materiais de construção usados pelo
D. N. E" R., especialmente oS asfált.íccs e alcajroaôos, combustíveis, lubrificantes e explosivos;

In - promover, coordenar ou assessorar, em colaboração com Os demais órgãos da Divisão, da D.C.P. e
dos D.R.F., estudos e pesquisas atinentes às pavimentações betuminosas
e às qUe abrangem tratamento químico em geral, especialmente em pista, expcrímentaís;

Aros no
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IV - promover a elaboração e revisão de esp€cificações e tns'ruçõcs,
na parte relativa à sUa especíalidade,
para execução e cOnservação de pavimentos betuminosos, e os que decol"rem de tratamento químico, em per.
feito entendimento com a D.e.p., e
em conseqüência dê estudos e pesquisas da espécie.
Art. 83. Ao S.S.F. compete:
I - promover, realizar, cO{)l'denar
ou assessorar estudos ou pesquisas EÔbre soles com objetivo de atender ao
melhor traçado das rodovias rederaís
Ou outras a cargo do D.N E.R., nem
como à sua perfeita Implantação oU
das obras de arte integrantes,
II - elaborar, rever e p"opor núrmas, especificações e instruções gerais relativas a solos, a fim de atender ao projeto, construção e estabilidade do corpo esjradaí inclusive das
suas obras de arte especiais oU de
edírícíos:

IH - promover, realizar, coordenar
ou assessorar provas de carga do subsolo com referência à fundaçâo de
obras d; te:-ra, de obras de arte es,pec·iàis, ou de edificioi;
IV - promover, realizar, coordenar
ou assessorar estudos e pesquisas atírientes a revestimentos de solos estabilizados ou de estabilização de solos para sub-base ou base de pavimentos, em colaboração com a D.
C .P. e os D R. F. interessad{)s. especialmente em pistas experimentais;
V - promover a revisão de especificações e instruções gerais para execução e conservação de revestimentos,
base e sub-base do rolo esrabihzado,
em perfeito entendimentO com a D.
C.P. e em conseqüência de estudos e
pesquisas da espécie;
VI - elaborar, rever e propor normas, especificações ou inStruções relativas aos métodos de ensaios e pesquisas sõore solos.
Art. 84. O Diretor da Divisão de
pesquiSas Tecnológicas terá. dois As-.
sessores Técnicos.
CAPíTULO VIr
DA- DIVISÃO DE COOPERAÇÃO

Art. 85. A D. 00. compete:
I - coordenar, assessorar ou fiscalizar as atividades rodoviárias não
exercidas diretamente pelo
D.
N.
E. R., mas mediante convênío de

EXECUTIVO

delegação de atribuições a outras entidades públicas, do Mi.n:istério da.
Guerra ou da Aeronáutica, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou, ainda, ex cepcío nalmente, no
caso de Municípios, OU outras pessoas.
jurídicas Que a lei autorize:
II - coordenar as atividades rodoviárias exercidas pelos Estados, Territórios e Distrit-o Federal realizadaspelos recursos próprios ou pelas suas.
cotas do F. R. N. e do F. N .P., além
de outras verbas, de origem federal,
destinadas a rodovias;
III - controlar a arrecadação eprop-or a distribuição do F.R.N. e do
F.N.P.;
IV - oonhecer

.
Q'.3

condições da. ad-.

mínístração específíeamente rodoviária, em cada Estado e no Distrito Fe-'
deral, com o intuito de verificar se·
correspondem às exigências do art. 5.n .
da Lei n.O 302, de 194B. para Que possam receber as cotas que lhes perten-cem do F.R.N. e F.N.P., acompanhando os seus demonstrativos orçamentários, através dos relatórios pormenorizados, por êles anualmente enviados, de suas atividades no exercício anterior, na forma das alíneas:
"m" e "n" do art. 5.° e dos arts. 13.
e 26 da Lei n.O 302. de 1948;
V - conhecer diretamente as necessidades dos órgãos rodoviários estaduaís e do Distrito Federal, na. for-ma da. alínea "n" do art. 5.° da Lei
n,O 302, de 1948;
VI - verificar os Relatórios e demonstrativos orçamentários anual-o
mente encaminhados' pelos serviços.
. estaduais de estradas de rodagem ao
seu exame. em cumprimento das determínações do § 3.° do art. 12 da
Le5 n." 2.975, de 1956, e dos arts. 5.°,.
13 e 26 da Lei n." 3(}2, de 1948;
VII - propor, trimestralmente, a
distribuição aos Estadc,s e ao DistritoFederal das cotas do F.R.N. quelhes pertencerem, bem como, por intermédio dos prímeíros e dos Territórios. das cotas pertencentes aos Municípios;
VIII - propor li, retenção das cotas do F.R.N. pertencentes, respecti-.
vamente, aos EStados e ao· Distrito.
Federal, por Inooservância das disposições da Lei n. ° 3ú2, de 1948. enquanto perdurar a irregularidade;
IX - coligir elementos a fim de
realizar as operações necessárias à
determinação das percentagens que.
devem tocar, respectivamente, aos.
Estades, Distrito Federal e Territórios, da parcela que lhes pertence, do.
F.R.N. e F.N.P.;
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x - calcular a cota do F. R. N.
pertencente ao D. N.E. R. que deverá ser aplicada anualmente em obras
ou serviços rodoviários, a serem executados nos Territórios, quantia esta
não inferior à que caberia a r,ada um
dêles, como se Estado fôsse.J tomandose por base a arrecadação do ano
anterior, na forma do artigo 11 da
Lei n .> 2.975, de 1956;
XI - elaborar quando convier às
partes interessadas, programas para
sua ação executiva, em conjunto COm
quaisquer dos Estados ou com o Distrito Federal compreendendo atividades que p'or serem desenvolvidas
nas áreas 'de jurisdição territorial dêIes lhes podem ser respectivamente,
confiadas, mediante têrrno de delegação na forma do art. 45 do Decrejolei n." 8.463, de 1945;
XII - coligir íníormações e dados
que permitam o estudo da evolução
da receita proveniente, quer do F.
R. N. quer F. N. P . ' visando ao.~
tabelecimento de índices de previsao
das variações dessa receita;
XIII - realizar estudos qUe visem
ao aperfeiçoamento do cálculo da dístribu:çáo, para aplica~ão, fI? s.el'VlçOS
rodoviários, . nos Estados, Distrito Federal e Territórios, dos recursos de
origem federal (F.R.N.e F.N.P.);
XIV - apreciar, em têrmos de colaboração, projetos de leis, decretos, regulamentos ou instruções admmístratívas referentes à viação rodoviária, fornecidos pelos Estados ou pelo
Distrito Federal, bem como manter.
devidamente asualrzada e classificada, tôda a legrslação que lhes disser
respeito;
XV - entrar em
entendimentos
com a Diretoria de Vias de Transportes (D. V. T,) do Exército, para ~ €Stabelecímento de .planos executívos,
de ação conjunta dos dois órgãos, de
preferência Qüinqüenais, que .deyerão
ser incluídos na ordem de prioridade
doas obras a executar, atendendo-se
aos ínterêsses da defesa militar do
Pais;
XVI - propor delegação, mediante
convênio, à D. V. T. quando de conveniência desta e do' próprio D.N.E.R.,·
de atribuições de executar as obras
compreendidas no plano referido na
alínea., anterior, inclusive de conserva,
ção e de polícia das estradas, bem como, tranSitoria'mente, de concessão
e fiscalização dos serviços de transporte coletivo de passageiros, nos tre-
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chos de rodovias sob a jurisdição admimstratíva daquela;
XVII - promover, sempre qUe necessário à boa coordenação e sistema;
tízaçâo das atividades rodoviárias federais, com as atividades e responsabilidades da.s demais entidades públicas do pais, de admímstração rúdo·.
viária a realização de convênios onde at,' obrigações das partes contra,
tantos fiquem bem caracterizadas,
principalmente no que diz respeito ao
exato cumprrmento das formalidades
decorrentes das leis federais;
XVIII - coligir dados que possam
interessar ao sistema da administração rcdovíáría do país, corno um todo
os quais. jUntamente cem cs reg13:
tros das aplicações de recursos pelos
Estados, Distrito !.i'ederal. Territ6rtug
e Municípios, de quaisquer orocedêncías, em estradas de rodagem, possam
servir de base ao estudo das correta.
çoos verificadas entre o crescimento
e o aperfeiçoamento do sistema rodo,
viário e o d-esenvc·lvimen!D eC':nômico
e progresso social daquelas unidades
e do País;
XIX - realizar os estudos necessários, com a cooperação dos Estados e
Territórios interessados relarivameute às zonas cujas condições geográficas ou econômícas cOntraindiquem,
excepcionalmente, a aplicação de recursos do F. R. N. em obras rodoviárias, visando dar cumprimento ao
d:sposto no artigo 18 da Lei númEro 2.975, de 1956;
XX - estudar e elaborar trabalhos
inclusive n.o caso de normas para IlSO·
geral, medidas adminÍBtrativas ou l'ecomendações técnicas em coordenação com as serviços' rodoviários dos
Edados, DIstrito Federal e outras entidades nêles interessadas para serem apreciados e debatidos, conjuntamente, nas reuniões de administradores. e técnicos rodoviários;
XXI - estudar e adotar, com a cúlaboração de outras entidades ínteressadas, uma nomenCI::ltura unítorme
para os serviços rodoviários e a rêda
das estradas, aplicável, outrossim, pe.
los Estados, Distritv F~deral e MUnicípios, incluindo O es-aceleoime-jo de
um sistema contábil para uso geral;
XXII ~ apreciar os programas de
melhoramentos elaborados p.elo8 61'·
gãos rodovíários dos Estados, referentes a estradas estaduaís que tenham
de ser execuradas com verbas orçamentártas ou recursos do F.N ,P.

'68

ATOS

00 PODER EXECUTIVO

Art. 86 - Ao S.e.A.E. compete:
1 - coordenar e assistir as atívídaees dos órgãos rodoviáríos estaduais
dos Territórios e do Distrito Fede-ral'
oferecendo-lhes sugestões e prestan~
do-lhes, quando solicitado, esclarecimentos de ordem técmca OU adminis ,

tratíva;

II - elaborar, rever e propor normas ou instruções que facilitem aos
órgãos rodoviários dos Est3ldos. 'I'errítóríos e Di.strito Federal. o cumnrtmente do qUB fôr estabelecido ~m Ie;i,
especialmente quanto à apresentação
dos programas e relatórios de suas
atividades:
III - promover a apresentação. pe.
los Estados, Territórios e Distrito
Federal, dos respectivos planos rodoviáJri\)s regionais, informando-os para
aprovação dos órgãos superiores}.
IV - emitir parecer sôbre 0S programas de' atividades e' relatórios
anuais dDS órgãos rodovíâríos dos Estados dos Terr!·tórios e do Distnto
Feder'al. de acôrdo com a legislaçào
vigente;
V - confeccionar e manter atualizados os roteiros das diversas rêdes
rodoviárias do País;
VI acompanhar o desenvolvi·
menta da execução sistemática dos
planos rodoviários dos Estados, Tet'"
rítórtos e Distrito Federal. através
de quadros, grarícos e perfis de progresso;
VII - estudar e manter atualizados os planos e mapas rodoviários ,
dos Estados, Territórios e Distrito Federal;
VIII - opinar sôhre as alterações
dos Planos Rodoviários dos ~tados,
Territórios e Distrito Federal. tendo
em vista a coordenação das rêdes vizinhas e o Plano Federal. quando necessário. ouvindo os demais órgãos do
D.N.E.R. interessados;
IX - coligir dados estatísticos que
facilitem o estudo dos Programas e
'Planos Rodoviários dos Estados, Territórios e Distrito Federal. tendo em
vista a articulação dos mesmos com
o Programa e Plano Rodoviário Na-

cíonal:

X - estudar e sugerir med~das,
normas ou instruções' que Visem
maior desenvolvimento rodoviário nos
Estados e nos Municípios;
XI - exercer as atividades necessárias à efetivação da assistência dos
Estados e Territórios aos seus Municípios;

XII - orientar e controlar a entrega ou aplicação das cotas do
F .R : ~ . a tríbuídas aos Municípios,
nos termos da legislação em vigor:
XIII - atuar no sentido da melhor
harmonia dos Planos Rodoviários dos
Municípios limítrofes;
XIV - colecionar e manter atualizados os Planos Rodoviáríos Municipais;
XV -

coligtr dados sõbre as rodovias municipais, tendo em vista a conhecimento de suas rêdes, inclusive
para oS fins de organização dos r()-

teíros:

~YI - coligir dados estatísticos que
facilitem os estudos de planejamento
rodoviário municipal. tendo em vista
a articulação dos Planos Municinais
com os Planos Rodoviários NaciônaJ
e Estaduais;
XVII - estudar e incentivar o estudo de elaboração de Planos de rodovias intermunicipais, não Integraotes dos Planos Rodoviários Nacional
e Estaduais.
AJ,"t. 87. Ao S.O.D. compete o cstudo e o contrôle geral das obras delegadas, pelo D .N .E .R. , aos óraãos
rodoviários homólogos dos Estados.
Territórios e do Dístrrto Federal e à
Diretoria de Vias de 'I'ranspnrte
(D. V. T.) do Ministério da Guerra,
bem como a elaboração de relatório.'>
e coordenação. normalização, sistematização e estatística de tudo quanto lhes disser respeito.
Art. 88. Ao S.F,R.N. compete
promover e desenvolver tôdas as medidas que assegurem a perfeita execução do que concerne à arrecadação
e distribuição do F. R. N ., tendo em
vista a legislação que rege o assunto,
Art. 89. O Diretor da Divisão de
Cooperação terá 3 Assessôres Técni..:

COSo

CAPíTULO VIII
nA

DIVISÃO DE EQUIPAMENTO

MECÂNICO

Art. 90. A D.E.M. compete:
proceder, por intermédio de
suas oficinas, aos serviços de repara- .
cão e recuperação do equipamento
mecânico em uso no D.N.E.R.;
II - fabricar equipamentos; peças.
ferramentas e utensílios empregados
no D.N .E.R. sempre que econômíeamente aconselhável ou quando J.S
necessidades o exigirem;
I

J
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IH - assessorar e .9pinar sôbre a
necessidade e o emprego de ~qillpa
mentes
nos diversos. setores .do
D .N .E. R. • colaborando na sua d1S~
tríbuícão e redistribuição;
"
IV - manter [unto à Administração Central um serviço de transportes promovendo a sua permanente
atiVidade em entendimento com os
órgãos interessados;
V - superintender e manter os
serviços de radíocomunícacões d~
D.N. E ..H,., assessorando, inclusive, as
emissoras dos Distritos, de modo a assegurar-lhes perteíto funcion~J!1~nto;
VI - opinar sôbre a aquisrçao ,e
prestar assistência técnica à D. Ap.
e aos D.R.F. no recebimento de
materiais e equipamentos p e I o
D.N.E.R.;
VII prestar assistência técnica

aos D.R.F. no que concerne à manutenção de equipamento e oficinas,
inspecionando-os periodicamente; .
VIII - projetar ou adaptar projetos de instalações e equipamentos visando aos fins especiais de suas aplicações nos serviços do D. N. E .R.. ao'
seu melhor ernprêgo e tendo em vista
os recursos disponíveis de materiais
nacionais e estrangeiros;
IX - projetar oficinas de manutenção e de reparos para os Distritos,
assessorando e fiscalizando a sua
instalação;
X - propor a instalação, projetar
€ construir oficinas regionais, determinando as suas zonas de ínrluãnda:
XI - promover. em comum o/'ôrdo com a D. Ap. e OS Distritos, a
baixa e a venda de, equipamentos e
materiais ínservíveis:
XII' elaborar, rever e propor
normas e instruções para aquisição.
emprêgo e baixa de equipamentos
utilizados no D.N .E.R.;
XIII - organizar e manter atualízado o fichário dos equipamentos em
uso no D.N .E.R. com todos os seus
dados, históricos e técnicos. e bem
assim a sua localização;
XIV - indicar, obrígatóríarnen....e, e
com exclusividade, as marcas patrirnoniaís para os equipamentos adquiridos;
XV - organizar, dirigir ou assessorar os cursos práticos de formação
e aperteícoamento de motoristas, operadores de máquina.'). mecânicos eletricistas e outros profissionais habilitados para a operação e manutenção do equipamento.
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Art. 91. Aos S. Te. compete:
I projetar ou adaptar projetos
de equipamentos, ferramentas e utensílios em uso no D.N .E.R.;
II projetar ou adaptar projetos
de oficinas para reparos e recuperação 'de equipamentos;
IH - projetar ou adaptar projetos
de instalações destinadas à produção
de materiais. para construção e pavimentação de estradas e sua seleção,
quando tais materiais forem empregados em obras a cargo do D.N.~.R.;
IV - projetar ou adaptar projetos
para oficinas de manutenção dos Distritos, assessorar e fiscalizar sua instalação;
.
V estudar e projetar melhoramentos nas oficinas do D.N.E.R., a
fim de torná-las atualizadas, tanto
quanto possível. nos seus equipamentos e métodos, permitindo-lhes fabricar peças, acessórios e' materiais
de grande consumo, quando econômico ou quando as necessidades o
exigirem;
VI - elaborar. rever e propor normas instruções e especificações destínadás à conveniente aquisição de
equipamentos, acessórios, sobressalentes, peças e utensílios a serem
aplicados em serviços do D.N.E.R.;
VII - elaborar, rever e propor normas e instruções destinadas à 'conveniente manutenção, reparação, recuperação ou funcionamento de má.
quinas, veículos, aparelhos e f~rra
mentas empregadas na construção e
na conservação das estradas, nas 6WtS
instalações e em tôdas as oficinas;
VIII - Colaborar na elaboração de
normas e instruções para a baixa e a
venda de materiais ou equipamentos
ínservíveís:
IX - elaborar. rever e propor nor-

mas e instruções para o funcionamento das O.R. e para os seus entendimentos com os Distritos que
irão utilizá-las;
X - dirigir, assessorar ou assistir
a provas e a ensaio de máquinas, veículos, aparelhos. utensílios e acessórios de modo a ser possível conhecer
ou atestar as suas características ou
qualidades, conforme normas ou especificações propostas e aprovadas;
XI - opinar sôbre aquisições e
prestar assistência técnica ao Depósito da D.E.M. no recebimento de
equipamento ou materiais adquiridos:
XI,I - organizar e manter atualizado o fichário dos' equipamentos em
uso no D.N.E.R. com todos os seus
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dados históricos e técnicos, bem como
sua localização;
XIII - estudar e sugerir a nomenclatura própria para os equipamentos em uso no D.N .E.R.;
XIV - elaborar, proP.;)T e rever
normas e Instruções ou sistemas para
a numeração de máquinas e veículos;
XV - organizar, dirigir e manter
a biblioteca. especializada para uso
da D.E.M.;
XVI - colaborar na distribuição
dos equipamentos aos diveros setores
do b.N.E.R. e na sua redístribuiçãc,
quando reparados nas Oficinas ds,
D.E.M.;
XVII - organizar, dirigir ou as,
sessorar os cursos práticos de forma...
cão e aperfeiçoamento de motoristas,
operadores de máquinas, mecânicos
e eletricistas e mais profissionais habilitados para os serviços e manuten.
cão do equipamento.
Art. 92. A O. C. compete:
- proceder à reparação e à -::ecuperação de
máquímas, voicu.loa,
aparelhos e ferramentas de uso no
I

D,N.E.R.;

11 - manter e guardar os veículos
em serviço da D.E.M. e da Adrmnís,
tração Central, procedendo à sua iubrírícacão, lavagem e abastecimento
de combustíveis, de acessórios, de so~
bressalentes e de outros materiais de
consumo;
lU fabricar equipamentos, pe~
ç2LS, ferramentas, acessórios e utensílios empregados no D. N . E. R., sempre
que econômicamente aconselhável ou
quando as nec-essidades o exigil'bnl:
IV - prestar serviços de emergência aos Distritos com pessoal especializado e oficinas volantes;
V -- prestar serviços de manuten..
cão de forma acidental ou sistema..
tíoa, ao(> equipamento
de
Distritos
próximos;
VI - prestar serviços a terceiros,
desde qUe autorizados de modo a contribuir oara a renda industrial do
D.N.E.R,

Art. 93. As O.R. compete:
exercer os mesmos encargos
da O.C. nas regiões de sua ínfluêneía;
II manter permanente contato
com a Diretoria da D.E.M., à qual
são subordinadas técnica e adminístratívamente, e perfeito entendimento com os Distritos. de modo a cumI

EXECUTIVO

prírem com eficiência e harmonia as
sua atríbuícões;
IH - Colaborar na elaboração oU
opinaT' sôbre normas e instruções indispensáveis ao seu perfeito functonamento e à SUa ec1aboraçáo Com oS
Distritos.
Art. 94. Ao S. Tp. compete:
I - providenciar sôbre oS transportes de carga, eonforme OS pêdielos da Administração Central, da

D. Ap. e dos D.R.F.;

II - guardar, abastecer e manter
os veícuíos de transportes de cargas;
UI - manter anexa ao Sl~rviço
uma pequena oficma. para man utenção e pequenas reparoS dos veículos
do serviÇo;
IV manter pessoal habilitaúo
para transporte a grande distância e
para carga e descarga de materiais
t:e.sado.s;
V - executar os transportes para
terceiros, de acôrd., com autorização
&uperior e calcular OS preços a serem
cobrados segundo tabelas e normas
~provadas;

VI -

organizar o mapa

~os

ser-

v!ços de transportes executados, para

efEito de estatísticas períódícas;
Vil - encaminhar à O, C. oS veículos que necessitem de reparos gerais, OS que possam ser recuperados oU que nã.a' sejam adequad- JS Clo

~el'viço;

VIII - propor ao Díretnr da D.
E. M. a baixa d.os veículos ínservíveís:

IX - elaborar, rever e proPor 1101'mas, instruções e esnectticaçôes geraís ou especiais para o runcionamento do serviço;
X - colaborar na elaboraefi ü oU
revísã-, dê normas e ins'Gruções para
a aquisição de' veículos, sobressalentes, peças, acessóríos, combu.stiveis,
lubrificantes e outros materiais de
consumo do Serviço;
XI - manter rigoroso contrô1e tte
consume, de combustíveis, Iubrifícan~es, peças, pneus e sobressalentes dos
veículos Sob sua responsabilidade;
XII manter registro de tôda
carga recebida para transportar, qU0
ficará sob sua resp-oisabüídade, desde o ato do recebimento até o da
entrega no local d(~ destino.
Art. 95. Ao S. Rc, compete:
I - assegurar 11 interenmurrícação
dos órgãos da Admínísrração central
e das Admínístrações Regionais do
D.N .E.R.,
atendendo às sohcita-
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cões das autoridQdes respectivas, na
forma das instruções em vigor;
II' -zelar pelo perfeito funcionamento das instalações a seu cargo,
na Sede do D. N. E. R. e pelas d{)s
TI R. F. que lhe éstã-ú subordinadas
tecnicamente;
lU - formar pe:-:Soal técmc-, habíJHado para O desempenho dos ~cU5
eei viços especializados, para isSo procurando entendimento Com as órgãos
oficiais que disponham de centro de
mstruçãe, e formação de especialiatas em radíocnmunicações, como sejam o Departamento' de Corrél')s e
Telégrafos (do M. V. O. P.), a Diretoria Geral de Ensino (do Ministério da Guerra) f a Escola Técr.iea
Nacional (do Minjstér~ da Ecluca'rio e ouiturai :
IV -

elaborar,

reV'BT

e propcr

1101'-

mas e instruções gerais oU esnectaie
para o funcionamento das estações
e para a aquisição, emprêgo e baixa
ele equipamentos' e materiais empregados;
V - manter permanentemente c~)n~
tato com a Diretoria da DE. 11.
à qual estão subord1nados administrativa e tecnicamente, pod-endo, no
entanto, receber ordens de serviço diretamente e' 8ab a responsabilidade
das autoridades eompetentes, arquivando cópia das mensagens;
Art. 96.
O Diretor da Dívísão
de Eqiüpament-, - Mecânico terá 2Assessôres TéCnicos
CAPíTGLO IX
DA DIVISÃO DE h'.rlVfINISTRAr;:ÀO

Art. 9'7. A D. A. cnrnpete superintender todos LlS assuntos rels tivos
a pessoal, ccntabiJidade, orçamento,
tesouraria, cnmumcaçôes, mecanização e serviços méóieos.
Art. ~N~. Compete; ainda, a D. A.
assessorar OS D, R F"., no que ctis3er
1 é~'Peito à matéria administrativa de
sua exclusiva compE'tênc1a..
Art. 99.

Ao S.

O. compete.

r - emitir oU visar prévíamente
tõdas as guias de recolhiment-, de
receitas;
II - manter o contrôle e regtstro
. da receita prevista no orçamenlrJ do
D N. E. R. em suas fases de artç{~adação e recolhImento;
lU - manter o contrôle e registT'o
Ot,S
recebimentos d-e numerárí., do
TE'souro Nacional~
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IV - manter o c.ontrôle e regist.ro
dos devedores por receitas orçamentárias;

V - levantar, anualmente, OS resíduos ativos, para efeito de Cobrahça [udicial ou exrrajudtcíal;
VI - informar sêbre a receita reallzada;
Vil - elaborar,
rever e propor
llormas e instruções gerais para serem observadas nos próprios serviços, bem como nos serviços análogo~
executados por diversos outros órgãos do D. N. E. R. e o seu entl'osamente harmônico; .
VIII manter o contrõle das
emissões' de notas de empenh-, de
despesas, emítldas pelas diversas seccIcnais do S. O, nos Serviços e Dl·
visões:
IX - manter em dia os reg~tro~
analíticos da despesa que se tornarem
necessários, dentro do sistema orçamentário:
X - informar sôbre saldos de credit{)s orçamentários;
XI - providenciar 08 expedientes
necessários à entrega, devidamente
autorizada, de suprimento de numerário para despesas à COnta de créditos do D. N. E. R.;
XII - registrar e controlar, no que
lhe compete', os adiantamentos de
numerário C{)nced;dos a servidores,
bern Como as prestações de c')nta.~
L elativas aos mesmos, ressalvada a
competência da D.C.;
XIII - controlar tôda despesa empsnhada e respectivas anulações e1~~
~uadas nos
crédi~,us das verbas de
Orçamento do D. N. E. R. e verbas da lJnião que lh~ forem consig..
nadas:
XIV - preceder à liquidaçã,o da
.despesa ;
1<..\1 -

manter c contrôle do registro de t::Ontas e faturas a pagar;
XVI - ultimar a Iíquidação dos documentns de despesas:
XVII - emitir ordens de )Jagamenta;

XVIII - manter o contrôle nominal dos créditos inscritos em "Restos
a Pagar";

XIX - manter o contl'ôle dos crécuos referentes a{):1 empenhos de
cespesas efetuadas Por conta de ver-

nas da Dnma oU créditos adicionais
consignados ao D. N. E. R.;
XX - organizar e encaminhar a.
Contadoria Geral. por ocasião do €1lcerramento do exercício, a relação
nominal dos "Rest':{Js aPagar".

72

ATOS

DO PODER

Art. 100. A<J S. P. compete:
I estudar, elaborar e pr~.pol'
. planos de classificação oU reclassrtíCJçã-o e níveis de remuneração do!!
servídzres, em colaboração com as
demais órgiios do D. N" E. R.:
TI esrudar, elaborar e propor
planos de promoção e melhoria de
tíáJál'ios dos servidores da Autarquia;
III - opinar sôbre as proPüst'iS de
10taçã-o do pessoal e coordenar as
relações numéricas; te~do em vista.
as lotações de cada órgão;
IV - instruir as propostas de admissá{) de contratadoS e de alterações OU renovaçãa de contratos, ~pi··
!}ando sõbre a natureza e espéci-e das
funções a serem exercidas e respecti\'os Salários;
V - opinar sôbr e criação de funções e alteraçã-o da-s tabelas de pes-

sc al;

VI pro1nover medidas necessérias à regulamentação do pessoal
ptecárío, destinad-, à execução das
cbras em colaboração com oS demais
órgãos do D. N E. R., in teres-"

sados:

VII - aplicar, oU conforme o caso,
orientar e fiscalizar a aphoaçã., da
legislação de pessoal referente a direitos, vantagens, deveres, responsamlidades e ação disciplinar;
VIII - expender pareceres em processos administrativos submetidos a
seu estudo e, bem assim, sõbre as
penalidades e pro.....ídêncías propostas
nós pareceres e relatórios corre:;po!1dentes;
IX - examinar solicitaçõesinici ais
011 nâo, e pedidos de reconsideração e recursos, referentes a at~s OU
decisões admínístrativas que versem
sóbre o assunto de sua competência,
e opinar a respeito;
X - opinar sôbre 'pedidos de readmissão e reintegração;
XI - dar execução, na que lhe competrr. às sentenças passadas em julI:.a.do. relativas a servidores do D. N.
E. R., consoante promoção dos órgãos do Poder Judiciário;
XII - opinar sôbre a suspensão de
servidores;
XIII - manter atualizado um ernentári o da legislação e doS atoS rererenfofoS a pessoal;
XIV - fornecer com oportunidad-e,
para publicação n; Boletim Administrativo. todoS as elementxs índispensáveís à divulgação dos atoS de sua incumbência;
XV - organizar e manter arualízadcs,
pã.1 a fins de promoção e outros, com
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os· elementos que colhêr e os fú1"neCidos pelos demais órgãos do D. N. E.
R. , registros referentes 11;
a) cargos em comíssâ-, e
funções
gratificadas;
b) funções e carges:
c) conta col'rente das tabelas e quadroS e do custeio das despesas de pes-

soal;

d) natureza e espécie das atribuições
dos cargos e fuu1ções;
e) responsabilidades Inerentes a cargos e fUnções;
j) pessoal requísuadc:
g) pessoal licenciado.

XVI"- manter em dia o assentamenio individual dos servidores ec-m indica-

ção d8S elementos de identificação, encargos ds família, natureza profissional, índices de aptidões e quaisquer outroS fatos que se relacionem, direta
nU indiretamente, com o exercício da
função pública;
XVII - promover e propor as medidas necessárias à regulam mtaç:1o do
!X&"ioal pago à conta das verbas de
()bras;
XVIII - inStruir os processos de pag~ento das contribuições doS (;mí-)rega·d.os na Adminístraçâ., Cr~21ti.·al aos
rx,..snectívxs Institutos de Previdência;
XIX - minutar ou elaborar o expediente relativo a nomeação, admissão,
readmissão, reversão, 3Jproveitamento.
designação para fUnção gratificada,
posse, entrada em exercício, promoção,
melh.ytia de salário, claros na lotação.
l'emoção, substituição, exoneração. dispensa, disponibilidade, aposentadoria.
transferência,
requísiçã.o,
permuta,
readaptacão, direitos e vantagens do
pessoal;
XX- C()ntrolar e apurar a freqüê-icia do pessoal.

. Art. 101. Ao S. C. compete:
I - receber, registrar, disrríbuír e
guardar a correspondência. papéis e
documentos encaminhados ao D. N.
E. R., jUntando-os aos
processos.
cle.ssificando-·os convenientemente e
controlando o respectivo andamento:
TI - prestar aos interess-::dos infol'mações relativas ao andamento' dos
processoS;.
.
III - passar cer-ídões quando devidamente autol'izado. referentes a documentos que se acham' arquivados;
IV - expedir a correspondência, papéis e documentos. preparando oS respectivos recibos ou as relacões.
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Art. 102. Ao S. Mz. compete:

I -

atender com presteza e opcrtuei(Iad·-e às solicitações de todos cS órgãos
que necessíbarem do emprêgo de máquinas especializadas;
II - o preparo e apuração elas fôlhas
de pagamento do pessoal;
.
III - o preparo e apuração das -elacóes mecanízadas das consignações em
ft lha;
,
IV - o preparo e apuração dosservi-

cos contáheis, à vista dos elementos
f ornecidos pela C.' G. :
V - preparo e apuração de serviços

o:'camentários. à vista dos elementos
iornecidos pelo S. O.;
..

Art. lÚ'3. Ao S. Md. compete:
I - realizar exames de ~anidacle e capac.dade física doS servidores do D.
N. E. R. e seus dependentes e. bem
assim. dos candidatos a emprêgn, devendo para iBso, quand., houver co~
veniêncía, I agir em' colaboração C01"1 -s
serviços médicos do M .V . O .P . ) com
as InStituições de Previdência Social,
oU com outras entidades públicas' OU
particulares qUe tiverem vínculo com
o 'D. N. E. a.:
II - f.ornecer, ratificar OU visar ates-

tados oU laudos médicos e justificar a
ausência ao serviço por motivo de doença do servidor;
III - proceder a estudos de antropometría, típologia e osicotécníoa relctívos aos servidores do D. 'N. E. R. e
candidatxs a emprêgo;
IV - estudar e, opinar em assuntos
relacionados com 00 problemas médicosociais que interessarem ao D.N .E.R.;
. V - propor medidas de caráter mé ,
diCa-social, tend., em vista a segurança, a saúde e o bem estar doS servíd-,«
res do D. N. E. R.;
VI - estudaT os horários de trabalho e períodos de repouso para as díversas funções e órgãos do D. N.
E. R.;
VII - realizar inspeções sanitárias
nos locais de trabalho do D.N.E.R.
prop~ndo medidas de caráter Pl'ev~n~
tivo, de saneamento e outras necessárias ao bom estad., sanitário das
zonas e locais de tra.balho;
VIU - estudar os meios para dotar
oS locais de trabalh-, de boas condiçàe.;
de iluminação, limpeza e segurança,
suficientes ínstalacões sanitárias e
conveniente proteçã., contra ruídos ou
fogo;
IX - inspecionar as 'máquinas e
aparelhos, bem como qualquer mate-

ri aI de trabalho, a fim de prevenir
acidentes e doenças proftsstonaís ;
X - estudar, em co1aboração com
os demais órgãos do D.N.E.R., medidas tendentes a prevenir acidentes e
lnoléStias proveni·mtes do uso de tóxicos, explosivos, corrente elétrica ou
agentes semelhantes, proPondo ínstruções para oS soCorros de urgência necessários;
,
Xl - prestar. quando solicítadns,
socorros médicos de urgência aos servidores do D.N.E.R.;'
XII - fiscalizar o con vênia d-) D. N .
E. R. com a Cooperativa dos RodoviárioS Ltda. na parte da sua especialidade;
XIII - fiscalizar Os serviçOs de 11<11'.
e restaurante, no que se refere à hí..

gtene.
Art . 1M. À T. G. compete:
I - arrecadar, movimentar, guardar, entregar, pagar ou restituir valo.
res pertencentes ao D. N .E.R. ou pelos quais êste responda;
.
II - escriturar o livro Caixa] bem
como elaborar o Boletim de Caixa.
disertminatív-, do movimento da Tesouraria, que deverá ser eneamínhado,
díàriamentc, à C. G. ;
IH - examinar os requisitos legats
necessários ao perfeito pagamento das
despesas:
IV - visar as ordens de pagamento
e verificar a identidade d·DS cre.íores:
V - elabDTar, rever e propor 001'- .
mas e instruções, em completo entendimento com a C.G., para. serem cbservadas nos serviços próprios .como
nos serviços das Tesourar 1 g !; distri,
tais visando também ao entrosamento harmônico dos refcrídos órgãOs;'
VI - emitir cheques bancários para
atender OS pagamentos devidamente
a utol'izadoS.
Art. 105. À C. G. eompe-e-.

I - centralizar a escrlturaçâ;o geral
em face dos balancetes mensais ames-entados pelas demais seções de cantabíhdade:

.

II - apresentar, mensalmente os
balancetes gerais da Autarquia;
UI - elaborar as
prestações de
conta.s mensais, com base na escrituraçáo rmancerra correspondente:
IV - levanar Os balanços gerais
do D.N .E.R.;
V - escriturar as contaa Tinanoei-

ras e as operações de compensação,
em face dos boletins diários da T.G.:
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VI - manter em dia os registros
analíticos que se tcrnarem necessários dentro dos sistemas financeiros
e de compensacão:
VII - levantar o balancete periódico dos sistemas fínanceiros e de
compensação;
VIII - manter rigorosamente em
dia o contrôle das contas bancárias e
afins.
IX - informar os processos relatívos ao levantamento de depósitos;
X - escriturar as contas patrnno,
niaís do D.N .E.R., face aos elementos fornecídos pelos responsáveíg pd3.
guarda de bens;
XI - manter em dia os regist.ros
analíticos que Se tornarem necessários, dentro do sistema patrimonial:
XII - levantar os balancetes periódicos do sistema patrimonial;
XIII - manter rigorosamente em
dia o contrôle sistemático .dos bens
,patrimoniais;
XIV - escriturar as contas industríais e de custos de serviços e obras
do D.N .E.R.;
XV - manter em dia os registros
analíticos que S€ tornarem necessários dentro dos sistemas industrial e
de custo de serviços e Obras;
XVI - levantar Os balancetes pe_
ríódicos dos sistemas rndustríe; e ce
custei de rservíços e obras;
XVII - elaborar, rever e propor
normas e instruções gerais para s€rem observadas nos serviços próprios,
bem como nos serviços análogos exe,
cutados pelo D.R.F. e o seu entr 0sarnento harmônico.
Art. 106. O Diretor da Divisãci Ad~
ministrativa terá 2 Assessôres Técnico-Administrativos.

CAPITULO X
DA DIVISÃO

DE APROVISIONAMENTo

Art. 107. À D. Ap. compete:
I - orientar ou assessorar a Administração Central e Os D. R. F. com
referência ao abastecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos
e aparelhos:
II - elaborar, rever e proPOr normas e instruções para serem observadas pelos serviços subordinados ou pelos congêneres dos D. R. F., com o
fim de Uniformiza;: e harmc-dzar os
atos de sua competência;

EXECUTIVO

IrI - baixar circulares com os mesmos objetivos indicados no item anterIO!:

IV - promover a aquísiçâo d os materiais necessários que lhe forem pedidos €' os que julgar convenientes serem
estocados, providenciando a realização,
apuração e julgamento das coletas de
preços e concorrências;
V - promover o receb'menro,
pedição e contrôle dos matertaís adquiridos por seu intermé.Iío ;
VI - opinar sôbre a conveníencía
da criação ou extinção de Depósitos;
VII - colaborar na realização dos
inventários dos Depósitos do D. N.
E. R.;
VIII - estudar a. padromzaçâo de
materi ais;
IX - suprrr as necessidades grâtlcas
e fotográficas do 1). N. E. R.;
X - efetuar o registro e processamento das faturas das aquísíçôes feitas e dos serviços de sua responsabilidade;
XI mar,ter o cc-rrôíe rigoroso
das resp-onsabilidades financeiras do
D.N.E.R. para com terceiros, em
decorrência dos centrares de fornecimentos d-e materiais.
Art. 108. Ao S. Op. compete:
I - proceder aos estudos dos mercados nacionais e estrangeiros para a
orrentaçáo -das compras;
11 - promover estudos de natureza
econômica, financeira e admímstratlva
que interessem ao Serviço; ,
IH - organizar e manter atualizada
a coleçã,o de eajálogos de fabricantes
e fornecedores de matertaís em geral
empregados pelo D. N. E. R.;
IV - colecionar especificações, análises, certidões, têrmos de recebimento e de rejeição e demais elementos
orientadores de compras;
V - organizar e manter rigorosamente atualizado o registro de inscrição de firmas candidatas aos fornecimentos de materiais, em geral, no
D. N. E. R.;
VI - organizar e manter rtgorosamente atualizado o fichário de firmas
fornecedoras inscritas no D. ~. E. R.,
contendo os elementos esclarecedores
dos rcrnecímentcs feitos e mais outros
que habilitem à sua classificação;
VII - ,~{'l;:;itaT c y~; oportunidade
à D. Ap.-I. sempre que julgar necessário e antes ·de oromover as COncorrências ou coleta -de preços, informações sôbre as disponibilidades das do-

ex-
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tações destinadas às aquisições de materiais, máquinas. veículos, equipamentos e aparelhos, bem corno as destínadas à execuçãD de serviços a cargo da

D. An.:
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culos, equipamentos e aparelhos adquiridos por intermédio da D. Ap.;
II - organizar as coleções de especificações. análises, certidões, têrmos
de recebimento e de rejeição, mantendo-os atualizados e fornecendo cópias ao S. Cp.;
IH - acompanhar a execução dos
ajustes, contratos, acõrdos ou mais atos
para efeito' do cumprimento dos praZOs de entrega, aplicação de multas,
levantamento de cauções e demais
cláusulas e condições. estabelecidas;
IV - relacionar, por classes, os mat-eriais, em geral, para estoque no S.'
Mt. -2 e nos Depósitos centrais e dís-

VIII - promover, organizar e cole-o
tal' além dos que são indicados na
pr~xe comercial, os dados técnicos para
aquisição de materiais especializados,
máquinas. veículos, equipamentos e
.aparelhos;
IX - organizar e promover a püblícaçâo periódica da. relação de aquisições feitas pelo D. N. E. R.;
X - fornecer aos órgâos interessa-dos, por intermédio do Diretor da Divisão, os elementos que se fizerem netrítaís:
cessários e referentes aos serviços de
V - receber. conrerir, etasstttcar e
sua competência;
guarda)' .:-s .naterraís, maquinas, vezXI - promover, e realizar concorculos, eqaipame ntos e ap'brtlhos que
rências e demais processos regulares
devem ser estocados ou transitar pe-de aquísíção, depois de obtida a nelos armazéns da SUa respcnsabilidad ':;
cessária autortzação:
VI - distribuir os materiais, máXI! - receber- as propostas dos conquinas, equipamentos, veículos e apacorrentes e encaminhá-Ias ao Diretor
relhos em geral, estocados ou guarda-da D. Ap. ~ com o parecer respectivo,
dos sob sua responsabilidade na forindicando as mais vantajosas aos inma das normas, instruções e circulaterêsses do D. N. E. R.;
res em vigor;
XIII - propor a entrega de supriVII - organizar e manter perfeitamentos a servidores para despesas à
mente atualízado o fichário dos mateconta de créditos destinados a mate- riais máquinas. veículos, equipamen
riais;
tos ~ aparelhos da sua responsabilidaXIV -- promover, quando devidade, com o movimento de enlradas e
mente autorizada, tôdas as medidas
saídas, em conformidade com as norlegais e regulamentares para, a impor- , mas, instruções e circulares em vigor;
tação de materiais, máquinas, veículos,
VII! - promover tôuas as medidas
-equipamentos e aparelhos pelo D. N.
necessárias ao transporte para a Sede
E. R.;
do D. N. E. R. ou desta para os diXV uromover· o desembaraço
versos pontos de destíno nos D. R. F ..
.aduaneíro dos materiais, máquinas.
dos materiais, máquinas, veículos, equiveículos e ',!Jal'elhos importados pelo
pamentos e aparelhos, visando semD. N. E. R.;
pre à solução mais economlca de trans,
XVI - instruir os processos de con~
norte, e entregando. sempre que oportas referentes a despesas relacionadas
tuno, êste transporte tLO~ serviços esà sua responsabilidade;
peclalízaocs da D.E.M.;.. _
XVII - promover e manter atuaIX - promover a requisiçao de frelizadas as anotações e registros do motes, às empresas de transportes aéreos,
vimento dos materiais conforme insmarítimos e terrestres, desde que nao
tru~óe-s e circulares em vigor;
haja conveniência ou possibilidade do.s
XVIII elaborar, rever e propor
transportes serem feitos pelos servinormas e instruções gerais para seços especializados da D. E. M. ;
Tem observadas nos próprios serviços,
X - manter perfe1tamente atualícomo nos D. R. F., visando à unírorzado o registro, com as _o~igen~ e .des'midade e entrosamento harmônico das
tinos, de todos os materiaís, maquinas,
.ativídades dos serviços de. sua comveículos, equipamentos e aparelhos,
petência.
destacando aqueles importados com
isenção ou redução de direitos; ,
Art. 1(}9. Ao S. Mt. compete:
XI' - promover. com oportunidade,
I promover, quando julgar neo consêrjo ou a recuperação de iodcs
,cessário, o exame pelos órgãos técnios bens móveis pertencentes ao D. N.
cos competentes, para efeito de receE.R., por int-ermédio da D.E.M.,
bimento dos materiais, máquinas, veí- .dos D.R.F. ou de terceiros, conter-
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me as praxes vigorantes ou a conveniência do D. N. E. R.;
XII - certificar as contas ou faturas de prestação de serviços de sua
competência, encaminhando os respect.ivos processos à D. Ap.-I;
Art. 110. Ao S.

or. compete:

I - imprimir todo o material de
divulgação da D. N. E. R.;
II - imprimir todo o material de
expediente. impressos, fichas, etc., necessáríos ao serviço do D. N. E. R.;
III - atend, .. às necessidades fotográrícaa do D. N. E, R.;
IV - manter pessoal e equipamento
destinados a promover a documentação foto-cinematográfica das realizações a cargo d-o D.N.E.R.
Art. 111. A D. Ap .-1 compete:
.1 - emitir notas 'ae empenho ou
de anulação de despesa referentes à
espécie da D. Ap., eneaminhanda,
as. depois de devidamente autorizadas, ao S.O.;
.I! - manter regis-ros atualizadcs das
notas de empenho emitidas ou de

anulação de despesas; III - mant er em dia o reglstr.,
de todos os destaques de dotações
orçame-uáríes geridas pela D. Ap.;
IV - confecci on 2.r balancetes 01'çamentáríos mensais,
encarninhando-':,s aos D.R.F. e aos demais órgãos
interessados do D.N.E.R., Junta.
mente com uma via .das notas de
empenho emitidas;
V - apurar 05 saldos oreamenrà,
rios no fim do exercício, para efeito
C:1 el~boração do l/Programa Anual
dE' Obras do D,N.E.R." do exerci
cio seguinte;
VI - fornecer aos órgãos compet ent'8S tôdas as explicações
e 1)01'menores sôbre a aplicação de recur,
500 do seu contróle
VII - manter o registro de tod;~
r.s contratas oU ajustes para a aoui,
sição de materiaís, máquinas, veiculas, equipamentos e aparelhos, da
competência da D. Ap.;
VIII -

conferir as COntas e Iaju-

apresentadas e, depois de visa,
das pelas auroridades compeie-jes,
encaminhar oS respectivos processos
ao S. O.;
IX - extraír uGu1,~s de Recolh1~
m-ento ou Levantamento de Cauções"
relativas ao cumprimento de contra.
tos ou ajustes de aqulslçã.) de mate,
riais, máquinas, veiculos. equípamen.
Já.S
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tos e aparelhos em g er aí. da compe.
têncía da D. Ap.
X - organizar e encamtnhar ao
to- O. por ocasião do encerramento
elo -exereíci», a rela~'ã~ n-ruína) .ia
créditos cujos pagamentos não te.
nham sido eíeruadns dentro do €XH·
cící., E. que deverão ser escnturadoa
como d€spesas erettvas. e tra;nsf{'ridol\
para l/Restos a Pagai":
XI - manter o mais esrreito entendimento com aS, O.. de manesra que nen!1Um1 divergência Se verifiqt:€ entre OS lançamenn.s t'eitcs em
8r:'1.~~~J" os setores;
XII - colaborar <lont o ~. O. e
demai.? órgãos cOng~nere& d~ Admínrstraçâo Central. no sentido de que,

sejam promovidas. revistas e propostas normas cu inStruções gerais vi-

.sar'(~{) à uníf-irmldade de
procedi.
ment-. e a,o entrosament(} harmônico
dos órgãos análogos dos D.R.F.
Art. -112, Os Depósitos de Material existentes na Adrruntstraeã, cen.
tl'a~ desempenharão
atríbuíções semelharues às do Almoxa.rlfadc. oen,
tra-I e serão instal,ados conforme M
necessidades ou conveniências do
D.N.E.R.
-

Art. 113. O DIretor da Div!~ão de
Aprovisionamento terá 2 Assessores
Técnicos.

CAPíTULO XI
DA PRoCURAnORIA JUDICIAL

114. À P. J. compete:
I ~ prestar assistência jurímca
permanente ao D. N, E. R.;
Art;

II - representar o D. N. E. R .•
ativa e passivamente em juizo, por
delegação expressa do Diretor Geral;

In - colaborar com 05 demais
61'gãos do D. N. K R. no Que disser
respeito à. elaboração de Nermas,
Instruçôes. Edlp1s, Cartas-Convites
etc.. no âmbito da sua especialídade,
bem C()n1t; na interpretação OU aplicação de textos e ínsrrumentns legais.

Art.
I -

ns.

Ao S. J. compete:
estudar e emitir parecer sô,
bre a n.terpretaçâ., da. legislação em
geral e, partícuêarmente, das leis,
decreu-s. .regulamentes. regimentos,
Do1'mas '3 Insrruçôrs relacionados com-

ATOS

DO

PODER

as atividades do D.' N. E. R., por
iniciativa própria oU sempre que assim rôr determinado pelo Direto!'
.Geral;
II - estudar ou elaborar e propor
anteprojetos de leis. decretoS, regulamentos e regimentos relacionadas
com as atividades do D. N. E. R.;
IIÍ - emitir parecer sônre dúvidas
de interpretação ou conseqüentes de
emissões da legistaçãc rodoviária e
sua regulamentação;
IV - estudar, examinar e elaborar
têrmos de Conu'atos, ajustes, acôr..
dos e convênios de interêsse d.0 D.
N. E. R. e relacionados com as suas
atividades;
V - estudar, oriental' e opinar .<;ôbr<. os assuntos relacionados com a
íegfslação trabalhista e acidentes do
trabalho;
VI opinar nos processos de
aquisição de imóveis p(~r desapropriaçâo amigável, compra OU doação e
preparar as respectivas escrituras púbJ:c&s e partI"-l1> ares;
VII - organi~ar e manter atualizadas cópias
das publicações
do
Diário O[icuü de editais d-eclarando
de utilidade pública imóveis e benfeitorias necessários a serviços 1'0doviáriss;
VIII - estudar, orientar e opina-l'
sôbrc oS prccessos relativos a inquéritos .admínísrratívos:
IX coligir elementos relativos
à marcha do projeto de lei, no Congress-, Nacinnal, de ínterêsse rodoviário e estudar oS possíveis reflexos
de . sua transformação em lei. sôbre
o desenvolvimento e a economia rodoviários.
Art. 116. Ao S. Con, compete:
I - estudar e instruir OS processos judiciais em
que fór parte o
D.N.E.R.;
II - promover desanropriações judiciais e incorporação de bens ao
,patrimônio do D. N. E. R.· obede~
cída a legislação vigente;
III promover as ações relacíe,
nadas com a legislação trabalhista e
acidentes do trabalho e defender oS
ínterêsses do D. N. E. R. nas ações
da mesma natureza que contra êíe
forem proPostas;
IV representar o D. N. E. R.
em juízo em qualquer instância oU
Tribunal, nas causas em que fígu ,
rar como autor, réu, aSslst€nte ou opo-
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nenre. oU que fôx por qualquer forma interessado e requever as diligências necessárias à SUa defesa;
V - requerer, quando fôr o caso•
o desaforamento nara a Comarca <.1a
Capital. de qualquer causa em que
o D. N, E. R. fôr ínteressadz ;
VI - suscitar conflitos de jurís

dicão;

VII - interpelO e arrazoar recursos,
inclusive extraordinários, sempre que
o exigir o ínterêsse do D.N .:E.R.:
VIII - opinar em mand.ados de
segurança:
IX - oficiar nas cartas precatórias e rogatórias;
X. - promover [udíctalmenje a Cobrança da dívida ativa do D.N.E,l~.
Art. 117. AP. J. será representa,
da na jurisdição dos D.R.F. por
Procuradores ou Advogados, C8m as
atribu~ções
jurídicas
discriminadas
no Art. 115, limitadas à esfera arímílllstrativa dos Distritos e as judiciais.
dísorímí-radas no Art. 116, até à primeira instância.
Art. 118. O Chefe da Procuradoria JUdicial terá 2 Assessôres

Jurí~

dicos.
CAPíTULO XII
DA

COMISSÃO

DE

AVALIAÇÃO

m:

IMÓVEIS

Art. 119. À C. A. r. compete:
I oloientar e rever as av,aliações
de ímóveís realizadas pelas comissões locais das D.R.F.;
II - executar, na jurisdição. dos
D. R.F, trabalhos relativos e conexos à avaliação de imóveis atingidos
nelas faixas de domínio das esjradas
a cargo do D.N.E.R., bem como as
ocupadas por j azidas de' ma teríz ís:
ur - auxiliar a P. J " f Orne cena o,
lhe as elementos necessárí-,s às desapropriações int 2ntadas judleialme-ite. elaborando justificações de laudoS e~itidos, ou, ainda, assistindo
"in loco" às avaliações;
IV - dirigir-se aos Ofícios de Registros de Imóveis, Sindicatos, Bôlsas ou Coletorias e outras entidades
públi-cas ou privadas. para obter 05
elemen tos [ulgad.is indispensáveis às
avaliações;
V - organizar e manter atualizado
um a.rquivo de cópias de plantas de
imóveis a desaprepríar pelo D, N.
E. ·Ro' dos laudas de avaliação aprov~dos e mais elementos elucidativos.
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AI·t. 120. A C.A.I. compõe-se de
três engenheiros do

D. N . E. R., sen-

do um dêles o Presidente, todos designados pelo Diretor Geral.
Art. 121.
A C.A.I.
reunir-se-á
sempre que fôr convocada pelo respectivo Presidente e delíberará por
maioria de votos.
Art. 122. O presidente da C.A.I.
terá um .A.sse$sor Técnico.
CAPÍTULO XIII
DA CO'MI~SÃO DE

DE SERVIÇOS

C~'NCOHRÊNCIAS

E OBRAS

Art. 123. À C.C.S.O., .que centralizará. na sede do D.N .E.R., tôdas as conccrrêncías para a execuçã.o doe estudos e projetos, construção de obras de arte especiais, terraplenagem e obras de arte correntes,
pavimentação edífícios QU obras complementares das estradas de rodagem ou serviços diversos, para as
rodovias a ca,rgO do D.N.E.R., compete;
I - superintender o registro ge-,
rat de firmas empreiteiras, qualquer
que seja a sua especialidade;
II - . tomar tõdas as proviaéncias
necessárias à realização e julgarnento ,das concorrências, desde a publicação d.e editais e expediçao de
cartas-convites, com a audiência dos
órgãos competentes. até a organizaçâo CiO quadro comparativo das propostas a ser submetido 'ao julgamento do O. E., com o parecer da
C{Jmissâo;
UI - entender-se com os órgãos
próprios do D. N. E. R. no que disser
respeito à realização das concorrências;
IV - delegar, aos D.R.F., funções
da sua competência, para realízeçã.o
de concorrências de menor vulto, de
maior ínterêsse de firmas locais, conforme instruções ou condições que
forem prescritas;
V - emitir parecer sõbre as concorrências realizadas nos D. R. F. para instrução do julgamento da C .E.
Art. 124. A C.C.S.O. será GO).1StL
tuída de no mínimo, quatro membros, entre os quais o seu Presidente
e um representante da P.J.
§ 1.0 O presidente da. O.C.S.O.
. e o representante da P. J. serão designados pelo DÍir~tor Geral;

EXECUTIVO

§ 2.° Os demais membros da C. C.
S. O. serão convocados' pelo Presi~
dente. segundo a natureza, ~ objeto
das concorrências;

§ 3.0 Para a convocação - de quo
trata o parágrafo anterior, serão designados, no início de cada exercício, em portaria do Diretor Geral.
três engenheiros de cada uma das
seguintes especialízaçôes:
a) estudos e projetos de estradas
e obras de arte especiais;
b) construção de estradas;
c) construção de obras de arte especiais;
d)
pavimentação;
e) construções civis.

Art. 12&. A C.O.S.O. reunir-se-á,
sempre que convocada pel-j respectivo Presidente e deliberará por
maíoría de votos.
Parágrafo único. E' facultado ao.
Presidente o voto de desempate.

TíTULo V
competência dos órgãos Executivos
Regionais

OAPíTUW úNICO
DOS

DISTRITOS

RODOVIÁRIOS

FEDERAIS

Art. 12B. AOS D.R.F. compete o
exercício das atríouições de oaráter executivo das atividades técníca,g e administrativas do D.N .E.R.,
de acôrdo com as normas, instruções, circulares e avisos emanados
da Administração Central e os têrmos dos dispositivos legais vigentes.
§ 1. o A jurisdição de cada D. R. F .
poderá compreender uma ou mais
unidades federadas da Uníão;
§ 2.° No ínterêsse do serviço e em
caráter provisório, poderá ser atribuída a um Distrito parte da jurisdição de outro com êle confinante,
§ 3.° No ínterêssa do serviço, quando fôr excessivo ou reduzido o vulto
de responsabilidades de caráter permanente de um Distrito, dentro d·31
sua jurisdição, poderá ser êle desdobrado ou condensado em outra unidade com as a tribuíções gerais já
definidas neste Artigo e por ;Jropo~
ta do SI'. mretor Geral, aprovada
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p€10 c. R. N. e Ministro da Viação e
Obras públicas .
Art. 127. A juízo do Diretor Geral, ativídades dos D.R.F. poderão
ser transítórtamente executadas por
servidores especralizados da Administração central, em diligência, destacados para fins especiais.
§ 1.0 Estas atividades serão de caráter consultivo e normativo e terão como principal objeto colaborar
com o Distrito, no sentido do aperteiçoamento dos seus serviços, não
cabendo, destarte, n-enhuma runção
que altere a estrutura admtnístratíva ou técnica do Distrito, salvo se
expressamente determinada pelo Diretor Geral.
§ 2,0 Os servidores designados na
f-orma dêste artigo continuam subordinados à Administração central,
mantida, outrossim, a preexistente linha de subordinação dos D. R. F. ,
sem prejuízo do indispensável intercâmbio de informações e da articulaçáo necessária '2.0 desempenho das
resp-ectivas funções,
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bem como cs de conservação, melhoramentos ou implantação das
mesmas, inclusive de obras de arte
especiais,
pavimentação, pesquisas
tecnológicas sôbre solos para fundações de obras e de pavímentos e,
ainda, M atividades relativas .a apro~
príações de custo ou custeio;
IV - POr intermédio do Serviço
de Trânsito DIstrital (S. Tr. D), promover, assegurar, orientar e fiscalizar os servíço-, de polícia' de trânsito cu de transporte coletivo ou estatística do movimento de veículos,
cargas e passageiros, nas estradas
sob jurisdição do Distrito;
Parágrafo único. O Diretor Geral
:tl~derá, quando julgar oportuno, consíderando o vulto das atividades dos
D. R. F. e os ínterêsses do D. N . E. R.
promover o grupamento dos órgãos a
êles subordinados ou o seu desdobramento em seções.
Art. 131. As Residências, órgãos
de caráter permanente, compete promover e fiscalizar a execução dos
programas anuais de trabalho dos
D.R.F., integrantes do programa g~'
ral do D.N .E.R., isto é, a execução
de obras de construção, pavimentaçáo e conservação,
Parágrafo único. As Sedes dias Re~
sidêncías, bem como dos seus DepóSItos de Materiais, serão localizadas,
tanto quanto possível no centro de
gravidade d-o conjunt~ das suas atividades, atendendo-se também às facilidades de transportes e comuníeações ou recursos de energia, comércio
e indústria locais, para atendimento
das suas urgentes nec-essidades.
Art. 132. Aos Escritórios de Fiscalização, órgãos de caráter transitódo, compete promover e ríscaüzar a
execução de obras de grande vulto
constantes dos programas anuais de
trabalho dos D.R.F., integrantes do
programa geral do D.N .E.R., mas
relativas à implantação de estradas
ou sua pavimentação, ou outras obras
de ínterêsss do D.N.E.R.

Art. 128. Os D.~.F. são administrativamente subordinados ao Diretor Geral e tecnicamente, a cada
um dos órgãos da Administração
central, no setor doe sua respectiva
competência.
Art. 129. Os D.RF., no exercício
das suas atribuições, ater-se-ão aos
regulament-os, normas, instruções e
especificações do D.N .E.R. e às circulares e ordens expedidas pelo Diretor (',--eral.
Art. 130. A Chefia dos Distritos
compete:
I' POr intermédi-o do serviço
Administrativo Distrital (S.A.D.) J
prover à administraçáú do pessoal.
oon tróle, guarda ou processamento
de aquisição de materiais em' geral,
do expediente, da contabilidade e do
eontrôle orçamentário;
II - Por íntermédía da TeS'QUra~
ria Distrital (T. D. ) a guarda e mo§ 1.0 .As sede", dos Escritórios de
vimentação de numerário ou recursos
Fiscalização, bem como do~ seus dea disposiQão dos D.R.F.;
pósítos de materiais, serão localizarrr - Por intermédio do serviç·o
das, tanto quanto possível, no centro
Técnico Distrital (6.T.D.) promov€'r, assegurar, orientar e fiscalizar ' de gravidade -do conjunto das suas
aüvídades atendendo-se também à~
os estudos, projetos e locação de esfacilidades de transportes, comunica...
tradas sob a jurisdição do Distrito,
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recursos de energía, comercio e indústria íocaís, para atendimento das suas 'urgentes necessidades.
§ 2.0 Os chefes dos D.R.F. promoverão, à medida do progresso das
obras atendidas pelos E 3 cr iMr io s de
Fiscalização, à oportuna mudança da
sua sede ou a sua extinção, englobando ou distribuindo por outras órgãos as suas atribuições, bem coma
os seus Depósitos de Materíaís.
OU

Art. 133. O Chefe do Distrito terá
5 Assessores Técnicos, designados p.e~
lo Diretor Geral, que o auxiliarão
nos encargos de Chefia, podendo serlhes cometidas atribuições ínerentes
à função de Chefe do D.R.F., m~
diante delegação expr-essa dêste .

TíTULO VI

.·Competência elos órgãos Seccionais
CAPí'I'ULO úNICO
DAS SEÇÕES

Art. 134. As S'eções cuja competência não está fixad)t no presente
Regimento, terão as suas a triJ:>Híçõ€'s
defínídas por ato do D;iretor GenJ.l.
Parágrafo üníco . Em função do
volume de trabalho e no lnterêsse do
D.N.E.R., as seções a que se retere
êste artigo poderão ou não Iunclunar
efetivamente, por ato do Diretor Geral, referendado pelo O.R.N.

TíTULO VII
CAPíTULO ÚNICO
DAS ATRmurçõES DO PESSOAL

Art. 135.
do C.R.N.:

Compete ao Pr-estct€nre

presidir as reuniões do C.R,N.;
II - dar exercício ao Conselheiro
recém-nomeado ;
lU representar o C.R N. em
todos os atos necessários;
IV - resolver as questões de ordem suscítadas nas reuniões, apurar
as votações e proclamar os resulI -

tados;
V - tomar parte nas votações;
VI - manter a ordem nos debates;
VII - proceder à distribuição dos

:processos pelos Membros dQ oonse-

lho, Consultor Jurídico,
Assessôres
Técnicos e Secret.aria;
VIII - zelar para que sejam observados, por aquêles a quem rcrem
distribuídos OS pl'oceSsos, os prazos
regulamentares para S-BU estudo e
. devolução;
. IX - assinar as atas elas sessõ&3;
X - encamlnhar ao Ministro da
Viação e Obras Públicas as decisões
do Conselho que, na forma do. lei,
dependam de homologação superior:
XI - assinar. nO 0(11)0 dos processos. as deliberações do Conselho;
XII - baixar as instruções necessárias ao bom
funcionamento do
Conselh{) e seus sel'VIÇ'OS auxiliares;
XIII solicitar ao Diretor Geral do D. N. E. R. as providências
relativas a peSSoal e material necessários 4,0 bamdesempenho doS
S-erviÇ08 do C. R. N'. e ao cumpriment.. das disposições legais e regimentais. podendO para isSo requisitar servidores do D. N. E. R oU que
venham a ser contl'<l. tadns por indicação sua;
XIV - designar o onere da Secretaria do Conselho;
XV - submeter até o dia 15 de
fevereiro à aprovaçáo do Conselho
o relatório dos trabalhos realizados
no ano anterior;
XVI - aprovar a pauta dos assuntos, organizada pelo Secretário
d.o ConselhO;

Parágrafo único - O Presidente
será substituído em suas faltas e
pelo vice-sresiãente. I

ímpedunentos

Art. 136. O Presidente do C. R. N.
designará, entre seus Assessõres, o
responsável pelas medidas administrativas a serem tomadas na sua ausência.
- Art. 137. Ao Consul1<lr ou ASSIs.tente J.midico do C. R. N· compete
apreciar e emitir parecer sôbre dúvidas OU inf,erpretações de leís oU
questões jurídicas. não perfeitamente esclarecidas 110S processos, a pedido do relator. por deliberação do
Oonselho, oU em virtude de recomendação ao Presidente do C. R. N.
Art. 138. Aos Assessôres Té~nicos
do C. R. N. compete:
I Instruir. estudar, informar
e apreciar OS assuntos e processos que
lhe forem distribuid03 pe10 Presí-,
dente do C.R.N., verificando, quanto à técnica da Engenharia. o per-
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feito enquadramento às leis. normas
e instruções vigentes;
II - colaborar, por deltberação do
C. R. N. OU de seu Presidente. na
elaboração de Normas. projetos de
Regulamen tos. Decretos ou RegimentoS. Instruções oU Trabalhos de Organização, quando da alça-da do
a.R.N., isoladamente ou mediante a
participação da Comissão que para
i5so se constituir;
UI prestar ao presidente do
o . R. N. a assistência técnica que
solicitar em objeto dos serviços a
cargo do C.
Presiden t€;

R.

N.

do próprio

oU

IV - comparecer. quando não dispensado, às sessões do C. R. .N .. com
o intuito de colaborar no esclarecimento de assuntos técnicos constantes de process·o~· que estudar oU contiverem parecer de sua lavra. podendo. quando solicitado pelo Presidente do C. R. N. tomar parte nos
debates. mas sem direito a voto.·
Art. 139. Ao Presidente da D. C.
compete:
I - presidir às reuniões;

n -

dar exercício

ao

Membro

recém-nomeado;
ITr - Represent ar a D.O. em to,
dos os atos necessários;
IV resolver as questões de- Ordem suscitadas nas reuniões e apurar
.a vo! açãp e fazer redigir o resolvido;
V - encaminhar as votações e ne-

las tomar parte;
VI - manter a ordem nos deba-

.

~;

proceder à distribuição dos
P~oces~os peloS Membros de Delegação e Auditor contábil;
VIII - zelar para que sejam observados por aquêtes a que forem ój~
trjbuídos JS processos. os prazos regulamentares:
IX - apresentar, anualmente. um
relatórto sôbTe as atividades da
n. C. ao Ministro d-à Viação e Obras
VII -

Públicas;
X - assinar, pela D. O ...as atas
das suas sessões;
XI - assinar. Ilc corpo dos processos. as deliberações da D. C.;

XII -

baixar as instruções neces-

.sárias ao bom tunoíonament-, da De.

e seus serviços auxiliares;
XIII -

solicitar ao Diretor Geral

as providências relatívas i pessoal e
.materiaj nece.ssárlas· ao bom desempenho dos serviços da D. C. e ao
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cumprimento das disposições legais
e regimentais;
XIV - designar os responsáveis

pelos órgãos componentes.
Parágrafo único. O Presidente. da
Delegação de oontrôle terá um Secretarío, para auxiliá-lo no preparo
dos despachos, efetuar a contrôle dos
processos com carga para o seu Gabínete e promover o registro da distribuição dos processos aos Membros
da D.C. e Auditor Contábil.
Art. 140. A cada um doa membl'':;s da D. C . , ínolusrve ao seu presíden te. compete:
I - o estudo dos processos;
II. - o debate dos assuntos em
sessão;
TIl -

o exercício elo voto nas de-

cisEt~;

Art. 141. - Ao Auditor Contábil da
D.C. compete:
I - orientação e a assístêncta técnica rel acíona dal'l com os assuntos
ecntábeís e de exeouçãe ünanceíroorçamentária;
II - estudar os proces~ que lhe
rorem vdístríbuídcs e rever, quando
necessário, . os processos tramitados
nas diversas seções que compõem o

Corpo Instrutivo da D. C. ;
lU - apresentar ao preslc::ente da
D. C. relatórios sõbre ()5 estudos fei-

tos

nas

prestações

de

contas

co

D .N .E .R. para apreciação e parece-r

da Delegação de COfltrôle (Art. 17
"a" Decretc-Ieí 8,463 - de
27~12-45); .
IV - instruir os processos dando

letra

o seu parecer referente fi, consultas
formuladas pelo Diretor Geral do
D.N.E.-R. a fim de serem respondidas pela Delegação de oonerôíe (Decreto-lei n. 8.463 - de 27-12-45
Art. 17 - letra d),' e
V - supervisionar 0:'/ servtços do
Corpo Instrutivo da Delegação de
Q

Contrôle.
Parágraf,() único. O Auditor COn-

tábil comparecerá quando não dispensado, às sessões da D. C. sem
direito e. voto, com o intuito de colaborar no esclarecimento de assuntos contábeis. constantes de processos

qo~ estudar ou
contiverem parecer
de sua lavra, podendo, quando autorízado pelo Presidente. tomar parte
nos debates.
.
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Art. '142. A<1 D1re~or neral compete:
1 - o-rien tar , dirigir, coorden'aJ.' e
controlar' as atividades dos diversos
órgãos executivos do D.N .E.R.;
II - representar o D.N.E.R., »tí'va e passivamente, em juízo ou fora
dêle, pessoalmente ou por deíegados
expressamente destgnatíos:
III - elaborar e remeter anualmente ao C.R.N .. para aprovação.
os ~l'ograInas de atlvldad€s. orçamentos e respectivos estudos t écmcos
e eccnõmícos e promover e fist:alizar
a execução, do que aprovado;
IV - apresentar ao C.R.N., com
par-ecer da D.C., C~ oaiancetes mensais; '
V - apresentar anualmente ao Ministro da víacão e Ob1'as públicCl.S,
por intermédio do C.R.N., o Relatório das atividades do D.N.E.R.;
VI - remeter anualmcn;e ao 'Lri-

bunaí de Contas. com os' nareceres
e a decísã.o eLo C:R. N . . a
prestação de contas da respecti 'la.
gestão;
VII - ernittr parecer sôbra tôdas
as questóes referentes a assurL'tns rodoviários. submetidos a SUa apredB,ção. bem como sôbre os assuntos leIativcs às atividades do D.N .E.R.
dependenes de solução de autoridades superiores, ouvidos os órgãos
componentes da Autarquía, nelas in-tel'essados;
VIII ecmunícar-se, entender-se
ou ccrresponcer-s- diretamente com
quaisquer entidades e autoridades
públicas e privadas, exceto com o
Presidente da República;
IX - despachar pessoalmentj, com
o 'Ministro da -Viação e Obras Pú~
bJicas;
.X - despachar c{)m os diretore-s
ou chefes que lhe são imediatamente
subordinados;
XI - inspecionar e fazer inspecíonar os órgãos da D.G., serviços e
obras do D.N.E.R.;
, XII reunir períõdieamer.te <X5
diretores de Divisão e Chefes da procuradcría Judicial. de Distritos e Comissões que lhe sejam imediatamente
subordinados, para díseutír e assentar providências relativas aos serviços
e obras do D.N.E.R.;
XIII - submeter, devidamente informados, ao C.R.N., à D.C. e ao
C .E., todos DS assuntos' das suas respectívas alçadas;
XIV - promover, sempre qUe julgar conveniente, a realização de con(a D. O.

fel'êDcías sôbre assuntos relacionados
com o rodcvíarísmo e autorizar a publicaçào de trabalhos elaborados por
servídcres do D.N.E.,R. sôbre matéria rodoviária;
XV
autorizar a exnedíçâo de
cartas-convites, aprovadas pelo C. E.
a firmas regularmente inscritas e
classifícadas na espécie, a fim de
partdcíparem à3 concorrências adrnínistrarívas para a adjudicação de
serviços e -obras e aquisição de materíaís em geral;
XVI autorizar a publicação de
editais e avisos. aprovados' pelo C.E.,
na Diário Ojici'al e imprensa local (';,e
maior circulação a fim de interessar
'a firmas especializadas na participação de concorrências públicas para
adjudicação de serviços, obras ou
materiais em geral;
XVII - assinar contratos ou aiustes com terceiros para a execução de
serviços e obras, para aquísiçôes, empréstimos, alienações e outros ínstrumentes de materiais em l3"eral ou
imóveis. depois de aprovados pejos
órgãos do C.E.;
XVIII - conceder prorrogação de
prazos contratuais de qualquer natureza, de acõrdo com o que estabelecer o respectivo ínstrument., dano
do conhecimento à D.C., para os
registros;
XIX - aplicar multas e o3'mais
penalidades a terceiros, contormo estabelecerem os instrumentos contratuais de qualquer natureza,
dando
ccnhecin-ento à D.C., para o registro'

XX - encaminhar ao C.E., 'devidamente ir.formados. os pedidos de
relevaçâ., de multas contratuais, analisando as razões apresentadas pe1o~
órgãos da Administração Central Olt
D.R.F. interessa. ~os e competentes,
encaminhando o resolvicto à D. C.
para as anotações:
XXI rr: encaminhar ao C. a., clevídaments informados, os recursos de
terceiros sôbre a negativa de relevacão de multas contratuais de qualquer natureza;
XXII
conceder licenças, para
serviço de transpcrte coletív., em rodovias sob a jurisdição do D. N . g. R ..
bem como aprovar horários e tarifas, conforme normas e padrões já
aprovados pelo C;E., que devem ser
obedecidos pelas empresas licenciadas'
XXIII '- decidir sôbre pedidos de

relevação de multas aplicadas às em-
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prêsas de transporte coletivo e enca,minha.r OS seus recursos ao C. E.,
quando houver negativa conveníenten1):;nt~ informada;
XXIV autorizar a venda, em
concorrêr.cía ou leilão público,

E'

a

permuta cessão ou baixa dos materiais, miqumas, veículos. equípamentos e aparelhos, ínservíveís, em deSUSo ou desnecessários;
XXV - submeter à aprovacão do
C. R. N. , devidamente informados, 03
planos rodoviários regionais dos Estados. Territórios ou as suas alterações;
XXVI - submeter à aprovaçân do
, C. R. N . . devidamente informados, 0,5
programas periódicos e os orçamentos e os relatórios anuais das atívidades rodoviárias dos E.5tados, Terrltórios e Distrito Federal;
XXVII - promover e aprovar a
padronização de materiais em gera]
e de impressos para o uso do D.N.E.R.;
XXVIII - autorizar despesas, suprimentos e adiantamentos ou ordenar pagamentos, regularmente processados. dentro dos respectivos créditos;
XXIX movimentar. de acôrdo
.oom as leis e normas vigentes, OS·
me ursos financeiros do D.N.E.R.;
XXX - solicitar a distribuição e
entrega de créditos oreamentártos verificando a sua aplicação;
XXXI - baixar portarias. circulares. instruções e ordens de serviço;
XXXII - designar e dísoensar os
ocupantes de funções gratificadas de
chefia e seus substitutos eventuais:
XXXIII - designar e dispensar os
seus Secretários. Assessôres e mais
auxiliares;
XXXIV - nomear,
admitir ou
dispensar os ocupantes dos cargos ou.
funções integrantes dos Quadros ou
Tabelas do D.N.E.R.;
XXXV - designar' ou dispensar,
por proposta dos Chefes de Distritos
OS 5'81.16 Assessôres Re5iden1Jes e Chefes de EScritórios de Fiscalização;
XXXVI - designar e dispensar os
membros integra.ntes das Comi~sões
'que, por exigência dGs serviços. devam ser constituídas:
xxxvn - determinar a execução
de serviços externos;
XXXVIII requisitar servldores
públicos de outros órgãos federais ou
-estaduais, no ínterêsse das attvidadt3's
do D.N .E.R. i
XXXIX -el<Jglar. mandar apurar
responsabüídades e aplicar penas dís-

sa

.crollnares aos servidores com funções
nôs órgãos subOrdinados do D. N . E .R.
a êle pertencentes ou à sua dispcsíção na forma da legislação ~m vigor;
XL - aprovar têrmcs 'de acórdü
para pagamento de índenízacões por
acidentes de t,rabalho, de acôrdo com
a Iegtslação vigente e o apurado em
inquérito regular;
XLI - expedir os boletins de me'
recímento dos servidores que lhe 1()·
rem diretamente subordinados;
XLII - aprovar a escala de férias
dos servídcres que lhe forem direta..
mente subordínados;
XLIII - movímentar o pessoal do
D.N.E.R. e do Quadro I d.o Mi!1~·
térto da. Viação e Obras púbUcas lvtado no D.N .E.R .• de acôrdo com
a conveniência do Serviço;
XLIV organizar. conforme as
necessidades dos serviços. turnos de
trabalho com horárío especial;
XLV - fixar OS horárias de trabalho dos servidores do D.N.E.R.
subordinados à Dire~ão Geral, cano
form-e fôr mais conveniente às atrvídades do D.N .E.R.;
XLVI - conceder Iícença aos seI ..
vídores:
XLVII - determinar a instauração
de inquéritos adminístrattvoa;
XLVIII - antecipar ou prorrogar
o neríodo 'norma"l de trabalho do
D.N ,E.R., exclusíve os órgãos deliberativo e fiscal;
XLIX - admitir e d1spcnJSa.r na
forma da legíslaçãs, vigente, o pessoal do J;).N.E.R.;
L - aprovar os laudos e minutas
de escrituras de' avaliações para aqui ..
sícão, do.açáo. desapropriacâo, venda,
cessão ou indenizaçãe.;
LI autorizar e aprovar as mtnutas de 'convênios de delegação de

recursos e poderes;
LI! - propor com oportunidade a~
C.R.N. o reagrupamento das atívidades dos D.R.F.;
LU! - estender, no tnterêssg dos
serviços em caráter provísôrto, a jurisdição d.e um Distrito com parte da
jurisdição de outro com êle eonfi-

nante;

LIV -

promover ou conceder me-

lhorras de salários ao pessoal ínte..
grante dos Quadros eTabela~ próprías do D.N.E.R .• na forma da le·

gíslação em vigor;

LV -presidir o C. E. e defini!"

3.S

atríbuiçôes das &eçoos dos órgãos da
Autarquia;
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LV! - baixar instruções de serviço sôbre o funcionamento dos órgãos a êle subordínados;
Art. 143. Ao Chefe da Gabinete
do Diretor Geral compete:
I - promover, dirigir. coordenar
e fiscalizar as atividades do Gab'i-

nete;

II - despachar pessoalmente com
o Diretor Geral;
III dirigir-se dIretamente :;,,0.:;
diversos órgãos
da Admínistrncão
Central e aos D.R.F.;
IV - dírígír.se, mediante autorização do Diretor Geral, aos Dil'etores OU Chefes de Reparti-?ÔBs Púb))cas:
V - baixar instruções para a execução dos serviços do Gabinete;
VI - propor ao DiretLlt Geral as
providências necessárias ~o iperteí.,
;oamento dos serviços J.o Gabinete;
VII - distribuir os aSSUllt(IS a ! studar:

VIIi: - tomar a si os est:ldos de
assuntos que lhe forem cometidos
:,pelo Diretor Geral e que dependam
-do seu despacho;
IX - propor ao Diretor Geral a
nomeação ou admissão. promoção Ou
melhoria de salário, remoção :)\.1 exoneração, demissão ou dispensa de, ser-

vídores:
.
X - expedir os l)olei~s de mereci.
menta dos servidores que Ih~1S rorem
diretamente subordinados;
XI - pronunciar.se aeêrca dos peCl'doe de licença dos servidores com
exercício no Gabinete, exceto nos
casos de competência do Serviço Médico;
XII - propor a concessão de 'vantagens aos servidores lotados 110 Gabinete;
XIII - organizar e 'l.Iterar a escala de férias dos servidores que lhe
forem diretamente subordinados;
XIV - elogiar e aplicar penas díscíplínares, inclusive a de susp.ensão
até quinze (15) dias, a02 serVldol'~.s,
que lhe forem diretamente subordínados e propor ao Diretor Geral a
aplicação de penalidades que excedam sua alçada;
XV - representar o Diretor Geral
em atos e solenidades, quando para
isto fôr designada;
XVI - comparecer às Reu'l~óes rio
'C.E., e do C.R.N. quando SUbstituindo o DiretOr Geral;

XVII - assinar ou elauorar o expediente da Direção Geral, quando
lhe fôr cometido;
XVIII - promover o preparo dos
expedientes ou encamtnhamento- de
processos destinados aos IVIüüstros de
Esta{io, altas autorídades das administrações F\ed·eral, Estaduais. ocs
Territórios 011 Distrito Pederal bem
como aos Presidentes do C.R.N. e
D.C.;
XIX - superintender as atividades
no Gabinete dos Auxiliares de Gabinete designados pelo D1ret,or Geral,
orientando-os no que couber.

Art.
144.
compete:

Ao

rn~pet:l;.·

Tf:cnico

I promover. díriglr. coordenar
e fiscalizar as ativi:i~.des da competência da 1. T.:
II - prestar, com prestez.a. por es,
crito ou verbalmente ao Diretor Geral, tôdas as informações decorrentes
da competência da I. T. fixadas ~e6
te Regimento, sugerL1do as ~~~'das
de maior alcance oar~, a erícíêncta
dos serviços ou obras ínspeeí »nadas;
IrI - submeter ao Diretor Geral
o projeto do programa Anual de o::>r-a.s
a cargo do D.N .E.R. ou suas me Ci I·
rícaçôes durante o exercício, cooTd~
nando dentro dos rec1.U'S'Os e conveméncías e oríentaçâo do Gabüu'.te. as
propostas feitas pelos diversos, setores de atividade do D.N .E.R.;
IV - submeter ao Diretor Geral
o projeto de Orçamento do u.N .E.R.
ou suas alterações no correr do oxercícío em conseqüência da couveníência, recursos prováveis -do F. R. N .,
de orientaçân do Gabinete" ias pro-postas e necessidades ínadiá'leis dos
diversos órgãos de atividade do
D.N.E.R., bem COmo dos compromís..
sos por êle assumidos, em decorrêncía de contratos ou ajustes firmados
com terceiros;
V despachar diretamente com
o Diretor Geral;
VI - apresentar cem presteza relatórios de inspeção a serviços c-u
obras;
VII - estudar Os processos e propor o expedíen te ou
despacho de
assuntos que lhe forem cometidos
pelo Diretor Geral;
VIII dirigir-se diretamente, em
objeto da sua competência, aos outros
órgãos do D.N.E.R., exc~tO ao
C.R.N. -e D.C.;
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propor Normas e Instruções
devidamente aprovad as,
Circulares e ordens de serviço para
a mais conveniente execução de serviços e obras do respectivo setor;
X - apresentar ao Diretor Geral,
até o dia 31 de março de cada ano,
o relatório circunstanciado das atividades do respectivo setor, respeítados os dispositivos padrões r xacos
em instruções gerais do D. N . E. R.;
XI - propor ao Diretor Geral as
providências necessárias ao ""perfci~
çoamento dos serviços;
XII - indicar ao Diretor Geral o
servidor que deva exercer a função
de seu Secretário, bem como a sua
dispensa;
XIII comparecer às
"eu...aiões
para as quais seja convocad., pelo
Diretor Geral;
XIV - organizar. de acôrdo com
as necessidades do serviço, turnos
de trabalho com horário especial, razimdo a devida comunícação ao S.P.;
XV - distribuir o pessoal lotado
na 1. T.;
XVI - dístríbuir os assuntos a estudar;
XVII - propor ao Diretor Geral a
nomeação OU admissão. promoção OU
melhoria de salário, remoção e exoneração, demissão ou dispensa de eervídores lotados na I. T . ;
XVIII - expedir boletins :'!e mereeímento dos servidores que lhe foremdiretamente subordinados;
XIX - pronunciar-se sôbre os pedidos de licença dos servidores da I.T.,
exceto nos casos de competência 'lo
IX -

-ou baixar

S. Md.;

XX - propor a concessão de vantagens aos servidores lotados no res,
pectívo setor;
XXI - organizar e alterar a escala.
de férias dos servidores cue lhe ro.
rem diretamente subOrdinados;
XXII - elogiar e aplicar pF'l'.as disciplinares, inclusive a de suspensão
até quinze (5) dias, aos servidores
que lhe forem diretamente subordinados f' propor ao Diretor Geta} a aplicação de penalidade que exceda. a
SU<.l

alçada,

Art. 145. Aos Diretores de DivIS§,O,
ao Procul'a.dor Chefe e aOS Chefes de
Serviç.os imediatamente suborríínados
ao Diretor Geral, compete:
I - promover, dirigir, coordenar e
fiscalizar as atividades do..?especüvo
setor;
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II propor com oportunír.aas e
anualmente ao Diretor Geral, o programa de atividades. como M bases
ào orçamento do exercício seguinte
ou as modificacôes inadiáveis no
curso do exercido, correspondente ao
respectivo setor;
. III - despachar pessoalmente com
o Diretor' Geral;
IV dirigir-se diretamente, em
Objeto de sua competência aos díversos órgãos do D.N .E,R.: exceto ao
C.R.N. e D.C., caso em que o deverá fazer por intermédio do vire_
001' Geral;
V dirigir-se em objeto de ma'
competência e mediante autorização
do Diretor Geral, aos Dl1'etores ou
Chefes de Repartições Públicas;
VI - propor Normas e Instruções
ou baixar,
devidamente aprovadas
circulares e ordens de se~'V'ÇU paxa
a. mais conveniente execução de serv1yos ou obras do respectivo setor:
VII - apresentar ao Diretor Geral, até o dia 31 de março de cada
ano, o relatório crrcunstanciao.i das
atividades do respectivo setor. respeitadcs cs dispositivos padrõ-s fixados
em instruções gerais do D. N: E. R. ;
VIII - - propor ao Diretor Geral
os providências necessárias ao aper.
feiçoRme-nto dos serviços de sua, !'E:Sponea b.Iídade ~
IX - propor ao Direto!' Geral, com
Gpol'tunjdade, a íotação do pessoal do
r:::,;,pectivo setor no exercicío seguinte, hem ccmo os nomes dos servido1'0.'> c.ve devam exercer Iuncóes gratificadas de chefia e seus substitutos
event uaís:
X - propor ao Diretor Gf!ral as
modificações indispensáveis da lotação do pessoal já fixada;
XI - comparecer às reuniões para
as quais seja conVOcado pelo Diretor
G~lal;

XII - mandar informar, esturrar e
opinar em todos os assuntos relativos
ao D.N.E.R. de competência do órgão sob sua! chefia, dependentes de
solução de autoridade suoerict ;
XIII -'- organizar, de acôrdo com
as necessidades das atividadej, do respectivo setor. turnos de trabalho com
horários especiais, razenao a devida
ccrnunícação ao S.P.;
XIV - determinar ou autorizar a.
execução de serviço externo, razendo
a devida comunicação ao S. P. ;
XV - distribuir o pe3s')al lotaüo
no órgão;
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, XVI - distribuir Os assuntos a estuuar:
.
XVII - propor ao D1Tetor Gr.ral a
nomeação, a admissão, promoção ou
melhoria de salário, remoção e exOneraçâo, demissão ,o~ disp ~rLS,1. ae
servidores em exercício. no seu respectivo setor, justificando a convemência;
XVIII - expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem diretamente subordinados;
XIX - 'p!onunciar-se acêrca dos
pedidos de :'C'ença dos servidores do
respectivo óruào, exc-eto nos casos de
competência do S. Md.;
XX - ::>"opor a concessão de vantagens a{lS servidores locados no respectivo setor;
XXI - r rganizar e alterar a e~ ..
cala de férias dos servidores qUe lhes
forem diretamente subordínado, e
aprovar a dos demais servidores com
exercício no respectivo setor:
XXU elogiar e aplicar penas
discíplínares inclusive. a dê suspe~·
são até quinze (5) dias. aos servidores que lhes forem diretamente suo
bordínados e propor ao Diretor Geral
a aplícação de penalidades que excederem de sua alçada;
'XXIIT - promover, [unto ao Diretor Geral, a abertura de lnquer!t{)
administrativo sôbre qualquer fato
julgado irregular ocorrido no respectivo setor de atividades;
XXIV
participar das l"e~~iõ{s
do C.E. e relatar os processos oístribuídcs pelo Dil'etGr 0e:8.1, quando
membro.
§ 1.0 Ao

ainda:
I -

procurador Chefe incumbe

EXECUTIVO.

VI - indicar os Procuradores que
deverão tuncíonar em órgãos ou 00missôes tlSt.aJbeleoid·as em l-ei;
,VII - designar Procuradores pL1.l1"a
o desemnenho de outras z.,tribui§ões,
sem prejuízo das funções ordinárias;
VI,II - exara- o "visto" nos mandados judiciais de execução d.~ &ên·
tença. dirigídcs cOntra 'o D.N.E.R. e
físealízar o seu fiel cumprimento por
rígorcsa ordem cronológica:
.
IX - propor a previsão orçucnentária das
despesas jUdiciais do
D.N .E.R. e sol'ic1tar a alteração do
orcamonto, sempre que tôr :necessário;
. § 2,°

a.índa.:

I - 'promover a abertura d-e <?Oncorrênoias púh!icü.s e adrnín.strattvas

para a aquisição dE: mareriais, maquinas, veiculas, equipamentos e aparelhos em geral;
.. _
'
TI promover as aquisiçoes sem.
concorrência de a1côrd,J com as Normas em vigor;
. .
UI - \lJPUil"ar as OO!l1c:orrenC1as _ e submeter o seu parece- a aprovaçao
do Conselho Ex-ecutívo;
. _
,IV autorizar a expedição das
or&:ns de fornectmento em OOIlS'eoüêncía d05 resultados das concorrências ou coletas de p,r·eç{)s alP'l"Ovadas;
V - pro mo VIer as autorizações 'necessáríes para venda em concorrência oU leilão público oU a cessão, permuta ou baixa dcs materiais máquínas veículos, equipament.os, apair'êlhcs,...

e fer"cJ.Jnetltas inservíweis em desuso
ou. desneeessáríos:
VI - mandar proceder periõddcam2l!lt-e

receber a cítacáo 'nícíat do

II - representar a P.J., orientar
e dirigir seus trabalhos no Distrito
Federal e nos Estados;
ITr - dar instruções MS Procuradores e resolver ccnsu.r.as dêstes eõbre o excrcícío de suas funções;
IV - autorizar OS Procuradores a
transigir, confessar. de.sist!r -. 9omp:r. 0meter-se ou fazer composições. em
juízo, depois de ouvido o "nrecor
Geral;
V designar Procuradores palra
substituir os qU:-2 estiverem afastados
de exercício de sua-fi funções per motivo de ímpedímentos legais ou ocasionais ;

a verificação

dcs estoques do

S . Mt-2 e dos Depósitos da Adrniníst __çâo

D.N.E.R;

\0 Diretor da D.Ap. compete

Central;
VII - promover junto ao Diretor
Geral, com 0P'D,rtunidade e anualmente os balanços dos estoques e a
verifkaçáJo do movimento dO:3 materiais em geral da carga dos Depósitos
e Armazéns distritais. sugerindo, para
ist-o, cs nomes dos qUe devem constituir as comíssôes, entre pessoal habílitado ao fim am vista cujos relatórios lhe serão encaminhados cem
pareceres círcunstanciados:
VIII - requerer dos órgãos próprios do D. N. E.R. oU o de Institutos
Teenológicos ofkoia.i3. as 0.málises ensaios e Ct211:i,ficados de materia-is em
geral bem
corno as espeeíficações
adequadas à, sua aquiSiÇão oU recebímento;
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IX - prcmover, propor oU cooperar
com OS diversos órgãos do D.N.E.R.
no wu,tid!) da padrnnízação do menor
número de materiais e impressos, em
gera], utilizadas em seus serviços ou
obras ;
X - dar aistemàticamrmte a maior
assistência aos Depósitos e Armazéns
.dos D. R. F. no sentido de um procedímento uniífonn.e
da escríturaçâo
DoS estoques.
SV.l.l
movimentação e
balanços.
Art.

141) .

Acs

Pre.s~d~nks

da

C.A.I. e da C.C,S.O. compete:

I - presidir a'3 reuniões da respectiva Comissão;
rI tomar parte nas discussões
€ votaçôes:
ITI - despachar pessoalmente cem
o Diretor Geral;
IV - dírígjr-se diretamente, em
objeto de SUa competência '21':'5 órgãos
do D.N.E.R. exceto ao C.R.N e
D.C caso em qUi' deverá fazê-lo por
interrnédá., do Dio:etor Geral;
V Qlrtglr-se em objetlQ de sua
compõt€lr!.~ia e mediante autorização
d o Diretor Geral, aos Díretorss ou
Ohefes de Repartições Públicas;
VI - p r o9 0 1' Normas e Instruções
'Ou baixar Circul!}ll"es e Or-dens de servdço pEra a mais convcmdente execucã., de serviços da respectiva C()missão;
VI! - apresentar ao Dir-ctol' Geral.
o quadro m-ensal dos laudos de desap.ropxi·açoos -s..pTovadas e o quadro d-as
v •

concoarêncías

realizadas,

rcspeetí va-

mente e anualmente até o dia 31 de
março d!l) Exercício sexuínte, o r-elatór-io gel'a] d:3S abividades da Comissâo ;
VIII - p,ro'P'CT a desígncção ou di2missâo do Secretário da respectil';-a
Comissã.() e o seu substituto eventual,
dentre os servídcres à disposiçã-, da

mesma;

IX - comparecer às reuntões para
as quais seja convocado pelo Diretor
Geral;
X - determinar ou aucorizar a
execucâo dos serviços externos fo,zendo a dt:Wida comunicação a';) S.P.;
XI - distribui1, 05 assumtos a estudar;

XII - expedir boletíris de merecimento dos servidores postos à disposição da respectívn Comissão;
XIII prenunciar-se aeêrca dos
pedidos de l.cença dos servidores à
dícposícão da respectiva C emissão,
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exceto nos casos da competência de
S

Md.;
XIV -

prepor a ecncessâo de vanà disposiçàü da
respectiva Comissão;
XV - organizar e alterar a' escala
de rérías dos servidores
disposição
da respectiva Comissão;
XVI - el:giar e aplicar penas disciplinares. inclusiva a de suspensão
ate quinze (15) dias, aos servidores
postos à dlsposiçâ., da respecnva Comissão, e propor ao D'r eror Geral a
aplícaçâo de' penalidade que exceder
a sua aJçaàa.
§ Lo Ao Presidente da C.A.r. incumbe ainda:
tagens MS servidores

à

I .- ~ug€rir ao Diretor Geral a 01'ganizaçao de Comissões locais ncs
D.R.F. e orientar e r-ever as avaliações feitas pelas mesmas;
II - 'propor Ncrmas ou Instruç&es
OU baixar orrcujercs ou Ordens de
Servire destinadas ao mais ccnveniente . desemp-enho das Incumbências
das Comissões lOCa1~.
§ 2.° Ao Presidente da C.C.S.O.
incumbe ainda-

I - sugerir ao Diretor Geral a oelegação aos D, R. F. de funções de sua
competência. em casos d.e c.::ncorrêneias de pequeno vulto, de maior -nterêsse de firmas locais. fornecendo as
instruções e ccndições que for-em prescritas quanco da aprovação da delegaç§.,o pelo C.E.;
II - emitir parecer circunstanciado
e concludente sôbre as concorrências
d-a serviços e obras realizadas no D.
N. E. R.. para definitivo julgamento
do/ C.E.:
III - requisitar ao órgão competen te do D .N .E. R. d-ois dos t·l'fs
membros designados pelo Diretor Geral da especialidade, c.mform., fôr a
espécie da concorrência. para completar a Comissão, em caca caso;
IV - entender-se com o seu SUbStitUto eve-uual, com Cpottunidade para
qus as ccncorrêneías sejam realizadas
nOS dias e heras preftxados, na caso
de possível impedimento;
V - propor normas ou Instruções
C'U baixar Circulares ou OrdenS de
Serviço destlnadas aC) mais COnveniente desempenho das incumbênr;ias
das comissões organizadas pelos chef·es dos D.R.F. para os mesmos fins

da C.C.S.O.
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Art. 147. Ao Representam.te da Procuradoria Judicial jUnto à C.C.S.O.
compete:
I - opinar sôbre os recursos ou r€'clamações interpostos pelas firmas
nas concorrências, sempre que chamado a fazê-lo;
,
II - opinar sôbre matéria jurídica
atinente às ooncorrências ou regístro
de rírmas:
TIl - participar das sessões de conccrrêncías públicas e administrativas.
Art; 148. Aos Chefes de Serviços
integrantes das DivisÕBS e da Procuradoria JUdicial, BJ') onere da COntadoria Geral, ao Teso~i.l'O Geral. ao
Chefe da Biblioteca, ao Administrador
di) Eâificio e MS Chefes de Seção e
-de Turma em geral, compete:
I - orientar, dirigir. coordenar c
f.iscalizar Os trabalhos do respectivo

setor;

II - distribuir o pessoal Iotado pelos diversos setores, <te acôrdo com
a conveníência do serviço;
.
lU - despachar com o superior
ímedíato respectivo;
IV - distribuir os trabalhos ao pessoal qUe lhes fôr subordinado:
V - orientar a execução dos trabalhos e manter a ccordenacão ent~'e
<ls . elemêntos c-omponento€s. do respectivo .setor, determinando a' prática
e métodos que se fizerem aco-eelháveis;
VI -

exanüooil' ínrcrmações e par€oeres e submetê-los à ocnsíderaçâo
superior;
VII - apresentar, anualmente. até
o dia vinte (2(J) de fevereiro do ano
seguinte o relatório dos trabalhos co
respectivo setor;
VIII opinar S.õbre os assuntos
que se relacionem com as atívídádes
do respectivo setor;
,
IX - sugerir ao respectivo superior
ímedíato as providências qúe se fizérem necessárías ao aperfeiçoamento
dos servícos:
X - expedia.' boletins de merecimente dos servidores que lhes forem
diretamente subordínados:
XI - organizar e submeter à aorovação superior a escala de térias do
pessoal que lhes fôr subordinado, bem
com., as alterações subseqüentes;
XII - elogiar e- aplicar as pênas
de advertência e repreensão a·JS seus
subordinados, propondo ao respectivo
superior imediato a aplícação de penalidades que escapem à SUa alçada.

§ 1.° Aos Chefes d1Q'8 Serviços de
Construção de Estradas, do de Oonstrução de Obras de Arte da D.C'ü.
corno MS Chefes dos Serviços de Ccn·
servaçâo e de Pavimentação da D.C,P.
e ao Chefe do Serviço de Arquitetura
e Paisa.gismO incumbe, ainda, visar
as contas e faturas relativas as obras
e serviços da competéncía do ::~pec
tivo setor.
§ 2°. Ao Chefe da Biblioteca in
cumbe, ainda:
I - promover os meios para a aqutsição e arquivo de livros, revistas e
mais publicações de ínterêsse do !")dovíarísmo, corno determinar quais as
publicações que poderão circular por
empréstimo e dilatar ou réduzir os
prazos dos empréstimos quando julgar eonveníente:
.
II - visar as contas e raturis relativas às aquisições e prestações de
serviços de competência da Biblioteca.
§ 3.° Ao Administrador do Et1.fício incumbe, ainda:
A

I - determinar os plJantões c escalas .de serviço e fiscalizar, pessoalmente, a execução dos trabalhos a
cargo do pessoal respectivo;
II - atender com presteza às r-eclamações dos demais órgãos, toman_
do as medidas q'üe couberem no li...
mite de suas atríbuíções;
ITI - fixar, cada dia, os uniformes
a serem usados pelos contínuos, eabínsircs, serventes e mensageiros;
IV - visar as contas e raturas relativas às aquisições e serviços d!a C0111petêncía da Admínístraçân do Edifício.
§ 4.0 Ao Tesoureiro Geral incumbe
ainda:
I - exercer sempre a mais completa
vigilância sôbre todos 0.5 valores a seu
cargo, propondo. por escrito, medidas
de segurança. inclusive pohciam ento,
nos locais onde haja movimentaçâo de
valores;
II - providencial' sôbre o suprimento de valores cue tiver de movimentar e a guarda daqueles que tiverem de ser recolhídos sob sua 1'05p::mmbilidade;
,
III - assinar as guias de r€colhimento de valores aOS estabelecimentos
de créditos designados pelo Diretol"
Geral e considerados em lei;
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IV - promover a necessária e coportuna vigilância na Tesouraria. de
modo que nela não unham ingresso
pessoas estranhas; exceto servidores
designados pelo Direto- Geral;
V distribuir pelos TesoureirosAuxiliares de trabalhos afetos à T G.,
estabelecendo revezamento q u a n d o
julgar conveniente;
,
, VI - balancear, pelo menos semanalmente, os valores a cargo dos Te~
scureíros-A uxiliares;
Vil - representar ao Diretor Geral, quando se verificarem quaisquer
desvios de valeres sob responsabilidade dos Tesoureiros-Auxiliares;
VIII - fiscalizar a escrita de valores a cargo dos Ajudantes, de maneira
que esteja em ordem e em dia;
IX - arrecadar, diretamente ou por
intermédio dos seus Tesoureíros-Auxiliares, os valores a entrar fila T. G.
e, bem assim, efetuar ou mandar eretuar o pagamento das despesas cevrdamente autorizadas, übservando ê.:;tc
Regimento e as Normas OU mstruções eni vigor;
X - manter sob a sua responsabíIidade, os depósitos de caução;
XI - organizar OU fazer organizar,
pelos seus auxiliares os registros da-s
procurações para ereíto dos pagamentos a serem realizados, verificando se
tais procurações estão revestidas das
fcrmalídades legais e dando baixa
naquelas que, pelos seus têrmos ou
atos pcsteriores, estejam anmadas:
XII - manter em dia c livro "Caixa" do movimento da T.G.;
xm
organizar diàriamente o
"Boletim de Caixa", remetendo cópia
a C.G.;
XIV - propor ao Diretor Geral, de
acôrdo com u lotação qUe Iôr estabelecida, a designação do pessoal auxiliar dJS trabalhos de Iímpeza da
T.G. e de transporte de numerário:
XV - assinar cheques sOb o regime
de rEsponsabilidade solidária cem o
Diretor Geral.
Art. 149. Ao Assistente da T.a.
compete:
I - substituir o Te~oureiro G~ral
nos seus impediment'Os;
II - controlar 2.6 Contas Correntes
bancárias'
In - ~controlar a escrituracrío do
livro "Caixa", do movimento da Te:
scuraría, bem como o "Boletim de
Caixa" diário.

EXECUTIVO

Art. 150. Aus
res , compete:

Tes'Oureiros-Au~i1i3

I - prestar contas ao Tesourejro
Geral, diariamente, à medida dd~ pagamentos efetuados e, Imeuiatamente,
quando de regress-, de qualquer pagamento externo;
II - desempenhar as funções oo seu.
cargo, d~ acôrdo com ordens emanacas do TesoureIro Geral;
!LI :- apor, nos documentos doe receita, a sua assinatura:
IV - datar carimbar e assinar OS'
documentos - de despesa ou relações
de pagamentos díáríos que efetuar;
V - sugerir ao Tesoureiro Geral,
por escrito, as medidas que reputarem
benéficas ao andamento dos trabalhos;
VI - dar aviso prévio ao Tes.H.lreiro Geral, quando nâo puder compare,
cer ao trabalho, a fim d-e que acuêle providencie sôbrea subsütmçào;
Vil - efetuar, de' acôrdo com as oeterminações do Tescureiro Geral, os·
pagamentos OOS despesas, observando
êste R€gimento e as Normas e Instruções em vigor.
Art. 151. Aos Seeretártos das COmissões ds Avaliações de Imóveis e
de ooncorréncías de Serviços e O!,)"2S~
'cJmpete:
1 - Secretariar as reuníões:
II - propor ao Presidente da comissão respectiva, as providências relativas a pessoal e material, neces,
sártas .ao bom desemp-enho dos serví;
ços da competência da respectiva Oomissão:
III - dirigir-se aos Diretores de Divisão e aos Chefes dos óngâos da Direção Geral em assunto de eompetêneía da Comissão, quando autorizado
pelo respectivo presidente;
IV - coligir elementos para os relatórios da Oomissão;
V - exercer as demais atríbuícõea
que lhe forem determinadas pelo ~ts
pectívo Presidente.
Art. 152. Ao Chefe da Gb.S. da
Direção Geral compete:
I ' - orientar, coordenar e controlaros trabalhos da Secretaria;
n ~ receber controlar e expedir ~S,
processos e mais papéis enCJ3.mi11hados ao DIretor Geral bem como a
abertura e entrega da sua correspondência oficial ou a entrega da de carátsr reservado oU pessoal;
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.IIl - redistribuir Os prOCe3.::iOs e
mais papéis a.os diversos órgãos suoordínados ao Dlretcr Geral para receberem informações oU pareceres, corsíderados de rotina administraciva ;
IV - encaminhar ao Chefe do Gabinete da Direção Geral os processos
e mais papéis CUJOS assuntos dependam do estuo., ou providências do
Gabinete;
V - despachar com () Chefe do Gabinete da Direção
Geral, apresenta.ndo para assinatura o expediente de
rotina OU levando pana despacho ·fInal, csjrrocessos convenientemente informados pelos órgãos competentes do
D.N.E.R.;
VI - propor ao Chefe do Gabinete
da. Direção Geral as providências que
se rízer sm necessárias, à boa ordem
dos trabalhos a seu oargo;
VII - orgamzar e alterar a escala
de férias dos servidores que lhe forem
diretamente subordinados;
VIII - antecipar OU prorrogar 1 período normal de trabalho da Seeretaría até uma (1) hera diária;
IX - indicar ao Chefe do Gaoíne:te
da Direção Geral o seu substituto
eventual;
X - dir~gir-se aos Diretores .:ir; Divisão e chefes de servícos díretarnen.,
te subordinados à Direçá.o Geral em
objet-o da sua competência:
XI - coligir elementos para () rolatórín anual d3.' 8fcr-etaria até ) dia
30 de janeiro do ano seguinte.
Art . 153. Ars S:-cretá"dos dos D~,
reteres de Dívísão. do Prücurador Judicial, do chefe do, Gabinete do D:retor Geral e dcs Presidentes das Comissões, compete:

I - atender às .pessaas que desejarem comunicar-a- com o respectivo
superíor unedíato, encaminhandc-as
ou dando a éste conhecimento lk, assunto a tratar;
,
II - r-edig-ir e expedir a correspondê n ci a' pessoal do rs spec ti vo S11 o erior
ímediato:
.

III -

promover as reuniões con,

vocadas pelo, respectivo SUperior ime-

diato;
.IV -

orientar e coordenar 0:-= trabalhos de expediente. recebíment o e
contrôls de' processos e mais papéis
encaminhados ao S'F"U superior imediato, bsm como a abertuea da sua
correspondência )ficial ou entrega da
de -caráter reservado ou pessoal:
V -- orientar e cooruenar a l:bdistríbuiçâo doS processos e mais papéis

EXECUTIVO

aos div-ersos ór rãos de Divisão cu da
Procuradoria Judicial. conforme orientação firmada pelo respect.v-, superior imediato;
VI - despacha-f com o respectivo
superior imediato. apresentando, para
assinatura, o expedi-ente que lhe fôr
afeto. bem como cs processos da sua
incumbência, para d :'s~acho final;
VII - propor ao respectivo superior
imediato as providências necessárias
à boa ordem dos trabalhos a seu cargo,

Art. 154 ~ Aos Engenheiros che;
foes de Distrito compete:

I -

promover d:r!gir, coordenar e

fiscalizar tôdas às atívídao.es do Distrito;
II - promover com oportunidad-e,

elaborar e submeter ao DiretOr Gê1"3.1 a proposta de o:çarnemo dos tratalhos e programas d-e obras a cargo do Distrito, acompanhados das respectivas justificativas,
dados técnicos '" econômicos:
III - promover, dirigir, coordenar
e fiscalizar a execução dos programas
de obras aorovados. inclusive os das
obras delegad as , na
jurisdição cio
Distrito;

IV - admitir o pessoal de obras,
tendo em vista as dota~'Õ'~ do o::çament., do Distrito di!:;ponív2is no
exercício e o projrama àe obras aprovados;
V - apreciar e opinar. sôbre P'anos. Relatórios ou programas de 11';:balhos a s-erem executados pelos Estados, T2rritórics e DistriLõ lt'eriera!.
com' auxílio financeiro do D. N.
E. R.;
•
VI - repr-esentar (J Diretor Gel-al
na jurisdicão do Distdk,:
VII - 6ólicitar suprimentos e adiantamentos e autorizar os pagamentos;
VIII - movimentar depósitos h:n:cáríos relativos' ao Dbrr,t,o mediante
responsabilidade solidária à.o Tesoureiro Distrital, conforme disposiçôes
legais e instruções do Diretor Geral;
IX - propor 130 Dileto c Geral o
horário de trabolhn a ser flxado [.le1ú
Distrito;
,
X - antecipar 0U prcrr oga- o ~
ríodo normal de trabalh>:
XI - assinar os têrrnos do. ajuste
d·e serviços, tarefas de obras -~ â.~ui
- síções, em obediência às Normas attnentas à espécie;
XII - prestar contas dos suprtmentos oU adiantamentos r-cecidos
na conformidade com os oreceitos
vigor para o D. N. I!:. R,.;

em
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. XI!! -

promover as providencías

necessárias ao cLpel'f':lçasmento dos
serviços sob sua resoousu liilidad«, prcpondo ao Diretor Geral as medidas
que escaparem à sua competência:
XIV - propor ao Dh etor Geral os
nomes dos servidores que devam
-exercer funções gratiftcaaas, bem cemo o do seu substituto;
XV - expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes ÍüJ'FP.1
imediatamente subordine-tos, bem como promover os meias da exnedicão
dos ditos boletins sos demais servídores por quem de direito e eom opor,
tunidade;
XVI - organizar e alterar a escata
de férias dos servidores que lhe 1ôrem imediatamente subordinados;
XVII - elogíar e aplicar pflnas
disciplinares, ínclusrva a de suspensão
até quinze (15) dias, dos servidores
lotados no Distrito, propondo ao DI·
reter Geral a aplicação doa penalidade
que exceder à sua alçada;

XVIII submeter
d-evidamente
informados. ao conhecimento P. deliberação do Diretor Geral. ou a quem

de direito, os assuntos cue escaparem
às

atríbuições e que interessem
ao D. N. E. R.;
XIX - baixar circutares e ordens
psra a execução dos, serviços do D15trito. obedecidas as Norma,;, ínstrucões. es";}~cificaçõ2s,~ Circuuv'es do
D. N. E. R .. remetendo cóoia à Administração Centra.l;
.
SU'9.-S

XX - apresentar a o Diretor GE~
ral anual mente, até o dia 3,a de marçü. o relatóno sõbre as atividaLles G.()
Distrito. relativas [jO ano antRrío, inclusive o das obras delezadas acompanhado de mapa demonstr,ativo da
rêãe rodoviária f·~dê.'!·':l1. estadual e
quando Possível, municipal, bem como'
trimestralmente. informes sôbre 2. si~
tuação de tôdas as obras a C>3·~gfl do
Dish-ita, OU delegadas. em sua jurtsdícão:
XXI - propor .1') Dnet,)l' G2ra.; a
instalação ou extíncãn de Depô.sitas
de Material, Laboratórios e Oficinas;
XXII - criar Armazéns de Materiais, Ls-boratórios de campo ou onemas dê Em ergência. quando e onde
mais convier ao cumprimento das incumbências do DistTito;
.XXIII - prop-or a,o Diretor a cria ~
o.. extinção ou mudança. de Resíçâ
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dências, Escritórios de Fiscalização e
os nepósitos de Materiais respectivos;
XXIV - manter entendimentos com
os órgãos rodoviários estaduais, ccin
as unidaríes rodoviárias militares, cem
as Prefeituras Municmais e com :15
órgãos em geral dê Serviço Público.
no que concerne à fiscalização da legíslação rodoviárra íederal em vigor.
e a estudos, projetos e execuçãe, de
obras por del-egação;
XXV - promover a asststêncía técnica aos órgãos rodoviários estaduais,
dos T~rritórios e dos Municípios,
quando tiver sido solicitada pelos
mesmos, desde que não p-erturbe as
atividades do Distrito nem crie õnus,
comunicando-se, em todos 05 casos,
com o Diretor-Geral, para autorização;

XXVI - tomar parte nos oonse,
lhos Rodoviários Estaduais. nos <.-asos em que aJ lei prevê representação
do D.N.E.R.;
XXVII manter entendimentos
com as Alfândegas ou Mesas de Ren~
das localizadas na jurisdição do Dis··

tríto, com o fim de verificar a ar-

recadação do F.R,N.;
XXVIII - prestar esclarecimentos
sôbra . legislação rodoviária, no que
diz respeito aos Esta'dos e Municípios,
vcrtfícando o recebimento das cctas
do F .R. N . e fo rneeen do elementos
técnicos, tais como desenhos.. mapas.
normas e Instruções gerais. de modo
que facilite o desenvolvimento rodoviário em geral;
XXIX controlar, nas rodovias
juriBdiçá'Ü federal, as :.'l tivídades
de polícia, sinaãízaçâc, vigiÜmcia, estatística e transport-, coletivo de passageiros, C0m observància das normas
e deterrninaçôes de ordem técnica da
Administração central;
sob

-XXX - elaborar oU rever os orcamentos ou estirnattvas de custo -de
obras a executar;

XXXI ~ expedir autorização para
transporte de cargas índivísíveís:

XXXII rever as medições de
serviços ou obras efetuadas pelas Resídênoias ou Escritrios de Fiscalização, remetendo-as à Adminístr açâo
G-entral. e manter um arquivo adequado com uma conta d-e movimento, perreítamente Em dia. na S-ede ao
Distrito ;
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Tem imediatamente subordinados,

bem
corno promover os meios da expedi~
çâo dos ditos boletins dDS demais servidor-es, por quem de direito e com
op ortunídade;
XIII - [J!.'Opor ao Chefe imediato
elogios e aplicação de penas disciplinares;

XIV -

propor ou elaoorar instru-

ções para a execução de serviços gerais 'da espéóe daqueles a seu cargo.
obedecidas as Normas, Instruções, ESpecificações e Circularas do D.N.E.R.;
XV - apresentar ao Chefe imediato, anualmente, roté o dia 28 de
f evereiro, o relatório das atividades

dos serviços ou obras ao seu cargo.
relativas ao ano anterior;

o

o

XVI - propor justificadamente ao
Chefe imediato a' instalação OU extinçá{) d,e Depósitos. Armazéns de Mao~
tertaís, Laboratórios de Campo ou afiemas de Emergência quando e onde
mais convier ao cumprimento das incumbências a seu cargo;
XVII - propor ao Chefe imediato
a criaiçâo, extínçâo ou mudança das
R~.idências ou Escritórios de Fiscalização e Os Depósitos de Mateliaif>
respectivos, dos serviços e obras sob
sua responsabilidade;
XVIII - propor ao Ohefe imediato
ou opinar sõbre prorrogação de prazos contratuais e a-plicação de multas
em geral;
XIX - pr-opor ao Chefe imediato
a lotação do pessoal, a distribuição
OU redistribuição de materiais em geIa1 dos órgãos a seu cargo. ouvindo
os interessados imediatos;
XX' - partãeipar. quando designado, das Comissões de Avalíacao àe
Imóveis do Distrito, das medições ou
avaliações e classificação de serviÇ{;I$ e obras, de aquisição de materiais em geral, a cargo do Distrito;
XXI manter p-erfeito contrôle
dai execução das obras conforme os
têrrnos de contratos e .ajustes, opinando sôbre as prorrogações doe prazús e sôbre multas , sua aplicação e
relevação.
Art. 156. AOs Engenheiros Resi~
den tes. aos Chefes dos Escritórios. doê
Fiscalização. a05 Chefes de serviços,
aos T-e6oureiros Dístritats, aos Chefes
de Seção e 3'Os Chefes doe outros ór-
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gãos que integrem OS D.R.F., compete:

I - dirigir € físcalizar os trabalhos
d{)s respectivos órgãos;
II - distribuir o pessoal à SUa disposição pelos diversos se-ores, de
acôrdo com a conventencía dos serviços;
IH - despachar com o respectivo
superior imediato;
IV - distribuir os trabalhes ao pessoal qU'e lhes fôr subordinadoV - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre os elementos competentes do res~
pectívo setor. determinando as instruções ou métodos que se' rízereoi
aconselháveis. respeitadas a Legislação, N-ormas, Instruções e Circulares
em vigor;
VI - examinar informações e pa~
receres e submetê-los à apreciação superior;
.
VII - velar pela disciplina nos locais de tra-balho;
VIII - apresentar anualmente até
28 de fevereiro o relatório dos trabalhos do respectivo setor e relativos
ao ano anterior;
IX - opinar sônre os assuntos que
se relacionem com as atividades do
respectivo setor;
X - expedir boletins de merecimento dos servidores Que lhes forem
diretamen te su bordinados;
XI - organizar e submeter à ap-ovacão superior a escala. de férias do
pessoal que lhes fôr subordinado. hem
como as alterações subseqüentes:
XII - elogiar e aplicar as penas
de advertência e repreensão aos sem
subordinados, pr-opondo ao respectivo superior imediato a aplicação de
penalidade que exceder à sua alçada;
XIII - elaborar e fornecer, aos demais órgãos do Distrito. dados estatísticos relativos às atividades do respectivo setor;
XIV. - propor aQ respectivo suneriOr as providências necessárias ao
.aperreíçoamento do serviço, inclusive
a lotação anual.
~ 1°.
Aos Engenheir-es Residentes
incumbe, ainda:
I - elaborar e propor ao' Chefe do
Distrito, as estimativas de custo ou
orçamentos das obras a cargo da Resídência, diretamente ou por adjudícação, compreendendo estudos, cono
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servaçãO. construção, melhoramentos,
trânsito e polícia de estradas, acorripanhados das justificativa·s técnicoeC<Jnômicas;
II - cumprir aS detêrrnínações do
onere de Distrito, referentes à f'iscalizaçáo das atívidades da Polícia de
Trânsito, sinalização, vigilância, estatístíca e transporte coletivo de passazeiros:
III -' calcular as medições dos estudos e das obras ou serviços adjudicados, considerando a classificação estabelecida pela oorníssão designada;
IV - integrar as comissões de avaliações de imóveis, medições, avaliações e classificações de serviços
e
obras adjudícadasV - manter perfeito contrôle dos
estudos. conservação ou execuçã,o das
obras, diretamente, ou conforme os
têrmos de contratos e ajustes, opinando sôbre a nrorrogação elos pra. ZDS e a aplieaçâ., e relevaçâo de multas, decorrentes dos tênnos de ajustes OU contrat-os com terceiros;
VI - elaborar e manter perfeitamente atualizados os gráficos do andarnente dos serviços e abras;
VII - fornecer a-t} Chefe c1<l Dístríto todos os elementos necessários à
elaboraçâo do programa de obras e
sua estimativa de custo ou crcamento;
VIII - fornecer à D.E.M., por intermédio do Chefe do Distrito, informações que permítam àquela Divisão
manter atualizado o cadastro dos veículos, máquinas, equipamentos e aparelhos, com a respectiva localízação ;
IX - zelar pe4l equipamento distribuído ;
.
X - manter atualizada a escrituraçã-o e contrôle dos materiais de ccnsumo, móveis, utensílios, máquinas,
veículos, equipamentos e aparelhos da
Residência;
XI - organizar e manter' em dia,
remetendo ao Chefe do Distríto, a
custeio mensal dos serviços e obras a
cargo da Residência;
XII - representara Chefe do Distrito, quando designado;
XIII - colaborar com os Engenheiros Assessôres, acatando as suas determinações em objeto de serviços e
por delegação do onere do Distrito.

construção de estradas ou obras de
arte especiais e pavimentação, acompanha-dos dos estudos técnicos e econôrníccs, sugerindo OS têrmos e extensões das adjudicações;
II - calcular as medições dos €'stUclos e das obras oU serviços adjudicados, COnsiderando a classificação
f.':tabelecida pela Comis:,ão clesigna'~a;
lIr - intef':rar as comissões Je avaliações de imóveis, medições e avalia,
ç,es e classíficaçâ., de serviços e obras
a!~ judícadas ;
IV. - manter o perfeito contrôls da
execução de servíçr s e Obl"3S por adj1.1dicação a terceiras, conforme a.tust~s e contratos, opinando sôbrc a prorl'<0g açà :) dos prazos e sôbre a aplica.
cão e relevaçâ., de multas decorrenres
dos têrmo.<;; de ajustes OU de CDntrat<Js
C'C'm rerceíros:
V - elaborar e manter perfeitamente atualizados os gráficos elo andamento dos serviços e obras:
VI - fol'nt'cer ao Chefe ,lo Di.strip
todos os elementos necessários à ela,
boração do programa de obras e sua
estimativa de custo ou orçamenjos ;
VII - fornecer à D. E. M.. por intermédio do Chefe do Distrito, informações que permitam àquela Div·i.são
manter atualizado o cadastro dos veír-ulos, mé1,qui nas, equipamenros e aparelhes, com a respectiva Iccalizaçâo ;
VIII - zelar pelo equipamen.to dist"ibuídü;
IX - manter atualizada a escriruração e contrôle dos materiais
de
ConSumo, móveis, urensíl '03, máquinas,
veículos, equipamentos, aparelhos sob
:.:. f9sponsabilidade do Escritório()
de
Fiscalizaçã<>;
X - orga.dzar e manter em dia,
remetendo ao Chefe so Distrito, o
custeio mensal dos servicos e obras
a cargo do E,:crit6rio de Fiscaliz3çã.o;
XI - representar o ChBf.'2 d.) DisP':to quando desig-rado:
XII - colaborar cem os Engenheiros Assessôres, acatando as suas de:0rminações em objeto di': .<:erviço e por
delegação do Chefe do Distrito,

§ 2.° Aos Engenheiros chef-es dos
Escritórios de FlscallzaçãD. compete,
ainda:

§ 3.° Aos Chefes dos S.A. dos Distritos. auxiliados pelos Chefes
dQS
respecrívas Seções, quando estas existam. incumbe, ainda:
I - organizar o inventário de materiais em geral do Distl'itc e regts~rar o seu movímenro durante cada
exercício;

I - elaborar e propor ao Chefe do
Distrito, os programas anuais, as estimativas ou orçamentos dos traba-

lhos a cargo do Escritório de Fiscali.zacão compreendendo os de estudos,
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11 - receber, registrar, distribuir,
expedir e arquivar os papéis ou pro_cessas cfictais ;

lI! - zelar p·ela conservacâ-, de
'ltenSílios e móveis dos escritórios;
IV - ter scb SUa guarda o material de eX;Jediente, distribuindo-o pelos servi dores;
V - controlar a freqüência d{) p·:ssoal de escrí-órto;
VI' - assís-ír ao Chefe 'tb Distrito,
no estudo de questões relativas à admissão, dispensa, direitos,
deveres,
Vantag€nS

e demais

aS.~UntoS

CCncer-

nentes ao pessoal lotado no Distrito:
VII - manter o registro, COnforme
o padrão do D.N. E.R., do pessoal
de obras ou t€mpcrár~o 0 cópia da
f:cha do pessoal permanente, fazenclJ
~IS comUnicações exigidas p·~h Admi~iStl'a-ção central no 3',:)I'viço de Pessoal:
VIII - elaborar as Iôlhas de pagamento;
IX - manter em dia a C JIlt:l\)iUdade do DiStrito;
X - m3.n!er em di:? a escrita do

movimento dos empenhos.
§ 4.° Aos 'I'esJurei:r-2s ~:stl'itais, :ncumbe, ainda:
I - eXerC21' sempre a mais comnlera vigilância sôbre tOdos as valoi'fS a SEU cargo, propo.id-. m-edidas
de segurança, inCIU.'iive policiamentO,
para os locais cnde haja rncvrment8.Ç3.0 de valeres;
Ir providenciar sóbro o suprimento de valores cus t~ver de movimentar e guardar acuêlcs que tiverem de ser recolhidos s.=l::> a sua
respons abi I i.dad e;
lIr - assinar as guias de recolhimenro aos esrabelecimentos de crédito designados pelo Dir'8tor Geral;
IV - designar 05 Aruda-ues
que
deve1ão iransporrar o numerário;
V - determinar a necessária vig
lâncis da Tesourar'a Disr riral, de mod-,
que nela não tenha ingresso pssscal
€~trarlho, exceto servidores designados
pelo Chefe do Distrit.o 011 peh Chefe
do Sfrviç~ de Administração, em (\bj~;to de serviço;
VI - distribuir pelos Ajudantes os
tJ"ab'3.lhos da Tesouraria Distrítal, estabelecendo revezamento quando julí-

l!aT C(Jnvenit!nte;

VII - bala-icsar. pelo m2nCS semanalme,te, cs valores a cargo dGS seus
auxilí ares:
VIn - representar ao Chefe do
Serv'ço de Administração, quannn se
veríficirern quaisquer des ....íos de va-
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rores sob responsabilidade dos Ajuuantes;
!X - fiscalizar a escrita de valores
a cargo dos Ajudant~S, de maneira
que esteja sempre em ordem e em
dia;
X - arrecadar, diret:1m2!1te cu p::~
il't-êl'médio dos seus AjUd3ntes, CS tialeres a 0!"1U'ar na Tesc"m'aria Disrrital e, bem assim, efêtuar ou mandar
efetuar o pagamento di) despesas devirlamente autorizadas, observando êste Reg:mento e as Normas ou I:1Stll1
ções em vigcr no D.N .~.R,;
XI - manter sob SUa responsabílirlade, cs depósijos de caução;
XII - organizar oU fazer ug::>.nizar
por seus auxiliares .0 registro das pro<.:urações para o efeito dcs pagamcj-1 os a serem realizados
na mesma
forma da Tesouraria Geral, examina-rd.) sé raís procuracões ~Stã·C} revesjidas
das rcrmalíõades legais;
,
XIII manter em dia o livrecaixa do movimento da Tf:SOl.!:mria
Distrrtal:
xni ' organizar, díàrramente, -o
"Boldim de Caixa". orerccendo cópia
ao Chefe do D1St~it'Ü;
XV - propor ao Chefe do.j S. A ..
de acôrdo com 9. lotação que Iôr estabelecida, a designação do,) pessoal
auxiliar dos trabalhos de limpeza da
T0somaria Distrital e transporte de
numerário;'
A

XVI

desrgnar previamente o

Ajudante que o substituirá n-is suas
faltas ou impedimentos eventuais: '
XVII - assínar cheques 5ú'b a r<~s
ponsabílídade solidária CO111 o Chefe
do Distrito.
Art. 157 Aos Ajudantes, que são
diretamente subordinados 3.0 Tesour·eiro Distrrtal. íncumh, executar tun .
ções análogas às estabelecidas para
os Ajudantes do Tesoureiro G,eral,
Art , 158 A:J>,s demais servidores sem
funções especificadas neste R€:gimente, compete exercer as atribuições
que

lhes

forem

det-erminadas

pelos

seus superiores imediatos, por or-lem
d'e Serviço, instruções ou portartas.

TíTULO VIII
Das Substituições
Art. 159 Serão substituídos automàticamente em suas faltM ou impedimentos eventuais. até 30 dias:
I, O Presidente do C.' R. N.,
pelo Vice-P1Xósidente;
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II - O Presidente da D" C" pelo
.maís idoso dos outros membros:
III - O Díretor Gerai p10 Ohefe
.de Gabinete OU por um dos Direto.res de Di vísão;
IV - O Chefe do Gabinete do Diretor Geral. por um servidor lotado no
Gabinete designado pelo on-etor GeTal;
V - Os Diretores de D~visão. por
um Chefe de serviço ou M::l0SSoT
"Técnico, conforme sua indicação, designado pelo Diretor Gerai;
VI - O Procurador onere por um
Chefe de Serviço da Pl'ucul'adol'ia,
-eonforme sua indicação e d-esignado
poelo Diretor Gera];
VII - 06 oneres de ServiçO diretamente subordinados ao Dir~tor Geral, por um dos respcotívos Ch~fes
de Seção designado p-el-o Di.n;tül' Ge··
.ral:
VIII - Os Presidentes de Com!ssões. por um dos membros que Indícarem dentre os componentes das
respectivas Comissóes, à designação
do Diretor Geral;
IX - O 'resoureiro Gemi
pel-o
Assistente da Teôoural'ia G~)'a'l e os
Tesoureiroo Distritais. por
dos
'Tesoureiros Auxiliares de sua indicação. designado pelo Diretor Geral OU
pelo Chefe do Distrito, conforme O
,caso;
.

um

X - Os Chefes dos demais órgãos
da Administração Central não diretamente su}j~rdinados ao
Diretor
Hera I, por servidores designados pelo
Diretor
Geral, mediante índíeacão
dos superiores imediatos daqueles:
xr - Os SecretárioS de Comissões,
"por servidor indicado pelo respectivo
Presidente;
XII - Os Chefes de Distrito por
.AsSeS8Õres Técnicos de sua mdica.,
ção, designados pelo' Diretor Geral:
XIII Os Engenhei~os RR.sidentes ou Chefes de Escritórios de Fiso,
·calizaçã por um engenheiro de sua
.índícaçâo designado pelo Chefe do
Distrito respectivo:
XIV Os Ch-efes
-de Administração dos

dos' Sal'ViçoS
Distritos por
um dC5 Chefes de Seção, oU em tal.
ta dês te, pOr servídcr por aquêíe indicado e designado pelo Ohefe .do
Distrito:

xv - Os Chefes de- seção dos
Distritos, por servidor· indicado pelo
Chefe do Ser viç.:) de Administração
e designado pelo Chefe do Dístrrto ,
Parágrafo único. - Haverá sempre servidores previamente designados para as substítutções de
que
trata êste artigo.
TtTULO IX
Do Horário
Art. 160. O Diret:Pr Geral e os Diretores de Divisão não ficam sujeitos a ponto, devendo, porém, observa': o horário fixado na legislação
vigente.
Parágrafo úníco . A critério do Diretor Geral os ocupantes de
suas
funções gratificadas e os servidores
que
perceberem representações
de
Gabínete poderão ficar isentos do
ponto, na forma dêste artigO.

TiTULO X

Das' Disposições Gerais
Art. 161. O D. N. E. R. terá Quad,:<) de P€ssIJal aprovado pelo Presidente da República..
Art. 162. Os Diretores de Divisão
serão escolhidos pelo Diretor Ger'al
dentre os servidores do D, N, E . R.
Art; 163. O Chefe da Procuradoria Judicial será" escolhido peI.} Diretor Geral dentre os Procuradores
do D. N. E. R,
Art , 164. O Diretor Geral será
assistido imediatamente pelo
Chefe
do Gabinete, Inspetor Técnica, A..<;SeSSÔf€s Técnicos e Aluxilla~s por
êle desígnados.
Art. 165, As Divisões subordinadas ao Diretor .Geral terão uma Tur 'ma de Administração (T. A.) Chefiada por um Encarregado, com as
a trtbuiçôes fixadas pelo Díretor de
Divisão,
Art, 16'6. Os 6rgãf.ls integrantes do
D. N. E. R. funcionarão perfeitamente articulados, em regime de
mútua colaboração.

Art. 167. Nas ecenarcas do interior
dos Estados e Territórios a representação legal do D. N. E. ~. pO-
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advogados legalde acôrdo com
a Lei n.o 2.285, de 9-8-1-954.
derá ser deferida

8.

mente constituídos,

Parágrafo único. Os advogados ie-

do consnruídos
mediante contl'at0;5
civ.s de locação de serviços.

Art. 168. Nos casos de férias. Iícenças. comissões ou vaga, aré Seu provimento, os Procuradores serão subsuiuídos por outros de inferior categoria. e. na ~mpossibUidade. por bacharel
ou doutor em direito, admitido interi-

namente.
Art. 169. Estendem-se aos PrOCUrlldores os Impedimentos e prerrogativas
dos membros do Ministério Público da
Uniã.o, de acôrd-, com o art. 1.0 da Lei
n,» 2.123, de 1-11-1953.
Art. 170. A receita arrecadada por
qualquer órgão- ou agente recebedor do
D. N. E. R. será recolhida à Tesout'aria Geral diretamente
ou por via
bancária.
parágrafo único. .Fica vedada, em
qualquer hipótese, a aplicação da re
ceíta arrecadada antes do seu 'recolhimento à. Tesouraria.
Art. 171. As receitas do D.N.E.R.
não utilizadas OU empenhadas em cada
exercício serão consideradas rece.tas
aplícáveís em qualquer outro· exercícío.
Art. 172. Os Distritos Rodovtários
terão sua criação condicionada à aprovação do Conselho Rodoviârio N·acjo~
nal e homologação do Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas. As
Residências serão criadas com a apro,
vacão do C.R.N. e Os Escritónos de
Fiscalização. com a aprovação do Diretor Geral.
Art. 173. O D. N. E. R. destinará.
anualmenre, uma percentagem de sua.
reCeita, para oonsrruções de estradas.
l,bras de arte, e pavimentações, direta~
mente pelo seu pessoal, "com o intuito
precípuo de ampliar a exp-eriênr:ia de
seus técnicos e vísand., ~ Cxpf;!'!!llenração efetiva de novos técnicos e M'
estudo metódico do nroblema dos
custos para a verificação e alteração
periódica das tabelas de preços.
Art. 174. Os 0.:'ISOs omissos dês t e
Regimento serão re~olvidas pelo Direter Geral do D.N .E.R. desde que
não ultrapassem os limites de sua
eompetêncía ,

. 'Rio de Janeiro em 17 cie outubto de
1958. -

Lúcio M~ira.
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N.O

4/4.657 -

DE OUTUBRO DE

DE

1n ,

1958

Restabelece a vigê-ncia do artigo 28 e
seu parágrafo único do regulamento
/ aprovado pelo Decreto n.o 29.19-1, de
24 de janeiro de 1951

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig'Ü 87, n.s I, da Cio.l1SltJtuiçã,o, decreta:
Art. 1.0
Fica l~cGtabele:ida a vigência do airti~o 28 e seu pa,rágrafo
úruico do regulamento e!IJlrovaoo pelo
Decreto D. a 29.191, de 24 de janeiro
de 1951, cujiCt redação passa a ser a

seguinte:
"Art. 28. Picam aprovados no
último Co11r~U1'.SO para Escl'ivão dê
Col-etoria, arsbericr à v,igêJThciJ1, da
Lei n.? 1.293, de 1950 os candi-

dates que obtíverem nota hna.l
igualou sUlperl'or
(50) peritos.

a

cinqüenta

Parágrafo único.
Não serão
abertas inscrdçôea em concurso
para I). oarreíra <te E!s~rivã<) doe
Coletorra, nos Estados em que se
houverem habilitado no COllrCUTSO
a qu-e se refere êste artigo 08
camdída tos no mesmo aludadcs,

enquanto não 3~ fizerem as respeetívas ncmeaçôes ."
AJrt. 2.0 flste decreto entrará em
vigor nc. daba da sua publicação. revogadas as di-sp()r3-içóes em contrário.
Rio de JaJ1eiroO 11 de outubro dl~
1958, 131.° da rThdepen{iênci.a e 70.0
da R'e1Públk'a.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

'Lucas Lopes.

DEDRETO N.o 44:.658 - De 17
DE OUTUBRO DE 1958

Cria o ConS1Llctdo honorário,
do Brasil f,m Nice

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cúnfere o
tjgo 87, inciso I, ela Cons'tit.uiç,áo. e
TIOS têrmos do artigo 16 do Decreto...

ar-
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lei n , o 9.121, de 3 de abril de 1946,
cieCl'eta:
Art. 1. o Fica criado o Consulado
honorário do. Bras'J em Nice, França,
com jurisdíçâo local, sUbordina'd u ao
'CGn6ulado-Geral em Marselha.
Art. 2. o &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã.o. revogadas as dispoSições em C'JIn",rãrio.
Rio de Janeiro, em 17 de outubro
de 1958; 137. 0 da .Independência e

EXECUTIVO

fornecimento do mesmo por subcontratador nactonal.
Art. 3.° ~ste decreto entraré, em
vigor na data, de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ri!') de J.a.meito. 17 de outubro de
1958; .1379 da Independência e 70 9
da RleJpÜrbl1:iGl.,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
t.ueas Lopes.

70 ." da República.
JUSCELINO KUBITSCUl,R'

Francisco Negrão âe Lima

DECRETO N,? 44.660 - DE 18
OUTUBRO DE 195-8
DElORETO N.o 414,650 -

DE

1'1

DE OUTUB~ DE 1~~8

Dá nova redação à alinea c do artigo 9.0 do Decreto n.o 39.56'8, ãe 12
âe julho de lS5:6 e dá outras providências

o

Sr.

usando da

presidente
atr~buiçãJo

art. 87 inciso I

o

da República.
que lhe contere
da OOiDlStlituiçá.o

e de a,côrdo com o ·art. 16, alínea a,
do

D~~reto

n.? 39. <:1:2, de 16 de julho

de 1ll5'6 decrete.:
Art.

1.0

A alínea c do artt. 9.0 do

Deor-eto n. O 3<9. 5:68, d~ 12 de julho de
1956, passa a ter' a seguinte redação:

pwlie>s complementares da. produção obtida no
País
me di anrt€
pagameIlJtl{) dos
ágios médios dns três últimas licitações cambiais da La categoria
de c.lassifioação de mercadorias.
na forms, do dispositâvo citado na
alínea precedente, quando as emprêsa iniciarem a fabricação do
"lmrr>ortar

aIS

motor com 6(}% de seu pêso nacíonalízado oU quando estiverem
lThacionalizancto 7ü% em pêso dos
órgãos mecàmdcos do chassi (caixa
de mudanças, transmíssão arti-

culada, eixos dianteiros e trazeiros) , cujos, elementos componentes deverão ser os constantes da
NemenclatUI1a recomendada pela
~

Brasíãeíra de Nio'rmas

Técnioas ."

ATt. 2.° 1-5 vanrta.g'etl1S prevísoas ~o
artago. anteriJolr só' se estenderão aos

fabricantes

que

comprovarem

ter

ool1t:I"ataJdo a a,quisiçálQ dJe equipamento paa',a fabricação do mtOrtC),f ou o

DE

Declara de utilidade pública a "F1Lndação Moinho Santista", com sede
Estado de Sao
em São Paulo Paulo.

o presidente da República, atendendo ao qUe requereu a "Fundação
Moinho Santista", com sede na Ca-

pital do Estado de São P~ulo, a ~ual
satisfaz as exígêncías ao art. 1.0 da

Lei n. 91, de 28 de agôsto de i955,
e usando da atribuição que lhe confere o art. 2. 0 dessa Lei, decret-a;
Artigo único. É: declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
. Lei a "Fundaçâo Moinho Sa.ntista",

com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

Rio de Janeiro, em 18 de outubro

de 1958. 137.° da Independência e 70.&

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Curillo Junior.

DECRETO N.O 44.661 OUTUBRO DE

DE

18

DE

1958

Abre. ao Pode7 Judiciário -

Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitora,1 do Rio Grande do Norte, o
crédito especial de
172.000,00,
para o fim que especifica.

o-s

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei 3.398,
de 7 de junho de 1958, e tendo ouvido

ATOS DO PODER

o Tribunal de Contas, nos têrm-,s do
art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Poder Judiciário - .Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, o crédito especial de Cr$ ..
172.000,00 (cento e setenta e dois mil
cruzeiros), para pagamento de gratificação pela prestação de serviço
eleitoral, a Juízes e Escrivães do
mesmo Tribunal, relativa ao mês de
dezembro de 1956.
Art. '2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 18 de outubro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da RePlJ.olica.

DECRETO N.o 44.663 - DE 1·8 DE
OUTUBRO DE 1958
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terre:
terno que menciona, situado no Mu_
nicfpio de Castro Alves, no Estado
da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número r. da Constituição, e
de acôrdo com as artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:

JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior
Luca-s Lopes.

DECRETO N.o 44.662 OUTUBRO DE

DE

18 DE

1958

Declara de utilidade públzca a "Associação dos Servidores Ativos e I na.
tinos da Estrada de Ferro santoe«
JUndiaí", cem sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, atendendo ao que. requereu a "Associação
dos Servidores Ativos e Inativos da
Estrada de Feno SantOs a JUndiai".
com sede na Capital do Estado de
São 'Paulo, a qual satisfaz as .exigêeicias do art. 1.0, da Lei TI.o 91 de
28 de agôsto de 1935, e, usando da
atribuição que lhe contere O art. 2.°
dessa Lei. decreta:
Artigo único. E' declarada de utílidade pública n06 ...ê rmos da referida.
Lei a " Associação dos Servidores
Ativos e inativos da Estrada de Ferrú
SantCs a JUndiai", com sede em Sã~'

Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 18 de outubro
de 1958; 137.0 da mdependêncía e 70.0
da República. .
Paulo -

J'USCELmo

KUBITSCHEk.

Cyrillo JUntor.
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Art. 1.0 FiCa o Serviço do Patrímóní., da União autorizado a aceitar.
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Castro Alves no Estado da Bahia, fêz à União Federal, do
terreno com 18m (dezoito metros) de
frente, por 35m (trinta e cínc., metroS) de frente a fundos, situado na
Rua Floriano peixoto, naquela cidade, tudo de acôrd., eoril as elementos
constantes do processo protocolado
no Mini..,"1;ério da Fazenda sob o número 1905.583, de 1957.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de um prédio para a Agência Postal-Tylegráfica local.
Rio de Janeiro, em 18 de outUbl'O de
1958; 137.° da Independêncía e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Luci o Meira.

DECRETO N.o 44.664 - DE 18 DE
OUTUBRO DE 1958
A utoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação doS terrenos que menciona, situados no
Município de Barra de São Fran-

cisco. no Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I. da ConstitUição, e
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de acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil. decreta:
Art.' 1.0 Fica 0- Serviço do Patrimônio da Uniã:o au~orizado. ~ ~eitar.
mediante l'etlÍlcaçao e ratifícaçâo da
respectiva escritura, a doação q~e o
Município de Barra de S. FrancLSco.
no Estado do Espírito Santo. fêz à
União Federal, dos terrenos. com a
área de 400,C()m2 (quatrocentos metroS quadradns) , situados na Avenida
Jones dos Santos Neves ns. 61 e 63.
naquela cidade, tudo de acôrdn com
OS elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazen··
da sob o n.O 138.828 de 1958.
Art. 2.° Destínam -se oS terrenos a
que se refere o artigo anterior à'
construção de um prédír, para a Agência postal":'Telegráfica local.

Rio de Janeiro. em 18 de outubro
de 1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Luci., Meira.

DECRETO N.O 44.665 - DE 18
OUTUBRO DE 1958

DE

Autoriza o Serviço do Patr,imônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Casa Branca. Estado de
São Paulo.

o Presidente da República. usando
..da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O I, da Oonstituição, e de
a.cOrdo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimô-

nio da União autorizado a aceitar a
doação que o Município -de Casa
Branca, no Estado de São Paulo. quer
fazer à União) de um terreno com a
área de 750m2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Rua
Luís piza, esquina da RUa Lúcio Leonel, naquela. cidade. tudo de acôrd.,
com OS elementos constantes do p.rocesso protocolado no Ministério da.
Fazenda sob o n.o 148.666, de 1958.
Art. 2.° . Destina-se o terrsn., a que
se refere o artigo anterior à CoUS;";

ÉXECOTIVO

trucãe de um prédio para, a Agência
PastaI-Telegráfica locaL
Rio de Janeu-o. em 18 de outubro
de 1958; 137." da Independência e 71>,0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lope.s
Luci., Meira.

DECRETO N." 44.666 - DE 18
OUTUBRO DE 1958

DE

Autoriza o Servzçodo Patrimônio da
União à aceitar a doação do terreno que menciona. situado no Município de Itiruçu, no Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I. da Constituição, e
de acõrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código cívü, decreta:

Art. 1.° Fica o Serviço do Patrimôni o da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura a doação, que o
Município de Itíruçu, no Estado da
Bahia. fêz à União Federal, de um
terreno com a área de 'H~6.lOm2 (quatJ.·ocentos e noventa e seis metros
quadrad-a e dez decimetros quadradoS). situado na Praça Duque de Caxias, naquela cidade. tudo de acôrdo com oS elementos constantes do
processo protocolado no MiniStério da
Fazenda sob o número 333.771. de 1957.
Art. 2.0 Destina-se o terreno. a que
se refere o artigo anterior. à con.strução de prédio para a Agência postalTelegráfica local.
Rio ·de Janeiro, em 18 de outubro
de 1958; 137.° da Independência e 7().0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEI{

L1Was Lopes
Luci., Meira.

DECRETO N.G 44Ai67 OUTUBRO DE

1958

18 DE

DE

'

Outorga concessão à Etnissora de
Educação Rural- Lim,itada para instalar uma, estação radiodifusora.

Ainda não foi publicada no DiáTio
Oficial por falta de pagamento.

r
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DECRETO N.« 44.668 OUTUBRO

DE

DE

18

DE

1958

Autoriza a Emprêsa de Mineração Paqueir., Ltâa. a pesquisar minério de
chumbo no Município de Bocuiuoa
do Sul, Estado do Paraná.

. Art, 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

o Presídente da República usando
DECRETO N,O 44.669 - DE 18 DE
da atribuição que lhe confée o ar:'
OUTUBRO DE 1958
tigo 87, n. O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
-Autoriza o cidadão brasileiro Jayme.
de janeiro de 1940 (Código de MiDuarte
Guimarães -a
pesquisar
nas). decreta:
areia quarizosa no Município de
Art. 1.0 Fica. autorizada a Emprêsa
Trernembé. Estado de São Paulo.
de Mineração Paqueiro Ltda. a pesquisar minério de .chumbo. em terreO Presidente da República usando
nos de propriedade de Antônio Dias
da atribuição que lhe confere o 'arAgíbert, no lugar denominado 'Três
tigo -87 n.o I, da Constituição e nós
Barras, Distrito d'e Paranaí. Municítêrmos' do Decreto-lei n.O 1.9B5. de
pio de Bocaiuva- do Sul, ~bdo do
Paraná, numa área de trezentos hec- . 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
tares (300 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice no final
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
da poligonal que, partindo da conflubrasileiro Jayme' Duarte Guimarães
a pesquísar areia quartzosa, em terência do eórreg., Sumidouro com o Rio
Paqueiro, tem os seguintes comprirenss de propriedade de wíuvs-overmentos e rumos magnéticos: quinhenlano do Brasil S. A. Indúst-ria e Cotos e vinte e cinc., metros (525m),
mércio no lugar denominado B,ain:o
0
da Agua Qu-ente. distrito e MUlllCiplO
oitenta e oito gráus nordeste (88
NE); quinhentos metros (5()üm), cinde Tremembé, Estado de São Paulo,
0
numa área de vinte e nove hectares
qüenta e sete graus nordeste (57
(29 ha) . delimitada por um polígono
NE); e. OS ladoS do retângulo, a parmisttlíne-, que tem um vértice a centir do vértice considerado, têm os seto e noventá e nove metros e noguintes comprimentos e rumos magventa centímetros 099,g()m) no rumo
néticos: dois mil metros (2. Oüm) , cinmagnético oitenta e nove. graus quaqüenta e sete gráus sudoeste (570
renta e quatro' mínut.,s noroeste (890
SW); e mil e quinhentos metros
44' NW) no marco quilométrico nú(1. 5GOm). trinta e três graus noroesmero cento e sessenta e Quatro (Km
te (330 NW),
165) da eBtr~da de rodagem Rio-;São
Parágrafo único. A execução· da
Pauln no trecho Pindamonhangabapresente autoIlzação fica sujeita às
Taubaté e os lados. a partir dêsse
estipulações do Regulamento aprovértice, oS seguinte comprLmentos e
vado pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
rumos magnéticos: seiscentos e vinte
dezembro de 1951, urna vez se verifie oito metros e setenta e oito cenque a existência na jazida. como astímetros .(628,7Bm). trinta e cinco
sociado de qualquer das substâncias
graus, dois minutos noroeste (35 02'
a que ·se refere o art. 2.° do citado
NW); seiscentos e sete metros e quaRegulamento oU de outras substâncias
renta centímetros (607,40m), sessendiscriminadas pelo Con.selho Nacional
ta e oito graus trinta e cinco minude Pesquisas.
tos nordeste (680 35' NE) noventa
Art. 2,° O titulo da autorização de
metros e oitenta e nove centímetros
pesquisa, que será uma vi.~ autêntica
(9(},89m), cinqüenta e dois graus cindêste Decreto, pagará a taxa de três
qüenta e cinco minutos sudeste (52°
mil cruzeiros cc-s 3.000 00) e será
55' SE); trezentos e oitenta e cinco
válido pelo prazo" de' dois' (2) anos a
metros e oitenta e dois centímetres
partir da data da transcrição no li(385.82m), três graus dezesseis minuvro próprio da' Divisão de Fomento
tos sudeste (3° 16' SE); cento e nove
da Produção Mineral do Ministério da
metros e sessenta centímetros (109,60
Agricultura.
metros), quarenta e cinco graus vin0
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te e dois minutos sudoeste (45° 22'
SW)· noventa e cinco metros e sessent~ e três centímetros (95,63m) .
seis graus trinta e seis minutos sudo~ .
este (6° 36' SW); cento e oito metros
e sessenta e três centímertes 008,63
metrOs), dezoito graUs trinta e um
minutos sudoeste (18° 31' SW). O lado místílíne., da poligonal é a margem
direita da estrada de rodagem acima
citada. no trecho compreendido .entre .
a extremidade do último lado àcima
d.escl'ito e vo vértice de partida.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230. de 1 de
c.ezembro de 1951. uma vez se verífi~ue a existência na jazida, com u
usociado, de qualquer das substâncias
I!. que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Naoional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de treaentos cruzeiros (Cr$ 3<lO,OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anoS a
partir da data da transcrição no li-:
vro próprio da Dlvisão de Fomento da
Produção Minera.l do Ministério da
Agrícu1tur a,

Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
.

Rio de Janeiro 18 de outubro de
1958. 137. 0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Mener;hetti.

DECRETO N" 44,6·70 - DE 18
OUTUBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio José Pereira a pesquisar quartzo, mica e associados. no Município
de Co?'oaci, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
6'7, n.> I, da Constituição e nas térmos do Decreto-lei n.? 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio José pereira a
pesquisar quartzo, mica e associados
em terrenos devolutas no lugar denominado Córrego
Queixada distrito
de conceição de Tronqueiras, Muni-

da

cípio de Coroaci, Estado de Minas Ge~
raís, numa área de quarenta e Gois
hectares e setenta ares (42.70ha), dtlimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice na confluência
do Córrego de Queixada com o Rio
Suassuhi pequeno e oS lados a partir
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e
sessenta e seis metros (266m). setenta e cinco graus nordeste (%0 NE);
quinhentas e quarenta e oito metros
(548m), quarenta e cinco graus trinta minutos nordeste (45° 30' NE);
quatrocentos e noventa e oito metros
(498m); quarenta graus noroeste (40°
NW); quatrocentos e oitenta metros
(480m), sessenta e oito' graus sudoeste (6<8 0 SW); trezentos e cinqüenta
metros (350m), dez graus sudoeste
(10° SW); trezentos e cinqüenta. e
quatro metros (354m). trinta graus
sudeste (30 0 SE).
Parágrafo único.

A \ execução da
presente autorização de pesquisa fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 30.230, de 1 de dezembro de 1951,
uma vez se verifique a existência na
jazida, como associado, de qualquer
das substâncias a que se refere o
art. 2.° do citado Regulamento oU de
outras substâncias discriminadas pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quatrocentos e vinte e sete cruzeiros
(Cr$ 427,00) e será válido por dois
(2) anos a Contar da data da transerição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se a-s disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de outubro de
1958, 137.° da Independência e 7'0,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Mener;hetti.

DECRETO N.o 44.671 OUTUBRO DE

DI::

18

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Caetano da Silva a pesquisar hematita e associados no município de.
Santa Isabel, Estado de São paulo·

O Presidente da República. USando
da atribujção que lhe .eontere o artí-

Aros DO PODER EXECUTIVO

go 87 n-" L da Constituição e nos têrmas do Decreto-lei ,n: o 1.985. ~e 29 de
janeiro de 1940 (CódigO de Minas)
Decreta:
Art. 1,-. Fica autorizado o cida?-ão
brasileiro Antônio Caetano .da SIlva.
ao pesquisai' hematita e assocIad?s, em
terrenOS de propriedade de JoSe Pascoal Spacassassi no, lu~ar. denominado Bairro do Aracaü, dlStnto de Arujá. munícípio de Santa Isa,?eL Estado de São Paulo, numa area de
quatro
hectares e noventa ares
(4,90 ha) . delimitada por um PoligCT!o irregular que tem um vértice a
a1.ovecentos e cinqüenta e um metros
e noventa centímetros (951.00m) no
rumo magnético setenta e cinco graus
quinze minutos nordeste (75·° 15' NE)
do cruzamento dos eixos das estradas
Paiol e Capuava e OS lados, a partir
dêsse vértice. OS seguintes comprimentos e rumos magnéticxs: duzentos e
quarenta e três metros (243m). vinte
e um graus trinta minutos nordeste
(21.0 30' NE); cento e quarenta e
sete metros (147m). setenta e seis
graus qUinze mínutos nordeste .,., ..
(76.° 15' NE); trezentos e sessenta e
três metros e trinta e cinco centímetros (363.35m), oito graus quarenta.
e oito minutos sudoeste ,8.0 48' SW);
duzentos e três metros (203m). sessenta e um graus cinqüenta e dois
minutos noroeste (51.0 52' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento ltprovado p-elo Decreto n.o 3D.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, Cútpo
:aSSociado. de qualquer das substâ-icias a qUe se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
NaciOnal de Pesquisas.
Art. 2.-. O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
trezentos eruzeírxs (Cr$ 300.00) e
será válido pelo praZo de dois. (~)
anos a partir da data da transcrição
nO livro próprio da Divisão de F~
menta da Produção Mineral do MInistério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em Contrário.
Rio de Janeiro. 18 de outubro. de
1958. 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N.- 44:.672 OUTuno DE

I'E

13

DE

195J

Retifica o art. 1.0 do Decreto númer.
43 .~59. de 3 de julho de 1958.

o Presidente da. República, usands
da atribuição que lhe COnfere o artigo 87, n·o l, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Iei n.O 1.985. de ~9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) Decreta:
Art. 1.0. Fica retifica.do o 81l\t. V~.
do ,decreto nO quarenta e três mi1
novecentos cinqüenta e nove (43.959),
de três (3) de julho de mil novecentos cinqüenta e oito (1958), que passa a ter a seguinte redação: Fica
autorizado o ddadão brasileiro Alui.iio Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro e associados. em terrenos devolutos, no lugar denominado Volta. Grande, distrito de SouzeL município de
Porto de Moz. Estado do Pará. numa área de quinhentos hectares .. ,.
(500 ha) delimitada Por um polígono
místüíneo qUe tem um vértice íoca,
liza.do na margem direita do rio Xingu e a quatrocentos e cinqüenta metros (45Orn) para [usante da confluência do igarapé do Gajo no mesmo rio Xíngu e os lados a partir dêsse vértice. os segUintes comprimentos e rumos magnéticos: sete mil
seiscentos e quarenta metros (7.640m).
quarenta e cinCO graus sudeste (45."
SE); seíscento; e vinte e cinco metros (625m). oeste (W); sete mil seteoentas e sessenta metros (7. 7ôOm) ,
quarenta e cinco graus noroeste (45.°
NW)' o lado curvílineo da polígonal l a margem direita do rio Xingu
e compreendida entre a extremidade
do último lado acima descrito e o
vértice de partida.
Parágrafo único.

A execução da.

,presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprova:do pelo Decreto n.o 3().23{), de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como assocíado. de qualquer das substâncias
a qUe se refere o art. 2.° do citado
Regulamento oU de outras substâncias díserimínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.°. A presente retificação que
será uma via autêntica dêste Decreto não fica sujeita ao pagamento .da
taxa prevista pelo art 17 do Código
de Minas.
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Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em Contrário.
Rio de Janeiro. 18 de outubro de
1958. 137·". da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneyhetti

DECRETO

N.O 44.673 DE
OUTUBRO DE 1958

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Lemndo
Gonçalves da Silva a peequisar mica e associados na município de Go~
vernadoT Valadares. Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n·o l. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) Decreta:
Art. L" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Levindo Gonçalves da Silva a pesquisar mica e associados em
terrenos de sua propriedade no lugar denominado Córrego do Fen-eira, distrito de Chonill. municípío de
Governador Valadares. Estado de Minas Gerais. numa área de cento e
dois hectares (1ú2 ha) . delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a cento e noventa metros
.(190m). no rumo magnético de dezoit~ graus sudoeste (18.° SW) da confluência dos córregos da Residência
e do Feneira e OS lados a partir
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentas metros (40Gm), sul (S); quinhentos sessenta e cinco metros
(5{)1)m) oeste (W); seiscentos e vinte
metros (62Gm). quarenta e quatro
graus noroeste (44° NW) ; setecentos e
trinta e dois metros (132m). norte
(N) ; quinhentos e setenta e cinco metros (575m), sessenta e cinco graus
nordeste (6~o NE); mil cento € vinte
e cinco metros (1.125m). vinte e cinco graus sudeste (25° SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 30.230, de 1 de
dezembro de 1M!' uma vez Se verifique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das substãnelas a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento OU de outras subs-
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tâncias discriminadas pelo oonsetho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.". O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de mil
e vinte cruzeiros lCr$ l.O2<l.OO) e será. transcl'ii() no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.°. Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 18 de outubro de
1958. 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhetü

DECRETO N,O 44.674
DE 18 DE
OUTUBRO DE 1958
Mineração
COncede à Min€/fil
Irapurú Limitada autorização para funcionar como emprêsa de
mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
art. 87, n.O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leÍ n.O 1. ~85, de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
~ Artig'o único. E' concedida à Mi neril - Mineração Irapurú Limitada,
constituída por contrato particular
de 25 de agósto de 1958, com sede
nesta Oapital, autorização para funcionar como emprêsa de. mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou qUI~ venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorisacâo ,
Rio de .raneíro, 18 de outubro à:e
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneghetti.
DECRETO N.o 44.675- OUTUBRo DE 1958

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Hélio
F~r1U1Indes a
pesquisar quartzo,
mica e associados no municipio
.âe Governador Valadares Estado
de Mi7lias Gerais.
.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
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art. 37. n.s l. da Constituição € nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de ML
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hélio Fernandes a pesquisar quartzo, mica e associados. em
terrenos devolutos no lugar denominado Serra da Correia distrito e
município de Governad{)~ Valadares,
·Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte e um hectares e quarenta e
dois ares (21,42 ha) , delímítada por
um quadrilátero que tem um vértice na confluência' dos córregos da
COrreia e do Cesárto e- os lados, a
partir dêsse vértice, 0.5 segulntes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e cinqüenta metros (550m),
oitenta e quatro graus nordeste ;84°
NE) ;
quinhentos metros (SOOm),
n-ort-e (N); duzentos e noventa e
seis metros (296m), oitenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (870
30' SW); seiscentos metros (600),
vinte e quatro graus quar-enta e cinco minutos sudoeste (024° 45' SW).
Parágraf.o único. A execução da
presente autoz ízação fica sujeita às
estípulaçõe, do Regulamente aprovado 'pelo Decreto n,O 30.230, de 1 de
dezernbr» doe 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, d-e qualquer das substancias
a que se refere o art. 2,0 do citado
Regulamento ou de outras substàncías discriminadas pelo Conselho Nacionat de Pe.5quisas.
Art. 2.0 O titulo da autorízação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros <Cr$ 300,00) e

será 'válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomcnto da Procl.ução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro d
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
~USCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N·o 44.676 -

DE

20

DE

OUTUBRO DE 1958-

Declara de utilidade pública, para.
efeitos de desapropriação, um terreno situadIJ na culaâ» e Município de Turiaçu, no Estado do M araniuio, destinado à construçào da·
Agência da respectiva Capitania
dos Portos, e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r, da Oonstituíção, e
de acôrdo com o art. 5.°. alínea "a",
e artigo 6.0 do Decreto-lei nO 3.365,
de 21 de jUnho de 1941, mcôrtícado
pela Lei n.s 2.786, de 21 de maio de
1956. decreta: Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública. para efeitos de desapropriação, uzn terreno com a configuraçãogeométrica de um polígono irregular .de seis lados retilíneos assim
discriminado: partindo do ponto A,
-formando um ângulo de 90° com um
dos lados do polígono, s= desloca
num segmento retilíneo de onze metros e trinta centímetros (1l,30m)
a té atingir o ponto B, determinando
a frente do nnóvel no alínhrnnento
da rua 'Barão do Tromay, e daí, formando um ângulo d-e 90°, 'se desl-oca
num segmento reto de vinte e três
metros e sessenta centímetros (23,60m)
confrontando com quem de' direito,
até atingir o ponto C onde, Iorrnanâ{) um ângulo de 90°. se desloca num
segmento
reto
de
sete
metros
(7,OOm) confrontando com quem de
direito, até atingir o ponto D, onde,
formand'o um ângulo de 9{)O,' se desloca num segmento reto' de cinco metros e setenta- centímetros (5,70 m)
até atingir o ponto 'E e daí com
de flexão
à esquerda. forma um
ângulo de 270° e ee desloca num segmento reto de quatro metros e triuta
centímetros (4,30m), até atingir' 0
ponto F, confrontando nesses dois segmento DE-EF, c-om quem de direito,
e dêste último ponto F, formando um.
ângulo de 90° se desloca, finalmente.
num segmento reto de dezessete metrcs e noventa centímetros (17,9{)m),'
confrontando com o alinhamento da.
Rua Duque de Caxias até atingir o
ponto A, inicial, fechando a linha p0Iígonal; constituindo uma. área com
duzentos e quarenta e dois metros edezessete decímetros quadrados ....
. (242.17m2) encerrando uma linha perimetral de sessenta e nove metros e oi-o
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tenta centímetros (69,8Om). conforme ~
planta e1abol'a.da pela q<>missão de
Construção de Bases Na.vaIS, na escala
de 1.100.

Art. 2°. A despesa com a desapro,
priação decorrente do presente decreto correrá à conta dos recursos
financeiros disponíveis do Ministério
da Marinha.
Art. 3.° O presente decreto ent.rarã
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de
1958., 137.° da tndepsndênc'a e 70.0
da. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do paço MattOso Maia.

DEORE'I'O N.O 44.677 - DE 20 DE
OUTUBRO DE 1958
Autol"iza o cidadão brasileiro Paulo
Soiti a pesqu,isar eaulim. no 'município de ltcpecerica da Serra, Estado de São Paulo.

o Presidente da Re-j}ública usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.O I. .da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica autorizado o cidadão
brasileiro PauLo solti a pesquisar
caulím em terrenos de propriedade de
Miquelina - Vieira! de Morais no lugar
denominado Ba.irro das Lavras,
distrito de Embu-Guaçu. município
.de Itapeceric,a da Serra, Estado de
São Paulo, numa área de vinte e
quatro hectares dois ares e sessenta
e dois centíares (24,0262 haj , delímítada pOr um polígono irregular,
que tem um vértice na confluência do
córregr. da Mina com o ribeirão das
Lavras e OS lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oitenta e
seis metros (186m). trinta e um
graus e trinta minutos sudoeste (31 0
'30' SW); quatrocentos trinta e dois
metros (432m), cinqüenta e quatro
.graus e vinte e qu.atro minutos sudoeste (54.0 24' SW); trezentos e
vinte metros (320m), trinta e sete
-graus e cinqüenta minutos noroeste
(37° 50' NW); seiscentos e oitenta e
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oito metros (6SBm). quarenta grau.
vinte e cinco minutos nordeste (400
25' NE); quatrocentos metros (40(}m) ,
vinte e oito g-raus e vinte minutos
sudeste (28 0 21)' SE).
parâlgrafo único. A execução da.
presente autorização fica suj-eita à,s
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 31).230, de 1 de dezembro de 19'51, uma vez se verifique
a existência na jazida, COmo associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado
R-egulamento OU de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa
trezentos cruze-iros' (Cr$ 300,ÚO) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos :3. partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fo~
mente da Produção Minzral do ,M:inistério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de outuoro de
1958; 137.° da rndependêncta e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Metve.r;hetti.

DECRJETO N." 44.678 OUTUBRo DE l!)58

DE

20

DE

Autoriza o ciâaâõo brasileiro Levin_
do Gonçalves da Silva a pesquisar
mica no mumicipio de Governador
Valadares Estado de Minas Geraís.
.

o

da

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

art . 87, n.O I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de

29 de janeiro d'-e 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Levindo Gonçalves da Silva. a pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado cabeceira do Ribeirão Ferrefu'a, distrito e 'município de Governador Valadares, Thtado de Minas Gerais. numa
área de cento e cinqüenta e oito
hectares e cinqüenta ares 058,50 ha)
delimitada por um polígono írregu-
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lar que tem um vértice a seiscentos
e vinte e cinco metros (625 mj , no
rumo magnético de sessenta graus
nordeste (6()O NE) do lado nordeste
'(NE) da cachoeira do córrego Ferrei])00 e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos e vint..; e sete m-etros (727 m) , vinte e cinco
gl'aus noroeste (25° NW); setecentos
e cinqüenta· metros (7-W rrn , norte
(N); seiscentos e cinqüenta metros
(650 m), Leste (E); trezentos e cinqüenta metros (350 m) , sul (8) mil
cento e trinta E cinco metros (l.135m),
cinqüenta graus sudoeste (50 0 SW);
mil e quinze metros (1. 015 rm , quarenta graus sudoeste (4()0 SW). O
sétimo (7.°) e último lado é o segmento retilínen que une a extremidade do sexto (6.°) lado descrito ao
vértice de partida.
Art. 2.° O título da autorízaçã., de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil quinhentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 1. 590,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisã{] de Fomento ds produção Míneral do Mínistéri-o da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSC~L!NO KUBITSCHEK.

Má1'io Meneghetti.

DEORETO NQ 44.6'79 OUTUBRO

DE

DE

20

DE

1958

Autoriza a Mineração Hdnnaco Limitada a pesquisar mineTio de terr» no município de ltabirito, Estado de Minas Gerais.

O Presideo te de, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I da Constituição. e nos
têrmos do Dec'reto-lei n,« 1. 985, de
29 de janeiro de 194.() (Código de
Min::>s) decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Mineração Hannaco Limitada a pesquisar
minério de ferro. em terrenos de -proprtedade de sr. JQhn Del Rey Mi~
ning Company Limited no lugar denominado Retiro dos Marinhos, dís .
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trito e município de Itabirito. EstMo
de Minas Gerais numa área de cento e setenta hectares (170 ha) , deli..
mitada por um polígono irregular que
tem um vértice no marco geodesi.
Co do ponto mais alto da serra de
Salvador Machado e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: tre,
zentoS e trinta e três metroS (333m),
cmqüenta graus guarenta e' dois minutos noroeste (&)0 42' NW); cento
e sessenta metros (l'Ô{)m) , oitenta e
quatro graus, quarenta e oito minutos sudoeste (340 48' SW); cento e
noventa metros (190m) cinqüenta e
nove graus doze minrutos no·roeste
(59 0 12' NW); duzentos e setenta
metros (270m). setenta e nove graus
doz€ minutos noroeste (790 12' NW),
trezentos e vinte metros (320m). oitenta e quatro graus quarenta e oito
minutos sudoeste (84 0 48' SW); duzentos e cínqüeeta metros (25í}m),
dez graus doze minutos noroeste
(10 0 12' NW); setecentos E: quarenta
e cinco metrns (745m), dez graus
qua-renta e oito minutos nordeste
(l{)0 48' NE); duzentos e quinze metros (215m). sessenta e um graus dezoito minutos nordeste (61° 18' NE);
duzento-s e dez metros (21(}m) treze
graus doze minutos noroeste
.
13° 12' NW); mil quinhentos· e quarenta e cinco metros (1. 5-45m). seten,
ta e seis graus quarenta e dois mínu,
toS sudeste (760 42' SE); quinhentas
e noventa metros C590m). quarenta
e nove graus d-ezoito minutos sudoeste (49 0 18' 8W); trezentos I.:l dez metres (310m), doze graus deZoito mí,
riuetos sudoeste (12° 18' 8W); quatrocent-s e dez metros (410m). quarenta e cínce graus doze minutos su.
deste (450 12' SE); duzentos metros
(2Ü'Om) cinqüenta -e se!:-e graus quarenta e oito minutas sudoeste ....
(57 0 48' 8W); duzentos e cínquenta
e cinco metros (Z55m). trinta e nove
graus c.nqüenta min:'lt{)S
sudoeste
I

(39 0 50' SW).

Pal'ágl"afo único. A execução da
pres-ente autorização fica sujeita M
estipulações do Regulamento apro-·
vado pelo Decreto TI. o 30.230 de, 1
de .' zembr-, de 1!15-1. uma vez' se verifique a exísrêncía na, jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que Se ref-ere o art. 2. o do
dtado Regulament., ou de outras
substãneías discriminadas pelo Conselho NacionaJ de Pesquisas.
'
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. Art.' 2. o O título da autorização de
pesquisa que será uma ,':13. autêntica dêste decreto, pagará a 1QXO, de
mil e setecentos cruzeiros (Cr$ ....
1. 700,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcri.. . ão no livro próprio da Divísã- de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura..
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de ·Janeiro. 20 de outubro de
1958, 137. o . da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

EXECUTIVO

cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro própio da Divisão de Fomento da Pro.,
dução Mineral do
Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
Rio de Janeiro. 20 de outllbr0 de
1958; 137.0 da Independêncta e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK •

DECRETO N. o 44.681

M ária M enea hetti .

OUTUBRO

DECRETO N,o 44.68Ú
OUTUBRO

DE

DE

20

DE

1958

AUtoriza o
cúlKLdáo brasileiro Ruy
Nunes de campos Rosa a pesquisar
ouTo e associados no Município de
Maués, Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n." 1,d'a constituição e nos termos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de
[aneír., de 1940 (Código de Minas)
de'Cl"-eta:

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

.

Art. 1. o Fica aUtorizado o cidadão
orasíleíro Ruy Nunes de Campas Ro~
s". a pesquisar o,uro e associados, em
terrenos devolutas no distrito e município de Maués. Estado do Amazunas, numa área de cem hectares
OOB har , comprendendo leito e margens do rio Paeu num trecho de dez
mil metros (lO;(){)úm) de comprimento, por cem m-etros (100m) de
largura contado a partir de dez quilômetros .(Km 10) da barra do mesmo rio Pacu, no rio Parauari.
Pará;graf o único. A execuçâ., da
presente autorização fica sujeíra às
estipulações do Regulamento aPJovado pelo Decreto n.v 3ú.230, de 1
de dezembro de 1951. uma vez se ve,
rifique a existência na jazida, como
assnciad-; de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. 0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O título da autol'ização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de mil-

DE

DE

2()

DE

1958

Autoriza a Mineração Hannaco Limitada a pesquisar minerio de ferro no mUn2C2p 2 o de N o'Va Lima, Estado de Minas Gerais.

O Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8·7., n. o 1. da Constituição e nos
té~m():s do necrete.ieí n c 1.985, de
2~ de janeiro de 1'940 (Código de
l-/l"inas). decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Mineração Harmaco Limitada a pesquisar
minério de ferro, em terr>enos de
propriedade de st. John Del Rey
Mining Company Limited nos ruga.
res di3l1omínados Retiro do Gabriel
t: Fazenda- do Capitão do Mato, dís.
tl'Íto e município de ~ova Lima, Estado de Minas Gerais: numa área de
cuinhenros hectares (500 na). deu
mítada por um retàngulr que t.oem
um vértice a" mil duzent(.s e oitenta
metros (1. 28úm) no rumo verdadeiro
de sessenta e nove graus dezesseis
mímu.,s noroeste (69 0 16' NW), do
centro da. ponte da rodovia particular BR-3 Nova Lima sõore o córrego Morro do chapéu e OS lados,
divergentes dêsse vértice, oS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros
três mil e oitocentos metros (3. SOo-m)
sessenta e quatro graus sudeste
(640 SE); mil trezentas e quinze me'~os e setenta centúu€tros
(1. 315,70m). vinte e seis graus sudoeste (26 0 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n .» 30.23ú. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi-

Atos

que a existência na jazid-a, como 8.S~ociado, de qualquer das suostãncías
a que se refere o art. 2. o do Citado
Regulamento oU de outra~ substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pes4.uisas,
Art. 2. o O título da autorização de
.pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto pagará al taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcri"
ção no livro próprio da Divisão de
Fomento da ProdUção Mineral do'
Ministério da Agricultura.
Art. 3, o Revogam-se as disposições
em contrário.
iRia de Janeiro 20 de outubro de
1958~ 137. o da Independência e 70. o
da RepúbliC,?-.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M ári o M eneçhetti,

DECRETO N. o 44.682 OUTUBRO

DE

DE

20

DE

19-58

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do MiniStério d-a, Agricultura e dá.
outras providências.
'

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, item l, da Constituição. decreta:
Art. 1. o Fica transferida. com o
respectivo ocupante Jaime dos Santos Costa. uma função, excedente, de
Guarda, referência 19, da Tabela Numérica Especial de Extranurnerár'iomensalista da Di~lisão de Fomento
da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da Producãz, Vegetal,
para idêntica tabela também em ca,
ráier excedente, da' Divisão de Materíal do Departamento de Admínís ,
'tn'ação, ambas do Ministério da Agricultura,
Art. 2. o Est€ Decreto entrará em
'vigor na data de sua publícaçâa .
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. em 20 de outubro
de 195-8; _137. a. da Independência e
70. o da República. .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N,o 44.683 OUTUBRO DE 19'58

DE

20

DE

Transfere, sem aumento de roespesa,
função de Tabela, Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista,
de repartiçãn do
Minístério da
Agricultura, na forma que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-rtigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica transterída com o
respectivo ocupante Jarina' Brasileiro Machado. uma função de Zelador,
l"eferência "20" da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-M€n.salista do Instituto Agronômico do Nor-deste para idêntica tabela do serviço
Florestal - Trabalhos de Fomento à
Silvicultura, e Reflol'estament'D do
País, do Ministério da Agricultura,
'Art, 20 • :t.5w decreto entrará em'
vigor na data d'e sua publicação.
Art. 3. o Rev oga.m-se as dispnsições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 2,0 de outUbro

de 1958; 137.° da Independência. e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK:,

Mario Meneghetti.

DEORETO

N9

44.684 --; DE 20
1958

DE: OU-

TUBRO DE

Aprova D Regulamento da CDmissão
de Desenvolvimento do Planalto de
Ibiapaba, do Ministério da Agricultura, que com Mte baixa.

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe _confere o artigo 87, nv r, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Comissão de Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba. no
Estado do Ceará, criada pela Lei número 3.161, de 1 de junho de 1957,
que, assinado pelo Ministro da Agricultura, com êste baixa.
.,

Art. 2Q ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão.
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Art. 31J Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio - de Janeiro, em 20 de outubro
de 1958, 1379 da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneçhetii

Regulamento da Comissão de
Desenvolv-imento do Planalto. de
Ibiapaha, no Estado do Ceara
CAPíTULO I
DA FINALlDADE

. Art. 10 A Comissão de Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba (00DEPI) criada pela Lei no 3.161, de
10 de junho de 1957, diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura
e com sede na cidade de Viçosa do
Ceará tem por finalidade promover
o de.;envolvimento e a melhoria da
producão agrícola na área do Planalto da Serra de Ibíapaba, no Estado
do Ceará, mediante assistência financeira, técnica e social aos proprietários rurais da região.
Art. 2.1J OOmpete à CODEPI:
I Incentivar a organização de
cooperativas de produção.
II Diligenciar na localização,
na área do Planalto, de imigrantes
agricultores e prestar-lhes a devida
assistência, promovendo, para êsse
fim, os entendimentos necessários
para o Instituto Nacional de Imi. gracão e Colonização· (I. N . I. C . ) .
IH --.:. Promover, diretamen t-a ou

através, do financiamento aos interessados, a mecanização agrícola, a
ensilagem e a armazenagem dos prodUD;)S, a perfuração de poços, a construção de barragens e a instalação
de usinas hidrelétricas.
'
IV Estimular os processos de
tenação, de irrigação e drenagem. a
instalação de usinas de beneficiamento de produtos agrícolas e a criação de indústrias rurais, de forma a
desenvolver novos valores 'econômicos para a região.
V - Promover a extensão agrícola
e o crédito supervisionado, visando
ao aprimoramento dos processos de
cultura e ao aumento da produção
na zona do Planalto. /
VI -

Organizar

estabelecimentos

de experimentação agrícola e depôsitos de distribuição de mudas, sementes e fertilizantes.

EXECUTIVO

VII
Promover entendimentos
com o Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura," no sentido de in":"
crementar o reflorestamento e o
aproveitamento racional das terras,
na região.
VIII
Promover entendímentos
com a Divisão de Fomento da Produção Animal, do Ministério da Agricu}tura, visando à melhoria dos rebanhos e à introdução de novas raças indicadas à ecologia do Planalto, bem como a introduzir na pecuária local ensinameritog e métcd.,s

modernos de trabalho.
IX - Promover entendimentos com
as Divisões de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, ambas do Ministério
da Agricultura, no sentido de ampliar
suas atividades na zona do Planalto.
vícerido a atender às necessidades da
região.

x-

Promover entendímentos ('{'Im

a Divisão do Fomento da Produção
Vegetal, do Ministério da Agricultura,

objetivando a:
a) incentivar as suas atividades na
área do Planalto;
b) introduzir na agricultura loca}
ensinamentos e métodos modernos de
trabalho e
c) difundir práticas de conservacãc
do solo.
XI - Apresentar dentro de cento
e vinte dias (120) após a data da
sua' instalação, ao Ministro de Estado
dos Negócios da Agricultura.' um Plano Geral de Aproveitamento e Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba, a ser realizado pela Comissão
durante o prazo de seu funcionamento e que deverá revestir-se, entre ou..
tras, das seguintes caratcerísticas: •
a) linhas gerais
bastante sintéticas. de forma a lhe dar a maior elasticidade possível na fase de execução.
b) estabelecimento prévio das prioridades a serem consideradas no trato
das suas diversas etapas;
c) divisão em dez (Iü) parcelas,
ea uivalen do, cada uma a um exercicio financeiro.
§ 1Q Anualmente, até o dia 30 de
novembro, a OODEPI deverá submeter ao Ministro da Agricultura, para
fim de aprovação, o seu plano de
trabalho para o exercício seguinte.
S 20 ND plano de trabalho a ser
executado no decorrer do exercício
financeiro seguinte deverá ser observada a parcela respectiva do Plano
Geral de Aproveitamento e Desenvolvimento do Planalto, fazendo-selhe as adaptações que forem mais
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indicadas pela técnica, na época da
elaooraçã,D do plano de trabalho.
Art. 3.0 A CODEPI deverá efe~ival'
as suas realizações pelos seguintes
meios:
a) mediante a prestação de assistência técnica e financeira aos proprietários rurais da região do Pla-

nalto; e

b) através de convênios. acordos e
contratos a serem firmados na forma da legislaçã,D vigente, com as repartições federais, estaduais, municipais e privadas que tenham ação na
zona do Planalto da Serra de Ibiapaba.
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇ;;O

Art. 4<> A CODEPI compreende:

1 -

Plenário

Conselho Fiscal
3 - Assessorias Técnicas
4 - Secretaria
§ i- O Plenário corpo de deliberação coletiva - é composto de
três (3) membros
nomeados pelo
Presidente da República, cabendo a
Presidência da comissão a um Engenheiro-Agrônomo, indicado pelo Ministro da Agricultura, e sendo os
dois outros membros indicados em
listas trlplíces, respectivamente, Pelo
Govêrno do Estado do Ceará e pelos
Prefeitos dos Municípios da área do
Planalto de Ibiapaba;
§ 2IJ O Conselho Fiscal é constituído de sete (7) membros. nos têrrnos
do disposto no art. 59 e seus parágrafos, da Lei nv 3 .161, de 19 de junho de 1957, ao qual compete exercer
fiscalização sôbre todos os atos da
Comissão, através dos balanços, in/ ventários, relatórios' e prestações de
contas elab.iradcs pela CODE?I, necessàríamente aprovados pelo Conselho Fiscal. antes de serem transmitidos ao Ministro da Agricultura;
§ 3 As Assessorias Técnicas, constituídas por Assistentes sob a chefia
de um Assessor Técnico, abrangem
ae seguintes especializações:
1) Engenharia Rural
2) Fomen to Agrfcola
3) Pecuária
4) Colonização e Cooperativismo
§ 49 Os serviços de administração
geral da CODEPI, ficarão a cargo da
2 -

Q

Secretaria.

Art. 5.° O .Presídents, da CODEPI
tomará posse perante o Ministro da

Agricultura

por êste ,

ou autoridade

delegada

Art. 6<> O mandato dos membros'
do Plenário será de cinco (5) anos
e os dos membros do .Conselho Fiscal será de dois anos (2).

-

Os membros do Conselho Fiscal, indicados pelos respectivos Governos dois (2) meses antes de terminar o mandato .dos membros em'
exercício, serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 29 Os Membros do Plenário e do
Conselho Fiscal tomarão posse perante o Presidente da CODEPI, na
sede dêste órgão.
Art. 7Q O Plenário deverá reunirse pelo menos uma vez por semana...
para examinar e dar solução aos problemas atinentes às suas atividades.
Art. 8<> As decisões da COD~r
serão tomadas pela maioria dos votos'
dGS seus membros e delas caberá recurso ao Ministro da Agricultura.
Art. 9 OS assessôres técnicos serão '
escolhidos dentre especialistas de reconhecida capacidade nos assuntos
das respectivas Assessorias.
Art. 10. A Secretaria terá um
chefe escolhido entre os servidorespúblicos e que exercerá, também, as.
funções de Secretário do Plenário:
Art. 11. As Assessorias Técnicas.e a Secretaria, sob a orientação do
Presidente da Comissão, deverão funcionar perfeitamente articuladas, em
l'egim'ê de mútua colaboração.
§ 1Q

Q

CAPíTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 12. - Ao Presidente da 00zníssãc incumbe:
I Convocar e presidir 9.S reuniões do Plenário.
TI - Superintender orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos d-i Co_o

missão.
III -

Representar a Comissão.
IV - Manter contates com as aut."2riàades da União, do Estado do
Ceará e dOs Municipios ínscríb-s na
área do Planalto de Ibíapaba, sôbre
assuntos da competência da Comissão.
V ...:- Ássegurar a estreita colaboraCão da Comissão com os demaís serviços públicos da regiã,O, que t-enham.
a seu cargo atívídades afins.
VI - AprOvar planos de pesquisas"
estudos, inquéritos e investigações ~õ-·
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'bre assuntes de sua competência. a
.serem realizados diretamente pela
CODEPI ou em colaboracâ« com OUtras entidades públicas ou privadas.
VII - MDvimentar os créditos orçamentártos e extravrçamentários da
Comis-são e responder por êles pero nte as autoridades competentes.
VIn - AutorIzar despesas dentro
dos Iímítes do plano de trabalho aprovado pelo Ministro de Estado,
IX - Propor ao Miuistro d.]. Agricultura requisição de funcíonártcs públícos fed8rait; estaduais 0.1 municipais, para terem exercício na Comissão.
XX - Elogiar e impor P'Gna5 discíptinares, at.é trinta (30) dias, aos servidores da COmissão.
XI - Apresentar anualmente na
época própria, ao Ministro da Agncultura. o plano de trabalho da Comissão, para o exercício segumte ,
XII - Assinar, devidamente autorizado por deliberação do Plenário,
têrmva de ajustes, contratos, acordes
e convênios para execução de serviços constantes do plano de trabalho
pa ta o ex-reíct., respectivo..
XIII - Propor ao Ministro ce Estado. em c·:-,,:-o d<:" cn-ouíetân-iti plenamente justificada. e com aprovação,
do Plenário. alteração em [Jlano de
trabalho já aprovado.
XIV - Baixar portanas, 01' dens de
servíco e aprovar instruções relativas
à execução dos serviços da Comissão,
bem como Os originais de trabalhos
dsstinadas à publicação oficial.
XV - Delegar competência para o
exercício de atribuições de sua alçada ,
XVI -

Exercer__ tõdas as demais
atividades não expressamente pre'Vistas neste Regulamento, 'lue lhe
caibam por fôrça da legislaçfi.o em
vigor, necessárias à plena realização
dos objetivos da OOmtssão,
Art. 13. Aos Assessõres Técnico~
-eabe executar e, como Chefes de Assessorias orientar, coordenar e físcalizar os trabalhos de natureza especializada
qUe lhe forem cometídos
pelo Presidente da Comissão, P.nl fac-e
do Plano Geral de quoe trata o artigo
2.4 , item XI, dêste Regulamento, e
de acôrdo com as atribuições a serem
-fixadas no RegImento Interno da. 00míssão.
_
Art. 14. Ao Chefe da SecretarIa
compete:
I Orientar, coordenar e físcalí2.ar Oi trabalhes relativos !:., admínts-

EXECUTIfO-

tracãn de pessoal, material, ccmuníeações e orçamento, 4 cargo da Qomis-

são.

II - Secretariar C-s trabalhes do
Plenário e manter
períeítamente
atualizados todos cs registros relativos
às suas decisões, programas e outra.
atividades.
UI - Prestar tôda colaboração Clue
fôr solicitada pelo Conselho Fiscil.1.
CAPíTULO IV
- DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 15. O Presidente da oomrssão

será substituído em seus ímpedimen-

tos, até trinta (3{) dias, por um dos
membros da. Comissão, prêviamente
desígriado pelo Ministro da Agricul-

tura.

Art. 16. Os Assessores c Chefe da
Secretaria serão substituídos, até 30
dias, por servidores por êles índícados e designados pelo Presidente da
Comissão,
CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. A fim de assegurar o máxímo de articulação entre a oomís6ã 0 'C os Municípios rio Planalto da.
Serl") de Ibiapaba, J
Ministro de,
Agricultura nocerã prOpOl' lliO,'5 respectivos Prereítvs que indiquem tuncíonártos para servirem 'de elementos
de ligação com a CODEPI.
Art. 18. Poderão ser requisitados,
na rorma da . legislação vigente. servídores da União, do Estado do
Ceará e dos MunicípiOs da ;:>.~J do
Planalto, para terem exereício na
CODEPI.
Art. 19. A,6 gra tificaçôes relativas
a013 encargos doe chefia nã., poderão
exceder os valores das funeôes gratificadas das demais rcparüçôes federais. e que forem assemelhadas.
Art. 2{). A CODEPI deverá coopefax, direta OU indiretamente, oom a-s
dependências d{) Minjstério da Ag-:!.'icultura situadas na área do Píunatto bem como com as repartições do
Estado do Ceará e dCs Municlpics a .
Que serve e qUe guardem correlaçâo
ou afinidade com as suas atrtoutçõea.
Art. 21. Os casos omissos no presente regulamento, bem como as dúvídas que se possam suscitar em 'ma
execução, serão .resolvídvs pelo Mini~ll'O ;]3 Azríouttur«
Art. 22. O Ministro da Agrleultur.a,
dentro de 60 dias aoõs a da.ta da íns-
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talacão da CODEPI, baixará Portaria

dos, UI) lugar dencmínado . Pedra de
Sa'nto Antônio. Distrito e Município
de rtumínm. Estado doe Minas Gerais, numa área. de sessenta e seis
hectares e oitenta e t1'ês ares (66,83
ha i ; delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice na confluência. do córrego Santo Antcnío
no rio Grande e c.s lados, a partir
dêss., vértice. os seguintes ccmprímentes e rumos verdadeíros: quatrccentos metros (4.-01) m) , quarenta
e oito graus dez minutos noroeste
(48 0 10' NW); cento e sessenta e cinco
DECRJETO N, o 4.4.68-5 DE 20 DE
metros 065 my, dezesseis graus cínOUTUBRO DE 1958
qüenta minutos nordeste 06 0 50 ' NE);
quinhentos e trinta e cinco metrcs
Declara sem efeito o Decreto núme(535 nn , setenta e quatro graus quaro 41. 395, de 24 de abril de 19,57.
renta minutos ncr oeste (74 40' NW);
mil duzentos e sessenta e cinco meO Pr~si-d.çnte da Eepúblü:a, usando
tros O, 265m), sete graus c'uqüeuda atríbuícã-, que lhe confere o ar- ," ta minutos sudoeste (70 ·30' SW);
tig.o 87, n:o I, da Constituição e nos
duzentos e oitEnta e cinco metros
têrmcs do Dz.creto-lei n.> 1.9-85, de
(285m) , setenta e seís gT3.US dez
29 d.e janeiro de 194-0 (Código de Miminutos sudoeste (780 io: SE); trenas), decreta:
zentos e sessenta metros (360 m) ,
cinqüenta mínutcs
Artigo único. Fica declarada. s-em vinte e um graus
nordeste (21 0 5-0' NE); duzentos e
efeito a autcriaação conterída à ota.
sessenta rnetrcs (200 m) , cinqüenta
Quími-ca Industrial CIL, pelo Dee um graus cinqüenta minutos norcreto número quarenta e um mil tredeste (510 5 0 ' NE); duzentos e seszentcs e ricventa ·e cinco (41.39'5), de
senta e dois metros (262m) , setenta
vinte e quatro (24) de abril de mil
e um graus cinqüenta minutos nornovecentos e cinqüenta e s-ete (1957),
deste (71° 5()' NE); cento e setenta
para pesquisar ba..r itma no Municíe sete metros (177m) , vinte e um
ph de o~n,C) Azul, Esta.do do Pagraus cinqüenta minutos (nordeste
raná.
c:n o 5{)' NE). ESta a utorízacão é ouRio di -Janeiro 2.0 de outubr., de
tcrgada mediante as condições cons0
1958; 137. o da Independén-cia e 70.
tantes do parágrafo único do art. 28
a República.
29 d~ janeiro de 1940 (Código de Mido Código d-e Minas e dcs arts. 32,
JUSCELINO KUEITSCHEK.
33, 34 e suas alíneas, além das seMário Meneghetti.
guintes e de outras ccnstantes d-o
mesmo Códig>::>. não expressamente
mencionadas neste decreto.
DEORETO N . o 44.686 DE 20 DE
Art. 2. o O cem cessionário da autoOUTUBRO DE 1958
rizaçáo fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei
Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
cs tributos que f.c·rem devidos à
de Matos Junior a' lavrar calcaUnH1(), ao Estadú e ao Município,
rio, màrmore e aesociaaos. no Mucumprimento do disposto no arnicípio de Itumirim, Esta,à.o de Minso 6B do Código de Minas.
nas Gerais.
Art. 3. o Se o ccncessíonárío da
autorização não cumprir qualquer
o Presidente da República, usando das
obrigações que lhe incumbem. a
da atríbniçã-, que lhe _confere o arautorlzaçã., de lavra será declarada
tig-o 87, n. o r. da COnstituição e nos
caduca ou nula. na forma dcs artêrmcs do Decreto-Iaj n. o 1.985, de
tigos 37 e 38 do Código de Minas.
29 de janeiro de lS40 (Código de MiArt. 4. o As propriedades vizinhas
nas), decreta:
estão sujeitas às s-ervidões do solo e
Airt. 1. o Fica autorizado o cidadão
subsolo para fins de lavra, na forma
brasileiro Manoel d,e Matos Juni-cr a
c os arts. 39 e 40 do CódigO de Milavrar calcário, mármore e associanas.

aprovando o Regjr;lento Intern., da
Comissão o qual di6p"'ri sôbre a maneira de funciOnamento do PlenárIO
e do Oonselbe Fiscal e sôbre as atríbuíções a serem cometidas a cada
Assessc ria, em face do Plano Geral
e do Plano d€ Tl'a-balho Anual aprovados.
Rio de Janeiro, em 2ú de outubro
de 1953. - Mar'ÍO Me-nl.'ghetti.

0
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Art. 5. o o, conc-essionárto da autorízaçâ-, será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos ravores discri-

minados no art. 71 do m-esmo Códígo.
Art.

6. o A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
o pagamento da taxa de

após

mil

EXECUTIVO

Art. 3. o Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República:
JUSCELINO

DEORETO

tresentos e quarenta cruzeiros .....
01'$

1. 340,(l{») •

Art. 7. o Rêvogam-se as disposições

em ecntrárío.

Rio d.s Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137. da Indep-endência e 7D.o
dai República.

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

N.

o

44. 688

OUTUBRO DE

DE

20

DE

1958

Concede .à Mineração, Indústria e
Comércio Magé Limitada, autori-:
zação para funcionar como emprêsa de mineração.

Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário' Meneghetti.

DECíP.JE-TO N.

o

44.687

DE

20

DE

OUTUBRO DE 1958

Renotx: o Decreto
de junho de 1956.

n.o 39.397, de 13

o Presidente da República, US3J1do
da atribuiçâ-, que lhe confere o artigo 87. n. o r. da COnstituição e nos
têrmcs do Decreto-Iei n .> 1.985, de
(29 (1:; janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1. o Fica renovado pelo prazo
J

improrrcgável de
têrmos da letra
Decreto-lei n.>
agôsto de 1946,
ferida

ao

um

(1)

b do art.

ano, nos
1.0 do

O Presidente da Reoública usando

da atribuição que lhe ~ confe;e o artig,v 87, n. o r. da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei n. o 1.985, de
nas), decreta:
Artigo únic:) lt conc::did,a à Míneração, Indústria e Comércio Magé
Limitada. constituída per [nstrumento particular de 13 de dezembro de
1951, arquivado sob n.> 145 no Registro de comércio da Comarca de
Magé, com S?.de na cidade de Magé,
Estad:o d 0- RI{) d~ Janeiro. autorízação para f21ncionar como emprêsa
de mineraçao, ficand-, obrigada a
cumprir íntegrahnente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o obj.eto desta autorízação.
Rio de Janen-o, 20 de outubro de
137. 0 da In,dependência e 7D.o
da Repúbhca ,

1958;

JUSCELINO

9.605, de 19 de
a autorização con,
cidadão brasileiro oné,

simo Ferreira dcs Santos, pelo Decreto número trinta e nove mil
trezentos e noventa e sete
.
(39.397), de treze (13) de junh, de
mil novecentos e cinqüenta e s-eis
09'56). para pesquisar água mineral,
no Município d-e Vitória da oonquís'ta, Estado da Bahia.
Art. 2°. A. presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeíras (Or$ 300,0-0) e será transcrita
no livro próprio da Divisão de F-\)mente da Produção Mineral do Mínistérío da Agricultura.

KUBITSCHEK.

Má1'io Meneghetti.
~CRETO

N." 44.68g OUTUBRO DE

DE

20

DE

1958

C0n.De~e

à Minera,ção Curral Del Rey
Limitada autorização para funcionar como

emprêsa dle mineração.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçã-, que lhe confere o arti~go 87, n.O I, da Constituição e nos
tell'mOs do Decreto-lei n . o 1. 98'5, de
·29 de janeiro de 19'10 (Código de Minas), decreta:
Artigo único, É' concedida à Mi-

neração

Curral Del

Rey

Limitada.

Aros

oonstítuída p:Jr instrumento particular de 4 doe agõsto ~ .1958. com
sede na cidade de Nova LIma, Esta·
d() de Minas Gerais, a}ltorizaçã~ para
funcicnar corno empresa de m;nB-:-a'çã,o, ficando cbrígada a cumprur Intea'ralmente as leis e regulamentos
vigor OU que venham. a vigorar
sõbre o objeb desta autorizaçâo.

em

Rio de Janeir J 20 de outubr.s de
1958; 137. o da Independência e 7{)."
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

.Mário Meneghetti.

DE.CJ·RETO N.

o

41,690

OUTUBRO DE

DE

20

DE

1958

Concede à Companhia Materiais Sul[orosos
"Matsuljur"
autorização
para funcionar como emprést: de

mineração,

O Presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confer-e o artigo 87,· n. o l, da Constituição e nas
têrmos do Deereto-leí n.O 1.985, de
·29 d~ janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:
Artigo único. lt concedida à Cia.
[Materiais Sulfua.'vsos "M·atsulfur",
constituída p8'r escritura pública de
6 de agõsto de 19M, lavrada. às fôlhas 19, do livro n.> 514, do cartó:rio do 23. o Ofício dê Notas desta
Capital. cem sede nesta Capita.l, autorização para runcicnar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a -cumpria.' integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou qu-;;
nham a vigorar sôbre o obj-eto da

ve-

referida autorísação.

. Rio d~ Janeiro, 20 d'e outubrj, de
1958; 137. o da Independência e 70."
a

~pÚ'blica.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DEGRETO N, o 44.691 DE OUTUB~O DE

DE
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20

1958

Retifica o art. La do Decreto nú.
mero 43.957, de 3 de julho de 1958.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,- n.v I, da ConstitUição, e nos

termos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
~9 de janeiro de
1940 <Código de
Minas), decreta:
Art; 1. o Fica retificado o a.l'tigo
primeiro (1.°) cL; decret., númern
quarenta e três mil, novecentos e cinqüenta e sete (43.957), de trêc (3)
de julho de mil novecentos e' .cinqüenta e oito (1958), que passa a ter
a seguinte redação: Fica autorrzado
o cidadão brasileiro Aluisio Pinheü'o
Perr eíra a pesquisar OU1'o e associa60S, em terrenos devolutas, no lugar
denominado Volta Grande, distrIto
de SauzeI, município de Pôrto de
Moz, Estado do Pará, numa área d-e
quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um polígono misttline.,
que tem um vértice localizado na
margem direita do rio Xingu, a mil
e quínhentos metros (1. 500 m) , para
jusante da confluência do igarapé
do Galo, no mesmo fio Xingu, e os
lados, a partir dêsse vértice, OS se'guíntes compriment'{)s e rumss magnéticos: oito mil enetrcs (8. O'ÜO mr,
quarenta e cinco graus sudeste (450
SE); seiscentos f.' vinte e dnco m<="tros (625 m) , oeste (W); sete mil,
setecentos e cinqüenta metros (7.750
mr, quarenta e cinco graus noroeste
(45() NW); o lado curvilíneo da po.,
hgrmal é a margem direita do 1'ro
Xingu e oompreendída entre a ex.
tremidade do último lad., retilíneo
acima descrito e' o vértice de partrda.
Parágrafo único , A execução da
presente autorizaçá o fica sujeita às
Estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n .» 30.230, de 1
rie dezembro de H}51, uma vez se ve~
rifíque a existência. na jazida, como
associado, de qualquer das substânCÜ1S a que se refere o art. 2. o do cít.z..do Regulamento oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional d~ Pesquisas.
Art. 2.° A presente retificação,
que será uma via autêntíc., dêste de-creto, não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo art. 17 do Có~
digo de Minas.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio~ de Janeiro, em 20 de outubl'O
de 19'58; 137.° d'1 Independência e
7~. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti,

ATOS
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Autoriza o cidadão brasileira A nt 01!i9
Rodrigues Filho a pesciusor . cq,s~'1~
terita e coZumbifa noS miuucipics
de !tingI], e Plledina, Estado de
Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe cúnfere o artigo 87, n . o' l. da Oonstituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadân
brasileiro Antonio Rodrigues Filhl) a
pesquisar cassiterita e columbita nos
distritos de Jacaré e Ita.obim, municípios de Itinga E' Medina, Estado de
Minas Gerais, numa área de quatrncE-ntos e noventa e cinco hectares
(495 ha) , cornpreendende, leito e
margens do rio Jequitinhonha, de
domínio público. numa faixa de
quinze mil metros (15.000 m). de
Comprimento por trezentos e trinta
metrxs (330 m.Y, de largura, tendo
Gomo Porito de reterência cL canfJ.uência do ribeirão ,santo Antonio no
l'eferido rio J€q'uij'inhonha e [',ontados doze mil e trezentos metros
(12.300 m.) a montante e dois mil <.:setecen tcs metros
(2. 700m) , a jusante, do mesrn-, !'ioParágrafo único.
A execuçã-, da
, presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n , o 30 230, de 1
de dezembro de 1951, uma ·,éZ se verifique a existência, na jazida. como
associad{), de qualquer das substàncias a que se refers o art. 2. o do C1tado Regulament., OU de outra,s .~,ubs
tãneias díscrímínadas p,e1o oonsetno
Naci<mal de Pesquisas.
Art. 2. o O título da autorizaçã,.)
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa
de quatro mil, novecentos e cinqüenta
cruzeíras (Cr$ 4.9hO,OO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a
partír da da ta da transcrição rIO
livro próprio da DIvisão de Fomento
da Produçã.o Mine-ral do Ministério
da Agricultura,
Art. 3. o Revogam-se as dísp.ssíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 dê outubro
de 19'58; 137. 0 da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

EXECUTIVO

DECRErTo N. o 1)4.693 DE OUTUBRO DE

DE

20

1958

Autoriza. a Companhia de Mineraq(7o
Novalimense l1 pesquisar minéria
de ferro, manganê-s e associados,
nos municípios de Rio Acima e
Nova Lima, Estado de Minas ae-

raie, '

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o al'i.ig o 87, n. o l, da Constituição. e nos
têrmos dn Decreto-lei n , o 1 985, de
29 de janeir., de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art , 1. o Fica i:1:torizada a Companhia de Mmeracã-;: Novalim€!1se a
pescuísar minério de ferro. manganês e associados. em terrenos de
pr.ipriedade de st. John del Rey IVIlning Company Limíted (Companhia,
do Morro Velho) !'.()s lugares denominados Mata dos Trovões, Córregn
Sêc.o d{") Ceará e Retiro do Hel'mene~'ildo, distritos de Rio Acima e Nova
Lima, E-stado de Mmas Gerais, numa
área de auatrocent{)s e noventa hectares (49Ô ha.Y. delimitada. por um
Pclígono irregular que tem um véxtice no marcn gpodé.sico ~ ponto
mais alto da Serra das Abóboras e
cs lados, a parttr dêsse vértice OS Sêg'uintes cnmprímentos e rumos verdadeiros: mil cento e quinze' metrjs
0,115 m.}. sessenta e dois graus
quarenta e quatro minutos sudoeste
(62 0 44' S\V); mü e quatrocentos e
trin ta metros (l 430 m.) . trinta e'
cito graus e quarenta e seis minut.ss
noroeste (38 0 46' NW); mil nove··
c~ntos e oit.enta metros (1.900' m ,') .
cinquenta e oito graus e auatol'z~'
minutos nordeste :58 0 14' NE).; mil
e duzentos e d-ez rr,~tros (1 210 m.j ,
tr.nta e dois graus e dezesseis m.nútr.s sudeste (320 te' SE): mil seiscéntüs e cínquenta metros i 1. 650 m ) ,
tr.nta e Quatro g1·3US e um minuto
sudeste (34 0 01' SE); 'dois mil e
Quatrocentos e quarenta metr-s -(~,440 m.) , seís ~'~aus e um mínutn
sudeste (60 01' SE); três mil e quinhentos
e sessenta
metros
(:1 56'0 m.Y, vinte e sete graus e
dezesseis minutos noroeste
(~7°

16' NW),
Parágrafo único.

A execucâ., da
presente autorizaçãc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n , o 30 230 de 1
de dezembro de 19~1, uma vez se verlfi.allE! a existência na íaztda. cemo
associado, de qualquer das substàn-
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cj as a que se refere o art. 2. o do citado Regulamento OU de outra~ SUb.3tàncías di..scrimioadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisa!>.
Art. 2. o O titUlo da aukll'ização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará, a taxa
ele quatro mil e ll{)vecentos cruz6'íl'oS (Cr$ 4.9uO,OO) e será váhdo pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data ca transcrição 110
livro próprio da Divisão de Foment.o
oa Produção Mineral do Mínístérír,
da Agricultura.
Art . 3. o Revogam-se as disposiçÕ2S
f-fi contrário.
Rio· de Janeiro, em 20 de outubra
de 19"58; 137. o da Independência e
70. o da República.

olt-o graus e um. minuto noroeste (380 01' NW);
.luzentes e trmta
metros (230 m .}. últenta e seis graus
e treze minutos nordeste (860 13'
NR) ;
seiscentos metros (60ú m.) ,
trmta e três grua-s e treze minutos
llurde.3te (33" 13' XE); cento e quarenta e quatro metrns (144 m.) ,quatl'c graus e nove minutos nordeste
\4" 09' NE); mil e trezentos e cínquenta metros (1350 m.) , quarenta
,e seis graus e nove minutos sudeste
(46

U

09' SE).

parágrafo único. A execução da
pl'esente autorização fica sujeita às
cstípulaçôes do Regulamente, aprovado pelo Decret., n. o 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associadei, de qualquer das substãncias a que soe refere o art. 2. o do cíJUSCELINO KUBITSCHE.K
- t8do Regulamento úU de outras subsMário Meneçhetti
tãncias pelo Conselho Naci{)nal de
l-'esquisas.
Art. 2. o O títUlO da au klrizs.ção
de pesquisa, que será uma via auDEORETO N. ~ 44.694 - DE 20
lêntica dêste Deeretn, pagará a taxa
DE OUTUBRO DE 1958
de quatro mil e oitocentos cruzeiros (01'$ 4. 8Ú'D,(J{)
e será válíde pelo prazo de dois (2) anns a
Autoriza a Mmeração Hannaco Lipartir da data .C:3 transcrição r-o
tnitaâa a pes{jLisar minério de
livro próprio da Divisân de FO'ill0nto
ferro no munic-írio de Nova Lima,
da Produção Mineral do Ministério
Estado de Minas Gerais.
da Agricultura.
O Presidente da República, usand,
Art. 3. o Revog2,m-se as dispnsíções
da atribuição que lhe confere o arem cnntrárin ,
ti.go 87, n. o 1, da Constituição, e ri-s
Rio de Janeiro, em 20 de outubro
.têrm ;s do Decreto-lei n." 1.935, de
ele 1!}58; 137. o ds Independência e
29 de janeiro de 1940 <Códig-e de
';\,. o da República.
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica al'.torizada a Mineraçã.o Hannaco Limitada a pesquisar
~n:.nério de ferro,
em terrenos de
propriedade de St. John deI Rey
Mm..ing Oompany Límíted nos lugal'e.s denominados Varginha do Neto
c F'azenda Oapitü0 do Mato, distrito e município de Nova Lima, Estado de Minas Ge~'ais, numa área de
quatrocentos e oitenta hectares ., ..
l480 ha.) , delímí carta por um polígOno irregular qUE- tem um vértice
110 marc., geodésÍ(;o do ponto mais
alto da Serra ao Tamanduá e oS
bCioS, a partir dêsse vértice, as i3egurntes comprimf':lltos e rumos vercadeiras: três mü e quarenta e um
metros e sessenta centímetros , .. ,.
(2.041,60 m.), quarenta graus e dez
minutos sudeste 1':>0 0 10' SE); mil e
trEzentos metros 11.300 m.) vinte
e seis graus sudnoste (26 0 SW); quatro mil e setecentos e setenta e
cinco metros (4.775 m.}, trinta e

JUSCELINO KUBITSCHF:K

Mário

rãeneatietti

DECRETO N. (, 44.695

DE 20

DE OUTUBRO DE 1958

Autoriza o cidadti_o brasileiro Darcy

Guüqer a pé1squisar quartzo no município de Socot : o, Estado âe São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da a tríbuição que lhe confere o artigo 87, n. o 1, da C onstituíçâa, e DOS
tê~·mos do Decreto -Iei n . o 1 985, de
28 de janeiro de 1940 (Código de
}V[mas), decreta:
Art. 1. o Fica a.. .i túTizad c o cidadão
hrasileírr, Darcy Guilger a pescuisar
quartzo· em terren..s de propriedade

ATOS
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de Antonio Rodrigues no lugar denominado Bairro da Pedra Branca. distrito e município de Socorro, Estado de São paulo, numa área de dois

hectares, noventa e um ares e cinqüenta centíares (2,9150 ha) delimitada por um quadrüáter., que tem
um vértice a mil quinhentas e quinze
metros 0.515 m.). no rum., magnético de vinte e dois graus (:; quarenta
e cinco minutos sudeste (22 0 45' ,SE)
da tõrre da capela Santa Cruz e oS
lados, a partir dêste vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos ~ vinte e três metros (223 m.) , um grau sudeste (10 SE);
cento e doze metros " ....

(112 rn) , oitenta e cinco graus .6Udeste (850 SE); duzentos e vinte e
três metros (223 m) , dez graus :1ordeste 000 NE); cento e cinqüenta e
cinco metros (155 m) , oitenta e dois
graus noroeste (82 0 NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica \ sujeita às
estipulações do Rf'gulamento aprovado pelo Decreto n.> 3'0.230, de 1
de dezembro de 1951, uma v-ez se verifique a existência; na jazida. como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2, o do citado Regulame'nto CU de outras suhstâncias discriminadas pelo Conselho
.Nacional de Pesquisas,
Art . 2. o O titulQ da autorização
de pesquisa, que será." uma via au-

têntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros cer~ 30u,DOI e
será válid<J pelo araZ{) de deiS (2)

a DOS, a partir da da ta da transerí - '

ção no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agrtcultura.
Art. 3. o Revogam-se as âisposiçõ-es
em contrário,
'

Rio de Janeiro, em 2.0 de outubro
d'C?' 19'58; 137. o da Independência e
70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Mencghetti.

DECRETO N.Q 44.696 -

DE

20

DE

OUTUBRO DE 1~58.

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
João Basto Ribeiro a pesquisar
areias ilmeniticas, no município de
Tutóia, E~tado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o
art. 87, n.o II da ocnstítuíção e nos

EXECUTIVO

têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de [arteiro de 1940 <COd1ge de Minas), decre ta :

Art. l.Q Fica autortzade o cidadão
brasileiro 'Antônio João Basto RJheiro a pesquisar areias Ilmeníticas e
associados em terrenos devolutas e
de diversos no lugar denominado Barra do Tatu, distrito e município de
Tutóia, Estado do Maranhão. numa.
quínhcntcs hectares (500 ha) ,
delímitada por um paralelogramo,
que tem um vértice no final da. 00lígonal que, partindo do. canto oeste
(W) da casa principaj da Barlji do
Tatu, tem Os seguintes comprimentos
e rumos verdad-eiros: dois mil, quatro,
centos e trinta metros (2.430 rr.)
Oeste (W); dois mil, quatrocentos e
áre~ ~'e

sessenta metros (2.460 m: Norte (N):
e os lados do paralelogramo ulverG
gen tes do vértice considerado tem os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis mil metros (6.000 m ) ,
Sul (S); oitocentos e trinta e ,três
metros e trinta e três CC!] tírrretros
(833.33 m ), setenta e três graus 110-

recate (730 NW) .

Art. 2.Q O título d~ autorização de

p?squisa. que
deste decreto,
mil cruzeiros
transcrito no

será uma via autêntica
pagará a taxa de cinco

(Cr$ 5.000.00) e será
livro Dr6prio da Divisão
~e. ~cme.nto da Produção Mineral, do
Mínistérío da Agricultura.
Art , 3.Q Rev{)gam~se as dtsposícões
err, con tr á rio.
Rio de Janeiro, 20 de ou' ubro de
137.0 da Indep-endência e 7{) o
República.
.

1958;

JUSCELINO

KUBITSCl'lEK.

Mario Meneghetti.'

DECRETO N. Q 44.697 OUTUBRo DE 1958.

DE

20

DE

'

Auto.rizÇl a Em1Jr.ês a COmercial e
Tecntca ele Minerio,s S. A. 'a »esquisar minério de
manaanes no
município de Caetité
Esta,};> da
Bahia.
'

O Presídente da República usando
da

atribuição

que

lhe

confere

o

art. 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos. do. Decreto-lei n,O 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. V Fica autorizada a Emprêsa Comercial e 'I'écnica de Minérios

ATOS

DO PODER
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cinqüenta e um minutos nordeste
S A. a pesquisar minério de manga(54.\>51' NE); vinte e sete metros e
nês, em trcrrenos de propriedades
cinqüenta centímetros (2"7,50 rr.) . oide JoSé Antônio de Bouza LIma e
tenta e três graus trinta e dois mioutros no lugar denominado Ventanutos nordeste (83.
NE) ~ duzendor, distrito de Br€jinh0. das .\metistas município de Caetlte, EStado da
tos e vinte e três metros t:: vinte centímetros (223,20 rn) , 'oitenta e seis
Bahia, numa área de oitenta e cinco
hectares, cinqüenta e dois 'U'% e se- . gl'aus e v~nte e 6€t~ minutos nord€ste
tenta e Bete centrares (85,:5277 ha) ,
(86.1'27' NE); dezessete metros e dez
delimitada por um polígOY1O irregular
centímetros (17.10 m ) , sessenta e um
que tem um vértice a quatrocentos e
graus quarenta e sete minutos sudeste (61.'147' SE); trinta e nove menoventa e quatro metros e oitenta
centímetros (494,80 rn) no rumo V'éTtros e vinte centímetros (39,20 m) ,
dad.eiro de setenta 'e dois I!raus sete
quarenta e seis graus trinta e. sete
minutos noroeste (72.° 07' NW). da
minutos sudeste (46.°37' SE) : cinconfluência dos córregos Roçado e
qüenta e três metros p dez centímeGarcia e os lados, a partir dêsse vértros (53,10 m) , oitenta e :f'is j?"raus
trinta e seis minutos nor r,0ste ' .....
tice. os seguintes COmprimentos e
(86,Q36' NE); vinte e nove metros e
rumos verdadeiros:
ouatrocentos e
cinqüenta e quatro metros e Quarensetenta centímetros (29.70 m) , cuata e oito centímetros (454,48 m) , se- . renta e oito graus cinqüenta e três
minutos sudeste (48. Q 53' SE): d:eutenta e dois graus trinta e Oito mínutos sudoeste (72. Q 38' SW): cent<l e nove metros (19 m) , quarenta e cinco
trinta e seis metros e cinqüenta cengraus um minuto sudesta
.
tímetros (136,50 m ) , dezoito I?:raus
(45.1'01' SE); cento e cinqüenta e seQ
sudoeste (18. SW); cento t, trinta e
te metros e trinta centímetros .....-.
um metros e trinta centímetros
057,30 rn) , setenta e nove graus
(131,30 m) , vinte e três araus cinquarenta e seis minutcs sudests .,.,
qüenta e quatro minutos sudoeste
C79. Q46' SE); cinqüenta e sete me(23. Q 51' SW); Quatrocentos e trinta
tros e quarenta centímetr-os
.
(57,40 m)
ví(llte graus cínqüenta e
e dois. metros (432 m r. vinte e dois
graus vinte e um minutos sudoeste
cinco minutos sudoeste (20.'/55' SW):
(22. 9 21' SW): duzentos e vinte e
setenta e um metros e trinta centíseis metros e cinqüenta centímetros
metros (71,30 m). vinte ~raus cin(226,50 m) , sessenta e cinco' graus
qüenta e três rr.ínutos sudoeste .....
cinqüenta e seis rr.ínutos noroeste
(20.° 53' SW); noventa e oito metros
(65,9 56' NW); cento e nove metros
e trinta centímetros <98.30 rn) , vinte
e oitenta centirnetros
(109,80 m i.
graus tr€Z€ minutos sudoeste
.
trinta e quatro
g-raus três minutos
(20.Q 13' SW); quarenta e nove menoroeste (34.° 03' NW); cento e quatros e ~ tr!n ta cen tírnetros (49.30 m)
renta e cinco metros e noventa cenvinte graus quarenta e oito minutos
tímetros (145,90 m) , Quatorze graus
sudoeste (20. Q 48' SW): cento e cuacinqüenta e seis minutos nordeste
tro metros (104 m) , vinte craus cin(14.Q 56' NE); mil setecentos e trinta
qüenta e oito minutos sudoeste ....
(20. Q 58' SW): cento e doze metros e
e dois metros e dez centímetros
(1. 732,10 m) vinte e quatro graus
vinte centímetros 012.20 m i. vinte e
trinta e quatro minutos nordeste
um graus vinte minutos sudoeste
(21. 0 26' SW); duzentos e ~ete me'(24. 0 34' NE); noventa e sei.c:; metros
(96 m) , trinta e um graus sete mitros (207 m) Quarenta e três zraus
nutos noroeste <::11.9 07' NW): vinte
onz-e minutos sudoeste (43.Q 11' SW):
e nove metros e trinta centfmetres
cuarenta e Quatro metros P. noventa
centímetros (44:,90 m ) , quarenta e
(29,30 rr.), nove
graus um minuto
nordeste (9. Q 01' NE): noventa e um
três graus dOZB minutos sudoeste(43.° 12' SW): dezessets metros e
metros e sessenta centímetros
.
(91,60 m) , dezoito graus vinte e sete
quinze centímetros 07. 15 m i , ouaminutos nordeste <l8,Q 27' NE): cinrenta e cinco graus cinqüenta e cinqüenta e quatro metros e cinqüenta
co minutos sudoeste (45.Q 55' SW):
centímetros
(54,50
m) ,
dezenove
vinte e quatro metros e 'litenta cengraus -dezessete minutos nordeste
tímetros (24,80 m) , cuarenta p oito(19.°17' NE); sessenta e três metros
graus vinte e oito minutos sudoeste
e quarenta centímetros (63,40 m) ,
(48.Q 28' SW): vinte e dois metros e
quarenta e oito graus vinte e nove
noventa centímetros (22.80 -n). ninminutos nordeste (48.\>29'NE): trinta
qüenta e nove graus quarenta e dois
e dois metros e Quarenta centímetros
minutos sudoeste (59.Q 42' SW): du(32,40 m) , cinqüenta e quatro zraus
zentos e setenta e nove metros
Q32'

ATOS DO PODER EXECUTTITO

(279 rn) sessenta graus quin.z:e _minutos su'doeste (60. 9 16' SW): vinte
11'. metros e noventa centímetros
~21~90 rn ). dezessete gral?-s ,dez'move
minutos sudoeste (17.9 19 SW): duzentos e deZ'2SS-eíG metrcs e _sessenta
centímetros
(216.60 m i.
9~?z-ess€te

graus

quarenta

07. 0 40' SW).

minutos

sudoeste

Parágrafo único A ~xe.cução da
presente autorízacão fica su ieita Ls
estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto n,v 30.230. de ~.~ de
dez-embro de 1951. uma vez H' verinque a Existência na íazlda. ~üll"':0 r.s-

sociado, de oualouer das substâncias
a que se refere o art. 2." do citado
R'egulamE'nto ou de. outras suostàncías discriminadas Dela OcnseJhO
Nacional de pesauisas.
Art. 2,9 O titulo da autortzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e sessenta cruzeiros
.
(Cr$ 86000) e será váhdo o~lo prazo
de dois (2) anos a partir ,:ta data da
transcrição no livro orónno da Divisão de Fomento da Producá-, Mineral do Ministério da Aancurtura. _
Art. 3.'J Revogam-se as dlsposlçOes
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137." da Independência e 70.0
d.a República.

(500 ha ) , delimitada par UIT, naralelogralllQ que, partindo do lado Oeste
(VV) da casa principal da Barra do
Tato, tem os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil, seiscentos
e vint-e metros (1.620 m) , Oeste (W):
dois mil duzentos e cinqüenta metros
(2.250 m i, Norte (N); e os lados do
paralelogramo divergentes do vértice
considerado tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis
mil metros (6.000 rn) Sul (8): oitocentos e trinta e três metros e trinta e três centímetros (833,33 m) , 6'et€tlbl \:l três graus noroeste (73Ó NW .
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a' taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livroprõPTio da Divisão
de Foment-o da Produção Mineral, do
Ministério da AgricultUra.
Art. 3.° R'evogam-s'~ as disposições
em COntrário.

Rio de Janeiro. 20 de outubro de
195-8; 137.° da Independência e 70/'
República.
JUSCELINO KUBITSC1-mk

Mário

Meneotietu

DEORETO N.o 44.699 - DE 20
OUTUBRO DE 195-3

JUSCELINo{) KUBITSCHEk

DE

Mário Meneohetii

DEORETO N,Q 44.698 OUTUBRo DE

DE

20

DE

vidências.

1958.

Autoriza o ciclat;li,o brasileiro Antônio
João Basto Ribeiro
a
neeauisar
areias ilmeníticas e associados, no
município ele Tutóia,
Estado
do
Maranhão.

o Presidente da República. usando
atribuição que lhe confere o
art. 87. n. Q I, da Constdtuicâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (CÓdigo clt! Mínas), decreta:
Art. 1.0 Fica aut.rnzado o cidadão
brasíleíro Antônio JoâG Bastos Ribei1'0 a pesquisar areias ilrneníticas e
associados em terrenos devolutos e
de diversos no lugar denominado
Barra do Tatu, distrito e muo icípió
de Tut6ia Estado do Maranhão, numa área' de ouínnentos hectares
da

RetifiCa os Decretos ns . 40.785, de 21
de janeiro de 1957, 43"200, de 21 de
fevereiro de 1958 e 44.439, de 12 de
setembro de 1958, e aá outras »ro-

.

O. Presidente da Rei.)ublica, usando

da atríbuíção que lh-e confere o artigo

87, item I

J

da Constttu.çâo, decreta:

Art. 1.0 No Anexo I d'o Dec::üto
n.? 40.785-, de 21 d~ janeiro de 1957;

onde se lê:
m) lVIinisté-Ti,:) do Trabalho rndús.
tria e Comercio
J

TUM-Ps"

Quantidade - F1U1ções de referência
única - Referência
2 Auxíltar . .
1

Contínu~

.

,.

2&

25

ATOS

Leia-se:
Ministério do Trabalho, tndüstria e comércio

m)

TUM-P8

Quantidade - Funções de referêneía
única - Referência
•

•

•

•

•

••

,

•

•

•

..

•

•

•

..

•

•

•

••••

f

~

3 Auxiliar

•

•

•

•

•

f

25

TUM-PS

Quantidade -

22
A!rt. 4.0 No Anexo II do Deoreto
n.> 43,200, de 21 de f evere.ro de 1,:},58,
onde Se lê:
a) Departamento Administrativo do
ServiÇ0 Público
TUM-PS

Art. 2,° No Anexo II do Decreto
40.785, de 21 de janeiro de 1957"

Funções de referência única

onde se lê:
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

Auxiliar ref. 19
1. ROcYr Miranda

Leia-se:

TUM-PS
a)

Departamento Administrativo do
Serviç'o Pú blíco

Auxiliar ref . 25

TUM-PS

1. Eduardo Nogueira Motta
2. Francisco Cunha

Furiçôes de referência única
Auxiliar ret. 22

Cúntínuo rei. 25
1. Laur., Fortles

m)

Ministério do Trabalho
tria e comércio
'

1. Rocyr lHiranda
Art , 5.0 No Anexo I do Dw.ret,o
n,v 4.4.439, de 12 de setembro de 1958
onde se lê:
'
In,11~s-

a)

Departamento Administrativo do
Serviç,o Público
TUM-PS

TUM-PS
Aux'Iíar

rer.

25

1. Eduardo Nogueira Motta
2. Francic:co Cunha

3. Lauro Fortes
Art. 3.0 N() Anexo I do D:2creto
n.O 43.200) de 21 de íevereíro dê 1958,

onde se le:
a)

n~part.amento

Funções de referência

única - Referência
1 Auxiliar .-.....................

11.0

m)

121
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Administrativo do

Quantidade - Funções de referência
única - Referênoia
1 Artífice
1 Redator

27

- 1 Servente
1 S-el'vente

la
17

24

4
d)

Serviço Público

Ministério da, FaZ'2nda,
TUM-PS

TUM-PS

Quantidade -

Funções de referência
única - Referência
1 Auxiliar ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Leia-se:
a) Departamento Adrnánlstratívo do
Serviço Público

Quantidade - Funções de referência.
única- Referéncia
1 Armazenísta

26

2 Ascensorista

1 Motorista

4

23

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

23

ATOS
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a)

DO

PODER

Leia-se:
Departamento Adminístratívo do
Serviço . Público
TUM-PS

Quantidade - Funções de referência
única - Ref-erência.
1 Motorista

27
23

1 'Redator

24

1 Servente

13

1 Artífice

1'7

1 Serventê
.-

5

~

EXECUTIVO

Motoris-ta ref ,

~3

1. Antônio Martins Alegre
Leia-se:
a) Denartamento Administrativo do
ServiçO Público
TUM-PS

Artífice . ref . 27

1. Anton:o Marques dos Santos
Motorista ref. 23
1. Antonio Martins Alegre
Redator ref.

...~ i

24

1. Alvaro Raimundo de sousa ereto

Ministério da Faz.enda
Quantidade - Funções c:e referência
única - Referência.
d)

2 Armazenísta
2 Ascensorista

26
23

Servente ref . 18
1. João José pereira

Ref. 17
1. Nilkn R.ibeiro

3

Art. 6.° No Anexo II do Decr-eto
n.o 44.489, de 12 de setembro de 195ft
onde se lê:
a)
Departamento
Administrativo
do 'SBrviço 'Público
TUM-PS
Funções de referê nc'a única
Artífice rer. 27

1. Antônio Marques dos Santos
Hedat.or rer. 24
1. Alvaro Raimundo de Souza Nd·)

SRrvente
1. João

.rosé

l~f.

18

Pereira

Ref. 17
1. Nílton R:'beiro
d)

Ministério da Fazenda
TUM-PS

Funções de referência única
Armazenísta rer. 26
1. Agostinho Bernardo

Ascensortsta ref. 23
1. José Mendes
2. Luiz de SOuza

d)

Ministério do Fazenda
TUM-PS

Funções de? referêncta única
Armazenísta ref . 26
1. Agostinho Bernardo

Ascensorista ref . 23
1. J ósé MBndes
2. Luiz de'Souza

Art. 7.0 FiCa incluída. nas relacôes
numéricas (Anexo 1) e nomínal CAn€xo lI) que acompanham o Decreto
D.O 441489, de 1958, na alínea {l, relatíva ao Ministério da Saúde, uma função de Escrevente-Datilógrafo, referoocia 18 a ser ocupada por Raifí
da Costa' Frazão Filho.
Art. 8.° :Ê'.steDecreto entrará eu:
vigor na data de sua publicação.
Art. 9. 0 , Revog.am-se as disposições
em contrário.
Rio ce Ja.neiro, em 20 de outubrc
de 1958; 137.° da Independência e 70.'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

Lucas Lopes.
Fernando Nóbrega.
Mário Pinotti .

ATOS

DECRETO N.O 44.700 - DE 20 DE
CUTUBilO DE 1958.
RenOva o Dêcreto n» 38.785. de 29 de
fevereiro de 1956.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção Que lhe confere o
art. 87, n." T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada. pelo prazoimprorrogáv.el' de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1.0 do Decreto-lei n.v 9.605. de 19 de azõsto de
1946, a autorização cOncedid? M cidadão brasileiro Moacir Rodrilwes
pereira, pelo Decreto número trinta
e oito mil. setecentos e oitenta e cinco
(38.785) de vinte e nove }29) de fevereiro de mil nov€c.{'nt<JS ~ cinaüenta e seis (1956). para pescuísar calcário, no distrito de Campanário,
município de It&:mbacuri, Estado de
Minas Ger::Lis.
Art. 20 • A presente renovaçâo, que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros. (Cr$ :-no.OO) P. será transcríta no
livro próprio da Divisão d;:> Fomento
da Produçã<J Mineral, do Ministério
J

Art.. 3.'> Hevog'2.m-.~ a.,,,, disnosícões
em eontrário.
Rio rl~ .Ianeiro 20 rir f'111Ílll-:lrn de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
República.
JUSCEL:';NO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 44.701 - DE 20
OUTUBRO DE 1958

a

ümorés«

manganês em terrenos de proprie-dade de Kurt Walter Dreher e outros no lugar denominado "Vai quem
pode"" distrito de Brejinho, das
Ametistas, Município de
oaetité
Estado da Bahia, nuena área de cen:
to e onze hectares, dezesseis ares e
quatorze centíares (111,1614 ha) , delimitada por um polígono irreaular
que tem um vérti-ce a "'duzentos "'e oi~
tenta e dois metros e oitenta centímetros (282,80m). no rumo .verdadeiro de sessenta e três g-ral1S e dezessete minutos. sudeste (63° 17' SE)
d.e um cruzeiro existente a noroeste
(NW) da área e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecertos e oitenta e Um metros e quinze. centímetros (981,15m), vinte e
dOIS graus e cuarenta minutos sudoeste (220 40' SW)· cento e trinta
e dois metros e cinquenta centímetros ü32.50m), sessenta e três graus€ vinte e seis minutos sudeste (63 0 26'
SE); cento e três m-e-tros e oitenta
e cinco centfrnetros (103,85m), quarenta e três graus e quarenta e seis
minutos sudeste (43 0 48' SE); trezentos e trinta e dois metros e quarenta centímetros (332.40m)
trinta
e :lois graus e cínquenta e nove minutos sudeste (32° 59' SE)' noventa
e ~Í1>co metros e oitenta ' e
cinco

centímetros (95 0 59í SE)' noventa e

da Agrtcultura

Autoriza
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cinco metros e oitenta e' cinco centímetros (95,85m), trinta e três graus
e trinta e nove minutos sudeste (330
39' SE): quarenta e um metros e
eínquenta centímetros (41,50m). se~
tenta e nove graus e quarenta minutos nordeste (790 40í NE); duzentos
e quinze metros e trinta e cinco centírnetros (215.35m) oitenta e cinco
graus e dezoíto minutos nordeste
(851) 18' NE): oitenta e oito metros e
Quinze centímetros (88.15m) seten- . .
ta graus e. quarenta e três minutos
nordeste (700 43' NE); cento e setenta e oito metros e sessenta e cinco centímetros (178,65m). setenta e
um graus e à€z minutos nordeste
(711) 10' NE): oitenta e oito metros
e oitenta e cinco centímetros ....
(B8.35m), vinte e dois graus e um
minuto nordeste' (220 01' l\TE); trequarenta- e quatro metros e trinta e
vinte e cinco centímetros (353',25m),
dezenove graus e trinta e um mínutos nordeste (19° 31' NE)' sessenta
e doís metros e setenta centímetros
(62.70m), dezessete graus e quarenta
e dois minutos noroeste (17° 42'NW) ;
quarenta e quatro metros e trinta e
J

e

Técnica de Minérios S. A. a pesouisar m.inério de nuuuumês no
Mu.nicípio de Caetité, Estado da
Bahia.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art~ 87. n.? I, da- Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei r.-. O 1.985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de
Minas) decreta;
, Art. 1.0 Fica autorizada a Em;prêza COmercial e Técnica de' Minérios S. A. a pesquisar minério de

cinco

centímetros

(44,35m),

cin-
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quenta e dois graus e três minutos
noroeste (52 0 03' NW); trinta e sete
metros (37m), vinte e oito graus e
trinta e seis minutos noroeste (28 0
36' NW); trinta metros e trinta centímetros (30,Sem), quarenta e um
graus e dezessete minutos noroeste
1.410 17' NW); setenta e cinco metros e cir.Cí.uenta e cinco centímetros
C/5,55m) , trmta e dois graus e vinte
e seis minutos noroeste (32 0 26' NW);
. cinquenta e seis metros e quinze
centímetros (56,15m) , cinquenta e
cinco graus e cinquenta e quatro minutos noroeste (55 0 54' NW); qua-.
renta e quatro metros e sessenta
centímetros (44,eOm), vinte e três
,graus e cínquenta e sete minutos
noroeste (230 5T NW); sessenta e
oito metros e setenta centímetros
($8,70m), trinta e dois graus e vinte
e três minutos noroeste (320 23! NW);
oitenta e c:uatro metros e dez centimetros (84,10m), vir te e um graus e
seis minutos noroeste (210 GS' NW);
cento e trinta metros e quarenta
centímetros (130,4ü'lll) dezesseis graus
e vínte e deis minutos nordeste' (16 0 22' NE) trinta e três metros
(33m), dois graus e trinta e um minuto-s nordeste (2° 31" NE)' cento e
d·~ze.::seis metros (116m), vinte e dois
graus e vinte e dois minutos nordeste (~2° 22' NE); sessenta e seis
metros
(66m) , cínquenta e nove
grs.US e trinta minutos nordeste .,.
(590 S{)' NE); duzentos e oitenta e
um metros e quarenta centímetros
(231,40m), dez graus e dezenove minutos nord-este oo- 19' NE); quatrocentos e sessenta e sete, metros e nDventa centímetros (457,90m), setenta
e três graus e vinte e três minutos
noroeste (730 23' NW); dezoito metros e trinta e cinco centímetros ....
(18,35m). setenta e seis graus e vinte e quatro minutos noroeste (76 0 24'
NW); quatorze metros e cínquer ta
centímetros (l4,50m), trinta e oito
graus sudoeste (3$° SW) setenta e
três metros e quinze centímetros ..
(73,15m), dezenove graus e cuarenta
e três minutos sudoeste (l9 D 43'SW) .
quarenta, metros (40m) , vinte grauS
e vinte e três minutos sudoeste (20"
23' SW); cento e quarenta e três
metros dez certímetros (14310m)
·vinte e oito graus e trinta e' nov~
minutos sudoeste (280 39' SW)· trinta e quatro metros e noventa" centímetros (34,90m), trinta e um graus
e vinte e nove minutos sudoeste (31°
29' SW); trinta e quatro metros e
tainta e cinco centímetros <:34,35m),
sessenta e dois graus e trinta e nove
minutos noroeste (620 39' NW).

pará.grafo unico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de Qualquer das substàneras a que Soe refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substàr-cias discriminadas' pelo Conselho Nacional de Pescuisas.
Art. 2.0 O título da autorizaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de mil cento e doze cruzeiros
.
(Cr$ 1.112,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos, a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrícultura ,
'
Art. :::.c Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958, 137.0 da Independência e 70. 0

(ia República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.
DECRETO N.? 44.702 OUTUBRO DE 1958

DE

20

DE

>

Autoriza o cidadão brasileiro Maneei
de Matos Junior a pesquisar calcário e associados no Municipio de
Arcos) Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí r,,o 1.985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de
Minas) decreta:
Art . 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Maroel de Matos Junior a perquísar calcário e associados, em terrenos de propriedade de
Nilton Teixeira oàmara, no
lugar
denominado Paus Secos, distrito e
Município de Arcos, Esta·do de Minas Gerais, numa área de seis hectares e noventa e quatro ares ....
(6,94 haj , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
quatrocentos e cinquenta e quatro
metros (454m), r.o rumo magnético
de trinta graus nordeste (300 NE) do
SUdoeste (SW) da casa de José
da Sl1va Borges e os lados. a partil'
d és s e vértice, Os seguintes
de pesquisa, que será uma via autên-

ATOS

no

PODER

comprimentos e rumos magnéticos:

cento e sessenta metros (160m), oitenta e dois graus sudeste (820 SE);

cento e oitenta e quatro metros .,
(l84m).
quatorze
graus nordeste
(14,0 NE); cento e setenta e três
metros 073m) , cíncuer-ta e nove
graus noroeste (590 NW); setenta e
dois metros (72ín) , dezesseis graus
quinze minutos nordeste (16°15' NE);
cento e trinta metros 030m). trinta
-e oito graus cinquenta minutos noroeste (38 0 50' NW); cento e trinta
e oito metros 038m) trirta e oito
graus sudoeste (38 0 SW); trezentos
e dezesseis metrcs e cinqüenta centímetros. quinze graus, trinta minutos
sudeste (15° 50' SE).
Art; 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autóntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Mir.istérío da Agricultura.
Art. ;)-, 0 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de .taneíro. 20 de outubro de
1958. 137.0 da Independência e 70.°
da República.
r

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneahetii.

DECRETO N.o 44.703 OUTUBRO

DE

DE

20 DE

lS58

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
Landim Cassal a laorar 'ieuispcto
no Município de Santa Branca,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da oonstátuícão e nos
termos do Deereto-Ieí r-.O 1. 985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de

Minas) decreta:
Art. 1.° Fica autorizado .0 cidadão brasileiro Luiz Landim Oassaí a
lavrar feldspato no lugar denominado
Bairro dos C'a~tanos, distrito e Mu-.
nícípío de Santa Franca, Estado de
São Paulo, numa área de sete hectares quarenta e seis ares e vinte
e oito centíares (7,4628 ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cinqüenta e oito
metros <5Bm) no rumo verdadeiro
setenta e sete graus e dez minutos
nordeste (170 10' NE) da casa de

EXECUTIVO

12tl

João Martins de Oliveira e os lados.
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e r:oventa e três metros e
cinqüenta
centímetros
(393,50m) .
sessenta e três graus e vinte mínutos nordeste (6.3° 20' NE)' cento oitenta e um metros e cinqüenta centímetros
U81.50m)
trinta e sete .
graus e cinqüenta 'e cinCO mínutos
0
sudeste (37 55' SE); setenta e oito
metros e cinqüenta centímetros ...•
<78.5Dm), catorze graus cinqüenta minutos sudeste (14° 50' SE); cento e
quarenta e s-ete metros (147m), oitenta e cinco graus cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (850 55' SW): duzentos e oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (282,5'Üm), setenta e nove graus vinte e cinco mír utos sudoeste (79 0 25' SW); cento e
dezenove metros e cinqüenta centímetros <119,5Cm) vinte e nove graus
e vinte minutos noroeste (29°20'NW).
Esta autorização é outorgada mediante as cordicões constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e d-os artigos 32, $,3. 34 e
suas alíneas, além das seguintes. e
ele outras constantes do mesmo Código, nào expressamente mencionadas neste decrete.
Parágraf-o uruco . A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estípulações do Regulamento apro..
vado pelo Decreto n.s 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se veassociado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo oonselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 O conc-essionário da autorízação fica obrigado a recolher
aos cofres públicos, na forma. da lei,
os tributos que forem devidos à
União, ao Estado e ao Município, Em
cumprimento do disposto no art. 68
do Códig·o de Minas.
.
Art. 3.° Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas-.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às sel~idões de solo
e subsolo para fins de lavra, na rorma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De-

kros'
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partamento Nacional da Produção
Mineral e gozará das favores díscríminados no art. 71 do mesmo Código.
Art , 6.° A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros rc-s 600,00).
Art. 7.° Revegam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958, 137,° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghett2.
DECRETO N./l 44.704 - DE 20
OUTUBRO DE 1958

DE

Q

Autoriza o ciâação brasileiro Alvaro
Augusto Lopes a pesquisas quart.:
ziio e associados, no município de
M.ogi das Cruzes, Estado de Sáo
Paulo.

o

Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o art..
87, n.s I, da Constituição e nos têrmos r{o Decreto-Ieí n.v 1.985, de 2~
de janeiro de 1940 (0ódigo de Mi}'UIS) , decreta:
Art. L'" Fica autorizado o cidadão
_brasileiro Alvaro AUgU6tc Lopes 2'
pesquisar quartaito e associados, em
terrenos de propriedade desconhectda,
no lugar denominado Cascalhos, distrito de Bírrtíba.Uçu, município de
Mogí das Cl'uZ€G, Estado de S~Q
Paulo, numa área de zezessete hectares

e

noventa

ares

07,90

ha)

delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil trezentos
e trinta e quatro metros e cinco
centímetros (1. 334,05m) , no rumo
verdadeiro de cinqüenta e oito graus
e cinco minutos nordest.e (580 05' NE)
do marco quilométrico número S€6senta e nove (69) da estrada de r{.dazem São Paulo-Biríba-Açu e os
lados, a partir dêsse vértice, os S{'gníntes comprimentos € rumos verdadeiros: qua troeentos metros (4001ll),
trinta e - oito graus e três minutos
noroeste (38./l 03' NW); quatrocentos
e cinquenta metros (450m), cinqüen!,. e um graus e cinqüenta e sete

EXECUl'IVO

minutcs nordeste (510 57' KE); dUm

zentos metros (200m), trinta e oito
graus e três minutos sudeste {38.Q
03' SE); duzentos e vinte e oito me~
tros e vinte e cinco centímetros (223'
25m), nove graus e quinze minutos
sudeste (9. 9 15' SE); trezentos e
quarenta metros (340m), cinqüenta
e um graus e cinqüenta e sete minutos sudoeste (51.9 57' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica .sujeíta à5
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
Jezembro de 1951, uma vez !se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer da substância
a que se retere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisa.
Art. 2.Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois anos a contar da
data da transcricão no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral ao Ministério da Agrícul-

tura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeíro, 20 de outubro de
1958. 137. Q da Independência e 70.'>
da Republica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N. 9 44.705 OUTUBRO

DE

DE

20

DE

1958

Retifica o art. 1.0 do Decreto número ,43.960, de 3 de, julho de 1953.

O Presidenw da República, usando
da atribuição que lhe confere o art,
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ·n.O 1.985, de 29
de janeiro de gi40 (Código de Minas), decreta:
Art. L" Fica retificado o at'tigo
primeiro (1. Q ) do decreto número
quarenta e três mil novecentos e sessenta (43.960), de três (3) de julho
de mil novecentos e cinqüenta e oito
(1958), que passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aluísio Pinheiro Ferreira a

ATOS

pesquisar ouro e associados, em terrenos devolutos, no .Iugar denominado
Volta Grande, distrito de Souzel, município de Pôrto de Moz, Estado do
Pará, numa área de quatrocentos
hectares (400 na) delimitada por um
polígono místilíneo que tem um vértice localizado à margem direita do
rio Xingu € a novecentos e trinta
metros (930m), para montante da
confluência do Igarapé do Galo no
mesmo rio Xingu e 06 lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes- compnmentes e rumos magnéticos: sete mil
novecentos e trinta metros (7 .930m),
quarenta e cinco graus sudoeste (45.°
SW; quinhentos metros (500m), (leste (W); oito mil metros (8. OOOm) ,
quarenta e cinco graus noroeste (45.°
NW); o lado místilíneo da poligonal
é a margem direita do rio Xingu e
compreendido entre a extremidade do
último lado retilíneo acima descri to
e o vértice de partida.
Parágrafo único. ~ A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substãncías discríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 A presente retírícacão que
será uma via autêntica dêste Decreto.
não fica sujeita ao pagamento da
taxa prevista pelo art. 17 do Código
de Minas.
Art; 3.9 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. 20 de outubro de
1958, 137.° da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44,706'- DE 20
OUTUBRO DE 1958
Renova o Decreto n»
julho de 1956. -
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DE

39,532, de 6

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v 11 da Constituição e nos têrmos do Deereto-Ieí. n.s 1. 985, de 29

o

de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.9 Fica renovada, pelo prazo
ímprorcogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1.Q do
Decreto-lei n.s 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida à
Cia. Estanífera do Brasil, pelo Decreto número trinta e nove mil quinhentos e trinta .e dois (39.532), de
seis (6) de julho de mil novecentos
e cinqüenta e .3€ÍS (1956), para pesquísar cassiterita e associados nos
municípios de Itinga e Arassuaí, Es~
tado de Minas Gerais.
Art. 2.° A presen te renovação que
será uma via autêntica .dêste Decreto, pagará a taxa de mil cento e oitenta cruzeiros (Cr$ 1.180,00) e serã
transcrita no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958, 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario

Meneçhett:

DECRETO N.o 44.707 OUTUBRO

DE

DE

20

DI!:

1958

Autoriza a emprêsa de mineração
Branctü S.A. Mineração e Comércio a pesquisar minério de cobre,
caiüim, calcário e associados, no
município de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n.v 1.985, de 29
di; janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
de mineração Brancal S, A. MLneração e Comércio a pesquisar mtnérro
de cobre, caulim, calcário e associados em terrenos de sua propriedade
no imóvel denominado Fazenda San ~
ta Clara, distrito e município de Ribeirão Branco, EBtado de São Patllo~
numa área de duzentos e sessenta e
cinco hectares (265 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a seiscentos metros (600m),
no rumo magnético de oitenta e 1'Ja-
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tro graus vint-e minutos nordeste
(84. 20 NE) da confluência do córrego d~ Sapo e o ri~eirã.? Santa
Clara e os lados a partir desse vértice,' os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte metros (420m), dezoito graus cinqüenta minutas noroeste (18.° .50'
NW); oitocentos e noventa e seís
metros (396m). quarenta e dois graus
noroeste (42. Q NW); duzentos e trinta e três metros (233 m) , vinte e três
graus trinta minutos sudoeste (230 3<)'
SW), seiscentos e setenta e seis metros (676 mi , sessenta e dois graus
sudoeste (fi2 n SW); quatrocentos e
quinze metros (415 m) , vinte' e
nove graus cinqüenta e sete minutos sudeste (29.°' 57' SE); quinhentos e vinte dois metros
.
(522m), dois g,raus trinta minutos
sudoeste (2. Q 3D, SW); novecentos e
cinqüenta metros (950m), vinte e
dois graus sudoeste (22.Q SW); mil
seiscen tos e dez me tros O. 61 Om), oitenta e três graus quarenta. mínutos
sudeste (83.0 40' SE); setecentos e
cinqüenta m-etros (750m), nove graus
cinqüenta minutos noroeste (9. 9 50'
NW); quatrocentos e dezoito metros
(4:18m), vinte e cinco graus nordeste
(25. Q NE); trezentos e três metros
(303m), nove graus quarenta e cinco
minutos noroeste <9,9 45, NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na ~azida, como
assecíado, de qualquer das substãncias a que se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de dois mil seiscentos e cinqüenta
cruzeiros (01'$ 2.650,00) e será valido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em eon trárío .
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958, 13V da Independência e ·70.~
da República.
Q

DEORETO N,? 44.708 OUTUBRO DE 1958

DE

20

DE

Autoriza a Companhia de Cimento
Portlanâ Marinçà a pesquisar mmério de ferro no município de Ribeira, Estado de São paula.

O Prt:sidente 'da Repúblic-a, usando
da atribuição que lhe confere o 31'tigo 87, n. ú I. da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mj·nas),
decreta:
fi....rt. 1.0 Fica autorizada a CI)111panhía de Cimento Portland jlLwingi
a. Pfsrduhs3r minério de ferro, em terreno de propriedade de Pedro HoráCiD de Paula e Emília Brandina Martins no lugar dencminado Síti-J Hibcírâo da Ilha. distrito de Itapir rpuã, município de Ribeira. Ests.do de
São P3ulo, numa área de trezentos
hectares (300 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice na COnfluência dos córregos Olaria e Palmital e os lados, divergentes dêsse
vértice, Os seguintes comprimentos e
rumcs verdadeiros: dois' mil metros
(2.000m). setenta graus noroeste (7:J°
NW); mil e quinhentos metros
(1. 50Dm) , vinte graus sudoeste
(20° SW).

Parágrafo único. A execucão da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estdpulações do Regulamento lPl'OV::tdo pelo Decreto n.o 30.220, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifiqu-e a existência, na jazida. corno
associado, de qualquer das substâncias a. qUe se refere o art. 2.° dâ cit3do Regulamento ou de outras substâncias díscrírr-ínadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.° O título 'da autorização d~
pesquisa, que será uma via autêntica
doeste decreto. pagará a taxa de três
mil cruzcíros rc-s 3. COO,O:)) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrícão no -livrD
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J'aneiro, 20 de outubro de
J958; 137.° da Independência e 70.::
da Eepúblioa.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti

Mario Meneghetti.

Atos
DECRETO N.o 44.709 OUtUBRO DE 1958

DE

DO PODER

20

DE

Autoriza a cidadã brasileira Dulce
Maria de Andrade Silvanin a pesquisar feldspato e associados
no
município cte Anaraaae, Estado de
Minas Gerais.

o presidente da Repúblioa, usando
da atribuição que lhe contere o 31'tigo 87, n.> l. da. oonstítuícâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códigü de Mi'TIas).
derreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Dulce Maria de Andrade
Stivanin ao pesquisar feldspato e assaciados em terrenos de sua propríeaade,no lugar denominado Alto do
Macaco, distrito e município de Andradas, Estado de Minas Gerais, numa área de cinquenta e sete ares e
cínquenta e nove centíares (0,5759 na) ,
cenmíteda por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos
e cinquenta metros (250m), no rumo
magnético de nove graus noroeste (9°
NW) da confluência dos córregos do
Capão e Bananeira e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: doze metros <l2m) , um grau noroeste
.
tIo NW);' sessenta e três metros
.
'63m), setenta e s-ete graus nordeste
(77° NE); noventa e dois metros ..
(fI?m) , oitenta e nove graus nordeste (89 0 NE); quarenta e um metros
(41m), um grau
su'deste (lo SE);
'cento e cínquenta e quatro metros ..
<154m) , oitenta e nove graus sudoeste (89 0 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização - fica sujeita às
estipulações do ReguJamento aprovado pelo Deareto n.? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez Se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãucías a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substànejas discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo 'da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da' data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mi-nistério da
Agricultura.

129

EXECUTIVO

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J·aneiro, 20 de outubro de
1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da Repúblioa.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 44. 71Q otnMJBRO DE

DE

20

DE

1958

Dispõe sõore o regime de manutenção

de salário, a que se refere (/, alínea.
b do art. 76 do Decreto-lei númeTO 7.Q36 de 10 de novembro de
1944. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c'Onfere o artigo 87, item I. da Constãtuícão, decreta:
Art. 1.0 O regime de manutenção
de salário. a que re refere a alínea b
Q() art.
76 do Decreto-lei n.v 7.Q36.
de 10 de novembro de 1944, tem pOr
fim garantir aos segurados, das ínstituiçôes de previdência sOdal, a que se
aplicar, um benefício complementar,
no cas., de mcapacidade permanente
resultante de acidente do ~Jrà.balho.
suflclente para, em conjunto com o
beneficio previsto na legislação
de
prevídêncí-, social, assegurar-rhas a
percepção integral do respectivo salário de contribuição auferido na ocasíão do acidente.
§ 1. o No caso de morte por acidente do trabalho, o mesmo regime garantirá aos beneficiários Um benerício complementar do da pensão, suficiente para igualar o valor desta aO
do salário de contribuição percebido
pela vitima na ocas-ião do acidente,
ficando o benefício complementar sujeito às mesmas condições de deferlmonto. rateio e extinção da. pensão.
§ 2.° Sempre que, em virtude doê
incapacidade resultante de acidente,
não couber a ecncessã., do benefício
de previdência, ou quando o valor
mensal dêste beneficio fôr i.gual ao
salário de contribuição do ~u.":'aao
na ocasião do acidente a, vítima. receberá, de uma Só vez, um ímportãncía em dinheiro, fixada na conformídade da legislação de acidentes do
trabalho.
§ 3:' Para OS eieitos dêste Decreto,
3, concessão de benefícios independerá
do preenchimento de quaisquer perf()
dcs de carência.
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Art. 2. o Em se tratando de men ures aprendizes. que percebem e..~lário
Inferior ao salário mínímn local, por
ocasião do acidente, a manutençâe do
salário passará a "corresponder ao referido salário mínimo de adulto.

Art. 7. 0 Os índices para o "lá.kUlG
da importância de que trata c artigo
'4.°, § 2.°, constarão de tabelas elaboradas pelo Serviç.o Atuarial do Ministério do Trabalho, 'Indústria ~ 00mércí., e aprovadas pelo Ministro de
E~3tado.

Art. 3. 0 Para os ereítcs da, manutenção do salário, a coneessào do
beneficio complementar será processada em conjunto com a do benefício de previdência cabível e, enquanto não fôr .coneluíd-, o processo da
concessão, a instituição pr O/?e .'5Sa l1 t e
pagará à vítima uma diária, iguai a
um trigésimo do respectivo sa.tárío ue
contribuição, percebido na ocasiãe do
acidente, cuja soma. no caso do § 2.°
do art. 1.0, será deduzida na 1mportâncla a ser paga.

Art. 8. 0 Além da manutenção do
salário, a instituição de previdência
social, a que se aplicar êsse regime,
prestará ao segurado vítima de acíà'êtne (lo trabalho a necessár:n assístêncía médica, rarmacêutíca e ;"lO,s.·
pitalar mcusíve reparaçã., protética.
devendo él<~ submeter-se aos processes
de reabilitação profissional maritidos
pela ínstítuíção

Art. 4. 0 O benefício complementar,
por motivo de incapacidade, ficara sujeito a revisão periódica e cessara nas
hipóteses seguintes:

dos Institutos de Ajiosentadona e
p.çnsães dos Marítimos e d{)s Empregados em Transportes e Cargas.

a) se o segurado recuperar C1 capacidade para o seu trabalho ou para
outro compatível com suas novas
aptidões;
b) se o valor de benefício de prevícência vier a atingir o do salário
da contrfbuicão percebido pela vítima,
na ocasião do acidente.
§ 1. o Na hipótese da alínea .z dêste
artigo, o pagamento do oenerícío
complementar cessará conjuntamente
. Cam o do beneficio de previdência,
nunca, pc rém antes de decorridos
seis meses- a contar da data em r-ue
se verific3.r recuperação da capacidade.
§ 2. o Em todos os casos em que o
pagamento do benefício eompíementa.r fôr encerrado antes da decorridos
quatro anos, a contai' da data do
acidente, o segurado receberá, de
uma só vez, uma írnportãncia em dinheiro, fixada na conformidade do
art. 7. 0 •

Art. 5. ° A índemzaçâo prevista no
art 1. o da LBi n." 2.873, de 20 (ie
setêmbro de 1956, será paga de urna
só vez ao acidentado.
Art. 6.° Aos benefícios de previdência, com~lementados· na forma
dê:-;te Decreto, terão aplicaç.1,) as majorações de caráter geral conceaidas
aos segurados da instituição a cuí»
c.arg'o . estiverem.
.

Art. 9·~o O presente Decreto ~el á
aplicação unicamente aos 3c';l.l.!·.t<fos

Art. JO, 0:3 segurados atualmente
em gôzo de manutenção de salário e
não compreendídos rio regime de nenerícícs da previdência social receberão a indenização a que teriam ãireíto à época do acidento, nos têrmos da legislação de acíden .es c.o
trabalho, cessando a rerida mensal
mantida pelo Instituto.

Art. 11. Os segurados acidentarias
e não compreendidos nas dísposiçôes
do artigo anterivr terão os seus benefícios majorados na mesma base que
prevalecer para os segurados oa previdência social.
Art. 12. O Ministro do T r a bal h o,
Indústria e Comércio ouvido o ServiÇo Atuarial, expedirá, no prazo de
&0 dias, as instruções necessárias à:
execução do presente D~reto, bem
como resolverá 05 casos omissos.
Art; 13. O presente Decreto entrará em vigor na data doe sua publicação, revogadas as disposiçôes em
contrário.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137. 0 da Independência .? 70,0da República.
JUSCELINO

KUBITSCH~K.

Fernando Nôbreça.
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DECRETO

N9

44.711 - DE 20
1958

DE OU-

1~1

DECRETO N.o 44.713 -

TUBRO DE

OUTUBRO DE

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Mu1licípio de Londrina, Estado, do Paraná.
. ,; -!-I<H~t1~~

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n- I, da Constituição, e de
_acõrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
_ Art. l Q Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Londrina, no Estado do
Paraná, fêz à União Federal, do terreno, com a área de 72.600 m2 (setenta e dois mil e seiscentos metros
quadrados, desígnad., pOr lote n. e 31,
da Gleba Simão Frazer, naquela cidade, tudo de acórdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
o número 18.734, de 1955.
Art. 2? Destina-se o terreno, a
que se refere o artigo anterior. à
construção, pelo Serviço Nacional de
Tuberculose, do Mínístério da Saúde
de um Sanatório.
'
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137? da Independência e 70? da
República.

DE

20

DE

19?i8

Aproua alterações introduzidas nos Esta.futo S , ~ncl1.lJ.')ive aumento do ca-,
pltal sccitü da Companhia Nacional
de Seguros, lpiranga.

o

Pl'es:dente da República, usando
que lhe confere o artiAgo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n. e - 2.063, de 7
de f i arco de 1940. decr et a :
d'a

atribv.iç~.o

AFt. ,1.0 Ficam aprovadas as aliel'aço:es Introduzidas nos EstatUtos, in-

clUSIVe aumento do capital social de
CrS 15. OOú. <lOO,OO (quinze milhões de
cruz-ires) para Cr$ 24.000.noO,OG (vinte e quatro milhões de cruzeiros) J da
Companhia Nacional de Seguros Iníranga, com sede na Caph",] do E3ta-do
de São Paulo. autorizada a tunciunar
pelo Decreto n.« 3.656, de 2ô de janeiro de 1939. cof.fol'llle deliberações

doas Assembléias Gerais Extraol'dinárias realizadas em 8 de abril a 23 de
junho do corrente ano.
Art. 2.° A S()ciedade cont.:nuará integralmenL<: SUJeita às leis e regulamentos vigentes ou que venham a vigorar sõbre o objeto da autorízacão
, a que alude aquête Decr€to.
~
J

Rio de Janeiro, 20 de outubro ele
1958; 137.° da Independêneía e 70.0 da.
RePública.
.
JUSCELINO KUEITSCHEI{

Fernando Nóbrega

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Mario Pinotti

DECRE"TO

N. o 44.714,
OUTUBRO

'DEORlETO N.9 44.712 - DE 20
OUTUBRO DE 1958

DE

Concede permissão, em caráter permanente, a Olinkrapt S. A.,. Celulose e papel, estabelecida em Lajes,
Estado de Santa Catarina, para
funcionar nos dias destinados a
repouso.
.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DE

DE

20

DE

1958

AprOVCl alterações introduzidas nos
Estatutos da Pearl Assurance Company Limiieâ,

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L da oonsütuição, e
nos têl'mos do Decreto_lei n. o 2. 063~
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1, o Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da-
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Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data. de sua. publicação, revogadas as 'disposições em eon-

Pearl Assurance Company Limited,
com sede em LOndres, Inglaterra, au-.
tor ízada a runcíonar no País pejo
Decreto n , ° 17.720, de 9 de -narço
de 1927. conforme deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária rea,
üzada em 26 de fevereiro do corrente ano.
Art. 2. o A Sociedade contínuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham
a. vigorar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquõle Decr·eto.
Rio de Janeiro z.~ de outubro de
1958; 137. c da Independência e 7{).o
da República.
JU:SCELINO

tI árío ,

RIO de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
~1a República.
o

KUBITSCHEK

JUj5CELINO KUBITSCHEK

l.i:1 :i

~,

..

Fernando
-'o

Nóbrega

..---

'DEORiE'DO N.o 44.nS - DE 20
OUTUBRO DE 195-8

DE

Concede permissão, em caráter permanente, a Tutex S. A. Indústria
Textil, com sede em Jundiaí, Estado de São Paulo, para funcionar
aos domingos e nos feriados civis
ou religiosos.

Fernando Nóbrega
\

'Ainda. não foi publicado no Diário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 44.715
OUTUBRQ DE
Conce~~

DE

20

DE

1958

permissão, em

DE

caráter per-

mamente, à Companhia Swijt do
Brasil S. A ., estabelecida com matc..doUTo~frigorijico. em Utinça, Mu~
nicípio de Santo André. Estado de
São Paulo, para funcionar aos tiominços e nos teriados civis ou religiosos.

o

DECRETO N." 44.717 - DE 20
. OUTUBRO DE 1958

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 8'1, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 7.°, § 2.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto número
27.048, de 12 de agôsto de 1949 decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em carátfr permanente, a. funcionar aos 'domingos e nos teríados civis ou religrosos a Companhia Swift do BrasiJ S.A., estabelecida com matadourofrigorífico. em utinga Município de
Santo André. Estado de São PaUlo,·
observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção no
k;{ balho e excetuados os serviços de
escritório.

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da The Home Ineuramce
Company.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do' Decreto-leí n.v 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1. 0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estados da
The Rome Insurance Company, com
sede em New York. Estados Unidos
da. América, autorizada a funcionar
pelo Decreto n.O 14.549, de 16 de dezembro de 1920, conforme G.~liberações
das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 1 de abril e 26 de
agôsto de 1957.
AIt. 2.° A Sociedade continuará íntegralmente sujeita às Ieís e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sõbre o o.bjeto da autorização
a que alude aquêls decreto.
Río de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137.° da. Independência e 7'0. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.
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DEORE"TO N.? 44.71P -

DE

20

DE OUTUBRO DE

19-53

Aprova citerações introiv,zidas nos Estatutos, inclusive aumento do capita;
sociaZ da Companhia de seg21T c''; Marítimos e Terrestres "Phenia: de Pôrto
Alegre~' .

O Pre~idente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 2.0&3, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. l.0. F'icam aprovadas as alterações íntroduzídas DoS EstatutoS, inclusive aumento do capital social de Cr$ 12.{lQO.OOO,OO (doze milhões de
cruzeiros) para Cr$ 18.000.000:00 (dezoito milhões de cruzeiros), da Companhia de Seguros Mal'ítimas e Terrestres "Phenix de Pôrto Alegre". com
sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto n,? 8.432, de 18 de fevereiro de 1882, conforme deliberações das Assembléias Geraís Extraordinárias reaüzadas em 25 de março
e 19 de maio do corrente ano.
Art. Z.o. A Soctedade Continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes. ou que venham a vigorar, sõhre o objeto da autorização a,
que alude aquêíe Decreto.
Rio de

J~<Yleiro,

20 de outubro de 1958; 137.° de Independência. e 70.0

da ReplHlilca.

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.o 44.719 OUTUBRo DE 1958
Aprova

alterações

DE

20

DE

DE OUTUBRO

introduzidas

nos

Estatutos. da "Rio de Janeiro" Companhia
G'3rais.

Nacional

de

DECRETO N.o 44.720 -

Seguros

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1, o Ficam aprovadas as alterações mtroduzídas nos Estatutós da
"Rio de Janeiro" - Companhia Nacional de Seguros Gerais com sede
nesta Capital, autorizada a funcionar
pelo Decreto n.? 11.243, de 6 de janeiro 'de 1943, conforme deliberação
da Assembléia Geral Extraordmária
realizada em 24 de junho do corrente ano.
Art. 2. o A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, oU que venham a
vigorar, sôbre o objéto da autorização a que alude aquêle Decreto.
ElO de .raneíro, 20 de outubro de
1958; 137.0 da Independência e 70. o
da República.

DE

DE

20

1958

Ap;:õVa alterações introâueuias nos
Estatutos da The Pruâeniuü Assurance Company Limited.

o Pres1dente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art , 87. inciso I da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-l.e-i n.v 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.o Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos
da 'I'he Prudentíal Assurance Company Limited, com sede em Lond.l"es,
Inglaterra, autorizada a funcionar no
País pelo Decreto TI.o 22.305, de 4 de
janeiro de 1933, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realtzada em 22 de maio do
corrente ano.
Art. 2.° A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leís e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Río de Janeiro, 20 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da RePública..

JUSCELINO Kubitsc17J2k

JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

Fernando Nóbrega
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DECRETO N. o 44.721 - DE 21
OUTUBRO DE 1958

DE

Regulamenta o Decreto-lei n. o 1. 5~5,
de 5 de setembro de 1939, que âis;
põe sóbre a nomeação de delega 7
dos do Brasil a Congressos, Conferências e outras reuniões internacionais no país ou no estrtmqeu o-

o Pr.esidente da República, usando
<ia atribuição que lhe 'confere o ptl'tigo 87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 1.° O Govêrno poderá designar detegaçôes para representar o
Brasil em Congressos, conferências e
outras reuniões ínternactonaíe realizadas no país oU no estrangeiro e
bem assim, no interêsse ela política.
exterior. missões especiais de cone·
sia ,
~.-..-I"r:~._ Art. 2. ° O expediente. relativo aos
atos enumerados no art. 1.° será
feito pelo Ministério das R~lações
Exteriores e as designações constarão
de decreto do Presidente da - República. Para êsse fim, as demais Mi~
nistéríos e outras repartições encamínharã., ao Ministério das R~la·
ções Ext-eriores quaisquer Convites
que lhes sejam dirigidos, instruindoos com OS pareceres que lhes pareçam convenientes à decisão do assunto e com a sugestão de nomes
para compor a delegação, devidamen.
te justificadoS.
Art. 3. 0 Nas delegações e missões
especiais, serão aproveitados. sempre
que poss!vel, oS funcionários lotados
na Missão diplomátíoa oU nas repar'tições consulares sediadas no pais
em que se realize a reunião oU a
cerimônia.
Art. 4. o Além doS funcionãrios a
que se refere o artigo 3-.°, a compostção das Delegações obedecerá estrítamente às normas dos estatutos oU
regulamentos do Congresso, Conferência OU reunião:
Art.
o Para oS Congressos con.
ferências oU reuniões internacionais
da mais alta importância e de interêsse direto do Parlamento Nacional
ou para Missões de cortesia do mesmo nível, o Presidente da República
poderá designar dois observadores
parlamentares, equíparadzs ao Chefe
da Delegação para OS efeitoS do artigo 11, pará.grafo 1. o dêste decreto,
õ.

EXECUTIVO

quando não houver representante do
COngresso Nacional designado para
integrar a Delegação gOvernamental.
ATt. 6. o Quando se tr,atar de Congresscs, conferências ou reuniões promovidos por organizações e entidades não gov~.rnamentaisJ a desi.gnação de representantes basíleírns não
será feita pelo Govêrno nem acarre,
tará ônus para o Tesouro Nacional.
Em ta.} caso. o Ministério das Relações Exteriores poderá. se c dl1ber,
credenciar aquêles representantes por _
intermédio da Milssão diplomática
situada no palÍs em que se realizar
a reunião, Conferência ou Congresso.
Art. 7. 0 AoS delegados nomeados
nos têrrn.ss dêste decreto. o MInistêrio das Relações Exteriores fornecerá
instruções gerais e eolicítará do Ministério cujo assunto da reunião -naís
interessar, que lhe dê as l"'ecomendações especià lizadas oU de ordem técníca ,
Art. 8.0 Os Delegados deverão informar o Ohefe da Missão dip1omâtica brasileira no país onde estiver
se realízanco a reunião, .da marcha dos seus trabalhos, e, sendo necessário, pedirão instruções complementares ao Ministério das Relações
Exteriores por intermédio do mencionado agente diplomátiCO.
Art. 9. o E' vedado aos Delegados
tomar quaisquer compromissos que
oner,em ao
Tesouro Nacional
prévia autorização do Presidente da
República.
Art. 10. Os Delegados apres-entarão
relatório dos seus trabalhos e observações, bem como cópias das atas finais. regulamentos e outros do'cument.,s emanados do Congresso.
conferência oU reuniãe internacional
a que assistirem, em três coleções. a
primeira destinada à Secretaria da
Presidência 'da República, a segunda
ao Ministério das Relações Exteriores e a terceira ao' Ministério mais
[nreressadz no assunto
Art. 11. Para efeito de pagamento
das vantagens previstas no artigo 8. 9
do Decreto-lei n. o 1. SS'S. de 5 de setembro de 1'939 os membros das Delegações govern'amentais não pertencentes à carreira de Diplomata pode-

"sem

o
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rão selo classificados nas seguintes categorias:
a) Chefe da Delegação.
b) Delegados.
c) Delegados.suplentes.
d) Assessores, Secretários e Auxiliares.
§ 1. 0 Em ordem decrescente. corresponderá aos membros das Delegações das eategoríes mencionadas
nas letras a, b, c e d dêste artigo, o
ps..gam~mto
de diárias eqmívalenres.
respecüvamenie, às percebidas pelos
ocupantes de cargos das classes N. M.
L e K da carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriol'Cs.

2.° Nas Co!llfel"ência-s internacionais do mais alto nível, a chefia
das Delegações poderá ser equiparada à classe O da carreira de Diplomata. a critério do Ministério das
§

?elaçõ-es Exteriores.§ 3. 0 A díáría a que se refere o
parágrafo anterior será calculada na
base da fração csrrespendcnte a um
dia da representação fixada de acõrdo com o atigo 15. parágrafo 2.°, do
Decreto-lei n. o 9. 2JG2, de 2>6 de abril
de 1'946, adicionada à diária prevista
no arti·go 7. o do Decreto n , o 2,8.959
d-e 11 de dezembro de 1950.
.

4. ° As diárias serão devidas -a
contar da data da partida do membro da Delegação, pelo tempo necessário à participação na reunião o
qual será fixado p~lo Ministério das
P..elações Ext€:rlores.
§

§ 5.° O auxílí., para transporte será
equivalente ao preço de uma passa.
gem por via aérea, pela rota mais direta para a cidade em que se realizar

a reuníãs.

Art. 12. AI; despesas decorrentes
do pagamento a qUe se refere o artigo anterior serão efetuadas na moeda do pais em que se realizar a reunião, quando ho_uver renda consular
brasileira bloqueada;, nesta hipótese,
o pagamento será. feito pela Missão
diplomática, ao c mbí-, de cobrança
dos emolumentos consulares. fixado
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pela Delegacia do Tesouro Brasileiro
no exterior.
Art. 13, Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n .« 38.099 de 18
de outubro de 1955, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 21 de oUtubro
19,58, 137. o da Indep.endência e
TO. o da República.
de

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrilo Júnior.
J oTge do
Paço Matoso
Maia.
Francisco Negrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mário Pinotti.

DECR:ETO N.? 44.722 OUTUBRO DE 1958

DE

21

DE

Institui o Estandarte do Superior Tribunal Militar.

o Presidenw da República usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo
87, item J, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica reconhecido o Estandarte do Superior Tribunal Militar.
criado pelo mesmo 'I'rinunal em SeSsão de 31 d-e janeiro de 1958, e cujo
simbolismo e características constam
da expoSição descritiva que com êste
baixa.
' , i : I\l:V
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vig'or na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrárto.
Rio de Janeiro, 21 de outuora de
1958; 137.° da Indepencrência e 70.0
da República.
JU"CELI1':O KVilD3c:m:K.

Jorge do
Mata.

Paço

Henrique t.su.
Franctsco de Melo.

Mattos{)
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EtSTANDARmE DO SUPERIOR
TRIBUNlAL MILITAR

Criado em sessão de 31-1-1958.
Exposição Descritiva,

Das características
Art. 1.° O Estandarte do Superior
Tribunal Militar é uma peça simbólica, representativa deâsa alta Côrte
de Justiça Militar, cujo uso nas diversas situações de cerimonial será
feito nos moldes dos estandartes congêneres das Corporações Militares, aos
quais é equiparado para todos os
fins.
Do feitio
Art. 2.°. O Estandart·c terá, as s.e-

guintes característlcas:
Sôbre campo escarlate:
O mapa do Brasil em verde, perfilado
de ouro.
No vertical do mapa, ao centro:
Uma espada de prata. com os coPoS de oUIo. a ponta para cima, sob
a qual passam os braçoS d-e uma balança com correntes tríplices sustentando suas conchas oU pratos. tudo em
ouro dominado êsse símbolo pela Tábua da Lei, de prata.
Dispostos
triânguloS ísóceles, com
o vértice para baixo, os dístíntívos
oficiais da Marinha, do Exércíto e da
Aeronáutica.
O estandarte desta Instituição Judiciária. tem a seguinte motivação: A
Marinha dominando o litoral; a Aero-

em

náutica, o centro oeste e o Exército>
as fl'onteiras do Sul.
Em semi-circulo supertnr, a legenda
Superior Tribunal ·Militar encímadz,
em cada extremidade pela insígnia de
Ministro (dois ramos de carvalho).
tendo o da direita a data de 1808, o
da esquerda a data de 1958.
Para arrematar, um lístel de azul.
com letras de ouro. as palavras Marinha - Exército - Aeroná.utica.
E justifica-se: o escarlate do cam,
po, que é a côr da Justiça e o esmalte
dos Braganças a cuja égide foi criada
e instalada a Justiça Militar no Brasíl , (Eram vermelhas as vestias do
Rei como as roupagens de gala de todos os seus servidores, de que resta
remanescentes no escarlate dos fuzileiros navais que o acompanharam
em sua transmígração para a América) ;

O verde do mapa, representa ao côr
escolhida para. as fardões ae aparato
dos nossos dignitários, ministros e diplomatas. -após a Independência Nacional. na veemente esperança de nosso célere engrandecimento;
Assinalando-se, finalmente, a pre-sença dos símbolos das três grandes;
Corporações Mili ~c\rç;;; a que se consa-·
gra, no sentido de lhes tutelar ao pureza e esplendor. sob a experiência e
o saber dos Juizes Togados.
Secr-eta1ia do Superior Tri huilãi"Mimar. 5 de fevereiro de 1958. _ Almirante de Esquadra OtáVio Eunieireâ.,
de Medeiros, Ministro Presidente dó)
Supelior Trihunal Milital" .
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DECRETO N.o 44.723 - DE 21
OUTUBRO DE 1958

DE

Classifica localuiaâe do TenitóriO
Nacional, na Categoria prevista. no
art. 123, da Lei n.o 1.316. de 20 de
janeiro de 1951.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição Federal e nos têrmos do art. 122, da
n.o 1.316. de
1951, decreta:

Lei

20 de

janeiro de

Art. 1-.0 Em acmplemento ao Decreto n.O 35.509, de 17 de maio de
1954, é classificada na categoria "A"
a locaiidade de l"ra neísco Beltl'ão,
~tado

do Paraná.

Art. 2,° ltste Decreto entrará em:
vigor na data de sua publicação, revogadas aS disposições em eontrário .
Rio de Janeiro, D.P., 21 de outubrode 1958; 137.° da. Independência e 7ü.o.
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo.

DECRETO N.o 44.'724 OUTUBRO DE 1958

DE

21

DE

Considera Guarnição Especial da se-gunda categoria e sediada na localidade de Francisco Beltrão, nstoaodo Paraná.

o Presidente da República., .usandodas atribuições que lhe contere o ar-
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tígo 87, inciso I, da Coru;tituição Fe-deral e nos têrmos do art. 39. paragrafo único, do Decreto r.. o 7.039, de
10 de novembro de 1944, decreta:
Art. 1.° E' consirlerada guarnição
. especial de 2.a Categoria a sediada
na localidade de Francisco Beltrâo,
Estado do Paraná.
Art. 2.° '0;te Dt..""Cl"eto sntrará em
vigor na data de sua publicação, r€vogadag as disposiçôeg em contrário.
Rio de Janeiro, D.F., 21 de outubro
de 1958; 137.° da rnd'êpendência e 70.0
da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEk.

Francisco de Melo.

DECRETO

N.O

44.725
1958

DE

21

DE

OUTUBRO DE

.lncorpora, sem aumento de despesas,
Tabelas Numéricas Especiwi.s de
Extranumerários-mensalistas d~ repartições do Ministério da Aeronáutica.

o

-da

Presidente da República, usando
que lhe confere o

a tríbuíção

EXECUTIVO

art. 87..
decreta:

item

r, da oonsutuícão,

Art. 1.0 Ficam incorporadas, na
forma da relação anexa, na Tabela
Numérica Espeeí~l de Ex:tranumerário
Mensalista da Diretoria de Intendênda, do Ministério da Aeronáutíca,
aprovada pelo Decreto n.o 33.176, de
26 de junho de 1953, iguais Tabelas
da Subdiretori'a de Finanças de Aeronáutica, aprovada pelo Decreto número 33.175, de 26 de junho de 1953, da
Subdíretoria de provisões de Intendência, aprovada pelo Decreto númerO 33.174. de 26 de junho de 1953 e
do Reembolsável Central de Intendência, aprovada pelo Deoreto número 33.202, de 30 de junho 'de 1953, do
mesmo Ministério.
Art. 2.° O Diretor Geral de .Intendência fará, nas portarias dos servidores das repartições acima mencionadas, apostha declaratória. da nova
situação.
Art. 3.° :t!:ste decreto. entrará em
vígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1958, 137.° 'da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de

Mello
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22

DE

Transfere junções das Tabelas Numé~
ricas Especiais de Extranumerário
M ensaZista do Ministério da Aeronáutica, que menciona.

O Presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, de<ereta:
Art. 1.0 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Espedais de Extranumerá-rio
Mensalista abaixo indicadas:
I uma função de Auxíliar Ide
Aeródromo, referência 22, ccuoada por
V;i:son Vieira Dantas, da Tabela do
Parque de Aeronáutica do Recife para
a da Diretoria de Aeronáutica Civil;
I1 - uma função de Auxiliar de
Aeródromo, referência 22, ocupada por
Hélio Gonç.aJ.ves, da Tabela do parque de Aeronáutica dos Atonsos para
'a do Parque de Aeronáutica de São
Paulo;
,
III - uma função de Vigia, referência 19, ocupada por Benedito do
Prado Lago. da Tabela do Parque de
Aeronáutica de São Paulo para a do
Parque de Aeronáutica dos Afonsos.
Art. 2,° ~te decreto entrará em
vig ar na data de SUa publicação. revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1958; 137.0 da Independência e 70,0 da

DECRETO N.o 44.727 ,jUTUBRO DE 1958

DE

22

Retifica o Decrep, n. o 44.234, de 1. o
de agÔsto de 1953

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo
87, item I, da constítutcão decreta:"
Art. 1. 0 Fica retificado, na forma
da relação anexa, o DecrelO n." 44.234,
de 1. o de agôsto de 1958. que tranSferiu para a Base Aérea dos Afonsas,
as fUnções de exiranumeráric-mensalista da Tanela Numérica Especial de
Extranumerário-menSaliSf a do 2." Grupo de Transporte, para o fim de ill~
cluír uma fUnçã-o de Auxiliar de Eletricista, referência 20, que continua
ocupada por Orlando Pinto Rib-eir'O.

Art. 2. o f:st€ dec~eto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COntrário.
Rio de Ja\l~ir{), 22 de outubro de
1958; 137. ~ da Independôr.cia e 70. u
da República.
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lões da categoria geral, diretamente
ou por intermédio de firmas comerciais devidamente autorizadas pela
Regula a importação de borracha
/0ElDB.
Parágrafo único. O desembaraço
aduaneiro da mercadoria importada
O Presidente da República, usannas
condições estabelecidas neste ar-o
do da atríbuíçáo que lhe eorxere o
tigo só se poderá processar mediante
art. 87, inciso I da Constituição, deprévia autorização da CEDB, na
-ereta:
forma da legislação em vigor.
Art. 1.° A importação de borra&Tt. 7.° O presente decreto en.cha natural ou sintética, sólida. ou
trará em vigor na data de sua pusob forma de látex, de qualquer tipo,
blicação, ressalvadas as importações
variedade, origem ou procedência,
já. autorizadas para proeessamerxc
indispensável para. complementar
por conta de cotas consignadas nos
.suprnnento de produção nacional,
orçamentos de câmbio do corrente
será efetuada de acordo com as norexercício.
mas estabelecidas
neste d-ecreto,
Art. 8.° Revegam-se &S disposímantidos os contrôles a cargo da. cocães em contrário.
missão
Executiva de Defesa da. - Rio de Janeiro, em 22 de outubro
Borracha. (GEDB) , na forma da. le- / de 1958; 137.° da Independência e 7[j.o
gislaçâo em vigor.
da República.
Art. 2.° Estimada pela. CEDB a
JUSCELINO KUBITSCHEK.
r.eeessidade de consumo anual de
Lucas Lopes.
borracha e fixada a cota de borracha nacional a ser suprida pelo Barn.co de Crédito da Amazônia S. A.
(BOA) bem como a cote. compleDECRETO N.o 44.729 - DE 22 DE
mentar de borracha estrangeíra,
OUTUBRO DE 1958
aquela ocmíssão solicitará ao Co~
Concede reconhecimenir,
aos cUHOS
selho de Política Aduaneira,' BC . fôr
o caso, isenção ou redução de díreíde pedag()gia e didãtica da Facultos aduaneiros para a parcela a ser
dade Católica de Filosofia de peimportada nos tôrmos do art. 4.° da
lotas.
Lei n,? 3'.244, de 14 de agõsto de
O Presidente da República, usan1958.
Art. 3.° A cota global de consudo da atribuição qUe lhe conf-ere o
mo a que se ref-ere o artígo ~n~ri~r
art. B7, item l, da Constituição e
será distribuída em cotas individuais
nos têrrnos do art. 23 do Decreto:Jei
,para cada cor-sumídor. na proporn. 421, de 11 de maio de 193d, de-ção das respectivas necessidades, asereta:
segurada a cada um dêles a mesma
Art~go único.
E' concedido recorelação entre as parcelas de borracha
nhecimento aos cursos d-e pedagogia
na{;ional e estrangeira.
'C didática da Faculdade Católica de
Art. 4.° A indústria pesada, como
Filosdfia de Pelotas. manltída pela
tal entendidos os fabricantes de
Mitra Díccesana e com sede em Pepneumáticos e. câmara-ode-ar, .fa!á . lctas, no Estad{) do Rio Grande do
suas importações dentro do 11 mit E) Sul.
das verbas fixadas no orçamento de
Rio de Jan-eiro 22 de outuoro de
. ,câmbio, mediante pagamento da s?1958; 137.° da Independência e 70. 0
bretaxa média apurada na categoria
da República.
geral, r-a forma da legislação. em yigor obedecidos quanto ao llcenclaJUSCELINO KunITSCHEK
mento os contrôles vigentes.
Clovis Salgado.
Art. 5.° A indústria leve, como
tal entendidos todos os demais consumidores de borracha, poderá efeDECRETO N. o 44.730 - DE 22 DE:
tuar a importação de' suas cotas de
OUTUBRO DE 19'58
borracha estrangeira por intermédio
do BCA. dentro das condíções que
Autoriza o cidadão brasileiro H::mriqUe vendrechowski a pesquisar cal-ior~m ajustadas entre êste instituto
-de crédito e os interessados.
cário no município do Rio eranco
Art. 6.° Os índustríaís a c;.ue se
do Sul, Estado do Paraná.
refere o artigo precedente poderão
O Presidente da. República usando
ainda optar pela importação abra'Vês de licitação de divisas nos le1da atribuição que lhe confere o arDECRETO N. o 44,728 OUTUBRO DE

1958

DE

22

DE

O
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tígo 8.7, n. o I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Henrique Vendrechowski a
p-esquisar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Lavrínha, distrito e município do Rio
Branco do SUl, Estado do ?araná,
numa área de sete hectares e oitenta
e quatro ares (7,84 ha) delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a quarenta e dois metros
e vinte e cinco centímetros (42·25 m) ,
no rumo verdadeiro de setenta e dois
graus sudeste (72 0 SE), do marco
norte (N) do decreto de lavra nú~
mero trinta e cinco mil cento e trinta e um (35.131) de um O) de marÇo de mil novecentos e cinqüenta, e
quatro (1954) e os lados a panÍl'
dêsse vértice, os segu-intes comprimentos e rumos verdadeiros: omqüen.
ta e dois metros (52 m) , quarenta e
sete graus e trinta minutos nordeste
(47 0 3<r NE); cento e cinco metros
(lü5 m) sessenta e dois graus eua-Tenta e
eínc-, minutos
nord es te
(62 0 45' NE): cento e quarenta e dois
metros (142 m) , sessenta e oito gr aus
e trinta minutos nordeste
.
<68 0 30' NE); trezentos e vinte e dois
metros (322 m) vinte e sete graus
e trinta minutos nordeste
.
(27 0 30' NE); cento e vinte e dois
metros (122 m) , cinqü-enta é sete
graus e trinta e cinco minutos sudeste (570 35' SE); duzentos e oitenta
e dois metros (282 m) . sessenta <;1',H1S
e trinta minutos sudoeste
.
(60 30' SW); quatrocentos' e sessenta e 'crês metrcs ' (463 m) , tr11."lta e
oito graus noroeste (380 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçãe fica sujeita às
estipulações do Regulamento apl'ovadD pelo Decreto ri.> 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi,
que a assistência na jazida, como
.associado de qualquer das substândas a que &e refere o art. 2.c do citado Regulamento ou de 'outras substâncias discriminadas pelo Colselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O titulo de autorização ele
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e E,E'.1 li
transcrtto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine·
ral do MiniBtérb da' Agricultura.
0

Art. 3. o 'Revogam.se a-s disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro ue
1958, 137. () da Indepenàência c 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHE\{

Mario Meneçheiti

DEORETo N. o 44.731 DE OUTUBRo DE 1958

DE

23

Autoriza a cessão gratuita das áreas
de terras que menciona, situadas no
MuniC'ipio de Macapá, no Terri~óri()
. Federal do Amapá;·

O Pl'esidenb:; da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar_ tigü 87, número I. da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 125 e 126 do DecNto-lei número 9.760. de 5 de s'8tembro de 1946, e
na Lei n.s 1.235, de 14 de novembro
de 1950. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita à II:Idústl'ia e oomércío de
Minérios S. A. - 1COMI, de duas
(2) áreas de· terras devolutas, situadas ao longo da Estrada dt:: Ferro do
Amapá, no Município de Macapá, no
Território Federal do Amapá, a primeira com largura uniforme de 60,OOm
(sessenta metros) ao longo da via
férrea. sendo 30,00 m (trinta metros)
para cada lado do eixo e com 57.669,68
metros (cínqüenqa e sete mil seiscentos e sessenta e nove metros e sessse-nta e oito centímetros) de comprimento, e a segunda também com a
Iargura uniforme de 60.00 m (sessenta metros) e com 76.047,56 m (setenta e seis mil e quarenta e sete
metros e cinqüenta e s-ais centímetros) de comprimento ao longo da
via férrea, tudo de acôrdo com as
plantas e demais elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda, sob o rnirner 259.586, de 1955.
Art. 2.0 DêStinam-se aS áreas a que
se- refere artigo anterior à construção e operação da estrada de ferro
objeto do contrato de concessão fir-mado em 28 de março di:: 195-3, com
o Govêrno Federal. cujas cláusulas
foram aprovadas p--e1o Decrelo número 32.451, de 20 de março de 1953.
e o prazo de cessão coincidirá com
o do mesmo contrato cuja vigência.
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terminará símultàneamente cem o de
arrendamento para exploração das
jazidas de. manganês. de que a e.5trada é acessório, e da qual é concessionária a ICOMI.
Art. 3.° A cessão a que alude êst e
decreto tornar-se-á nula, índependentemente de ato especial e sem direito
a qualquer indenização. se às terras
fôr dada utilização diversa da que
lhes é destinada ou, ainda, f.t3 ocorrer
inadimplemento de cláusula do têrmo contratual que deverá ser lavrado no Serviço do Pajrimórsío da.
União.
Art. 4.° :Ê:Ste decreto entra em vigor na. data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 23 de outubro
de 1958; 137.° da rndepenôêncía e
70,0 da República.
"
JUSCELINO

DECRETO N,> 44.733 OUTUBRO DE 195-8

DE

23

Abre. ao Ministério
da Ed1!.rl1r,J f,.) e
Cultura o crédito especial âe Cr$
20.000. 600,C(~. como auxílio às P roninouis Marietas
Brceileime, nara
ampliaciio de sua rêâ» à6 estxbeZ:cimentos ejucacionais~

O Presidente da R-epúblíc L usando
da autorização contida na Lei número 3.125. de 18 de abril de 1!f57, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regul:un·2n-

to Geral de
Oontabilid3-de Pública.
decreta :
.
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, 0 crédito es-pecial de Cr$ 20.0úO.OO~.DO '(vint,:> miIhões de cruzeiros). como auxílio às
Províncias Maristas Bl":'ts:ileü·as. em
partes iguais, às quatro existentes no
País. para ampliação de 5Ua rêd" de
estabelecimentos educacíonais . ~
Art. 2.° O presente decreto entrar~ em vigor na da ta d'e 3U'J. publicaçao.
'
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
~
Rio de Janeiro. 23 de outUbl'o de
1958; 137.() da Independência e '70,"
da Repúhlica.
JUSCELINO KUB!TSCHEK

Clovis Sqlgado.
Lucas LOpes.

DE

o Presidente da República, usando'
da atrtouíção Que lhe confere o artigo 87. ítem I. da Constit'liçb, decreta:
Art. 1.0 Deverá também partlcípar.
do Cons-elho Consultivo. que funcionará junto à Comisãso do P~an,) Portuário Nacional. na forma de artigo
4.0 e alíneas do Decreto" IV 44.203,
de 30 de julho de 1958, 11m representante do Banco Nacional dJ Desenvol.
vimento Econômico.
.

o

DE

1958

23

ae

Lucas Lopes.

OUTUBRO DE

DE

Inclui mais
um
repreeentanre no
conselho Consultivo. de que trata;
o art. 4.° e alíneas do Decreto nú~
mero 44.203, de 30 dI'. [ulh.t»
1958.

KUBITSCHEK

DECRETO N,o 44.732 -

143:

EXECUTIVO

Art. 2°
em vigor
revogadas
rio.
Rio de

O presente decr~:;o entrará
na data de lSU:?, pubücação
as disposições em contrá-

Janeiro, 23 de outubro de
1958; 137.o da. Ind'êp'1:ndêncJ(1 e 70.°'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.
Lucia Meira.

DEGR,ETO N. o 44.734
DE OUTUBRO ~E 1958

DE

23

Autoriza o Serviço do Patrimônzo da
União a aceitar a doação do zerrene que menciona; situado no Município de
no Estado do Ri'JGrande do Norte.

cau»,

O Presidenta da República, usando
da atl'ibuição que lhe c:onfere o artigo 87, n. o r, da Constituição. e de
acôrd., com OS artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:

Art. 1. ° Fica o serviço 'do Patrimônio da União ~utorizado a aceitar'
a doação, que o Municípí., de Caícó,
110 Estado do Rio Grande do N8rt·e,
Quer fazer à União Federal, de um:
terren., com a área de 41,543,8540 mz
(quarenta e um mil seiscentos e quarenta e três metr.ys quadrados e 0itO
mil quinhentos e C1uarenta centímetros quadrados), situado no Iimite-
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sul daque1a cidade, tudo de acôrdo
com OS elementos Constantes do
processo protocolado no Ministério
. da Fazenda, Sob o número 101.152,
,de 1958.

Art. 2. o Destina-se o terreno a
.que se refere o artigo anterior à
construção de um pôsto de monta do
Ministério da Agrtcultura.
Rio de Janeiro. em 23 de outubro
.de 1958;

137. 0 da
70. o da República.

Independência

e

DECRETO· N . o 4.4.7'38' -- DE 23
DE OUTUBRO DE

1958

Autorb.,a, a firma Claire Azaâum. &
. Companhia Limitada a comprar
. pedras preciosas.
O Presidente da RePública, usando
da atribuiçã() que lhe confere o artigo 87, n. o I. da Constituição e tendo
em vista o Decreta-lei n. o 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada afirma Claire Azadian & eia. Limi-

JuscELmo KUBITScnER:

Lucas Lopes

tada, estabelecida em São Pauto, Estado de São Paul.j, a comprar pedras

-Mario Meneghetti

pl'eciosas nos têrrnzs do Decreto-lei
466, de 4 de junho de 1938, constit·uindo titulo desta autorização uma
via autêntica do presente decreto.

TI. o

DECRETO N.9 44.735
OUTUBRO DE

~ DE

23

DE

1958

. ..:Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de Pesquisas Hospitalares,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo,

Ainda não foi publicado no Diário
-oticuü por falta de pagamento.
DECRETO N.\) 44.736 OUTUBRO DE

DE

Q3 DE

1953

'Cancela a autorizacão concedida ao
Ibec Resear.ch 11~stitute pelo Decreto n. O 30.3"85, de :11 de [aneiro
de' 1952.

Ainda não foi publicado no Diário
'Oficial por falta de pagamento.

DECREITO N.9 44.73·7 OUTUBRO

DE

23

DE

DE 1958

à American International
Assocuition. For Economic and

··Concede

Social
Deoelopment
autorização
para continuar a funcionar na
República.

Rio de Janeiro. em 23 de outubro
137. 0 da Independência e
70. o da República.

de 19·58;

.JUSCELINO KUBITSCHEX

DECRETO N. o 44.739
DE
DE OUTUBRO DE 1958

~'3

estrangeira a adquirir, em
regime de ocupação, o terreno de
marinha que menciona, situado no
Distrito Federal.

Autori~l,

o Presidente dá R-epública, usando
da atribuição que lhe confere, o ar~igo 87, n . o r. da Oonstituição e tendu
em vista o disposto no artigo 205, do
Decreto-lei n. o 9.760. de 5 de setof'mbrD de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Karolina Krips,
tl.f. nacionalidade alemã, autorizada
a adquirir, em regime de acupação, o
terreno de marinha situado na Avenida Atlântica n. (\ 570, no Dist-l'ito
Federal, conforme processo protocolado 110 Ministério da Farenda, sob
o número 326.494, de 1957,.
Rio de Janeiro, em 23 de outubro
Independência e

de 1958; 137,0 da
70. o da República.

JUSÇELINO KUBITscmm

Ainda não foi publicado no Diário
<Oticuü por falta de pagamento.

Lucas Lopes
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DECRETO N,o 44.740 - DE 23
DE OUTUBRO DE 1958
Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no M1~
nicípio de ItUVCl oua, no Estado d!~
São pauZo.

O Presidente da República, usando
.--1.a atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e de'
.acôrd., com os artigo"s 1.165 e 1.18ú
do Código Civil, decreta:
.

Art. 1. o Fica o Serviço' do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a 'dGaçã.o que o Município de Ituverava, no Estado de São Paulo, quer
Iazer à União. dê um terren., com a
'área de 675 m2 (seiscentos. e setenta
e cinco metrns rtuadrad os) , situado
na esquina das ruas Capitão Hilário
Alves de Freitas e Dr. Getúlio Vargas, naquela cidade, tudo de acôrdo
c~m as elementos constantes do proccsso protocolado no Ministério da
I"azen da, sob o nümer., 178.442. de
19'58.

Art. 2 . o Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à
construçâ-, de um prédic para a
Agência Postal-Telf'gráfica local.
Rio de Janeiro, em 23 de outubro
.de 1958; 137.° da Independência e
~,o o da República.
-

.

JUSCELINO KUBl'.t'SCHEK

Lucas Lopes

EXECUTIVO
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Hrl Distrito Federal parte em transterencia de atoram emo e parte em
regime de ocupaçao, conforme proce.s.so protocolado no Mimsténo da
Fazenda SOb o n.v 70.254, de 1957.
Rio de Janeiro, em 23 de outubr.:de 1958; 137. ° da Independência e
70. o da República

JUSCELINO KUBITSCIif.K

Lucas Lopes
(N.o 7.0{)9 -

12-3-1956 -

C1'$ 9-1,80)

DECRETO N. 1l .;.4.742 -DE OUTUBP.O DE 1958

DE 2·3

Atiera o prazo estabelecido no artigo
2.°, do Decreto n» 42'.486, de 17
de outuõro de 1957, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87. inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. 0 O !)raZo a que se refere'
o artigo 2.°, do Decreto fi. o 42.486,
de 17 de outubro ~e 1957, prorrogado
pelo Decreto n , o 4,';.876, de 19 de dezembro de 1957, fica prorrogado para
2 de janeiro de lS59.
Art. 2. o. ~ste Decret., entrará em
vigor na data de sua publicação, re'Jogadas as dísposíçêes em contrári.o.
Rio de Janeiro, em 23 de outubl"~
de 19.58; 137. o da Independência e'
70. ° da República
JUSCELINO KUEITSCHEl{

DECRETO N. o 44,741 - DE 23
DE OUTUBRO DE 1958

.•.4.utoriza eetrançeircs a adquirir fração ideal do terreno de marinha
que menciona, niuaâ., no Distrito
Federal.

O Presidente da

Repúbli~,

usando

.oa atribuição que lhe confere o artigo 87, n,> I, da Constítuíçâo, e tendo

e!11 vista o dispost-o no artigo 205, do
Decreto-lei n. o 9 760. de 5 de se1946, decreta:

tem bro de

Artigo
uruco.
. Ficam
Binhas
Kebudi e Sara Kebudi, ambos de nacionalidade turca, autorizados a adour-ír a fração ídea: de 24/668 (vinte
-e quatro seiscentos e sessenta e oito
avos) do terreno Cl~ marinha situado na Avenida Aüãntíca n . o 1. 250,

Lucas Lopes

DECRETO !\T.o 44.743 OUTUBRO DE 195-8

DE

23

DE

Dá nova redacão aos arts. 44, ao qual
acrescenta o parágrafo único, e 4-9
do
Regulamento
das operações
Imobiliárias ãa- Carteira Hipotecária e Imobiliária tlo Clube de Ae.ronáutica.

O presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87,' inciso I. da constituição Federal.
decreta:
Art. 1.0 Passam a ter a seguinte
redação os arts. 44. ao qua; é acrescentado o parágrafo único, e 49 e seu
parágrafo do Regulamento das Opera-

Aros- no

146

PODER

ções IIDotJiliárias da Carteira Hipote-

cária e Im<Jbillária do Olube de Aero-náutica, aprovado pelo Decreto número 36.471. de 13 de novembro de 1954:
"Art. 44. O associado ou beneficiário, uma vez contemplado com
financiamento
concedido
pela
Carteira, não poderá receber da
mesma nenhum outro financiamento.
Parágrafo único. A subrogação
de penhor hípotecário soment-e
poderá ser realizada quando o
outro imóvel fôr de va-lor maior
que o primeiro.
Art. 49. Para as operações hipotecárias, a garantia consistirá
em primeira e especial hipoteca
do imóvel, sendo vedado ao mirodado qualquer transação sôbre os
aluguéis.
parágrafo único. Fixar-se-ã() as
demais condições, em cada eMO.
no contrato do empréstimo".
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2S de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBJTSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço Mattoso MuJa.

Henrique Loii;

Lucas Lopes.
Francisco de Melo.

DECRETO N,? 44.744 OtnLUBRO DE

DE 23 DE

1958

Declara de utilidade pública, para
efeitos de âesapropriação, 03 beM
que especifica.

o Pr·esidente da República, usando
da a tríbuição que lhe confere o artigo
87, inciso T. da Constituição, e, nos
têrmos do Decreto-lei n.O 3.365, de 21
de junho de lS41. alterado pela Lei
TI.o 2.786, de 21 de maio de 1956.
decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade
pública, para efeitos de desapropriaçâo,
3 (três) lotes de terreno de propriedade
do Espólio de Ma·ria Angelía Veroloet
dos Santos, de números 9. 10 e 11, situados à Rua. Constante sccre, exSã\l Ma WUS, na Praia Comprida., em

EXECUTIVO

Vitóri.a1.

Estado

do

Espírito Santo.

com. perímetro de 148,40 m e área de

1.354,00 m-. medindo 33,70 m pela
:referida Rua Constante Súdré. confrontando-se de um lado com a. casa
n,> 986 de propriedade de Helio de
Magalhá-es Gama, por onde mede 40,3(}
m. e de outro com quem de direito.
medindo 4Q.60 f i de frente a fundo.
destinado à conStrução de um prédio.
residencial.
Art. 2.° As despesas decorrentes do
presente decreto correrão à conta dos
recursos financeiros disponíveis do.
Ministério da. Marinha..
Art. 3.° O presente DecretO entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Rio d-e Jáneiro, em 23 de outubro
de 1958; 13'1.° da Independência e 70.°'
da RepúbliCal.
JUSCEL.NO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço MatoSQ Maia.

DECRETO N.o 44.745 DE OUTUBRo DE 1958

])E

24

Aprova instruções para elaboraçá r) de'
proçrama anual de emissão de se-

los comemcratioos,

o Presidente da República. usandoda atrrbuição que lhe comere o artigo 87. inciso I. da Constituição, e
Tendo em vista o que dispõe o artigo 81 do Decreto no 14.722, de lô
de março de 1921, que regulamenta OS'
serviços pcstans e telegráficos, e.

oonsíderando que. assim cOD1() os
selos ordínarios e las fórmulas de fran,quiamento, os selos comemorativos;
são Impressos, geralmente, na casa
da Moeda;
Considerando a necessidade de serem as emissões de selos- comemorativos programadas com antecedência;
de modo a permitir melhor metocízação dos . i;rab&.lhos respectivos, inclusive no e:stabelecimento índustriat in-cumbido de sua impressão;
oonsíderandc que a. inexistência deinstruções rtgwando a emissão de
selos comemorativos tem permitido oprocessamento de solicitações de última hora, que não dão margem a qUe
emissões de menor importância sejam.
atendidas, em detrimento de outras•.
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targament, [ustdficadas por

SUa

rele-

vànc~a;

Considerando qUe à Comissão Fíla-:
télica, ínst.ituida pela Portaria, n.? 905,
de 20 de setembro de 1949, do Deparmenta dos Correios e Telégrafos, cabe
o "estudo de todos oS assuntos e problemas relaCivos a selos postais e demais fórmulas de franquíamento, selos de. beneficência e vinhetas de
propaganda, s"810s, rólhas e bloC0.s comemorativos, postais e não postais",
d€creta:
Art. 1.o Picam aprovadas as ínstruções que com êste sâo baixadas
destinadas d regulamentar a emissão
de seles comemorativos e assinados
pelo MinisL"o da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° O presente decreto entl'ará
em vigor ila. data de sua. publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Rio de, Janeiro, 24 de outubro de
1958;, 137.u da .Independência e '/0."

da República.
JUSCELI!No KUBlTSCIU::K.

. LUcia Meira.

Instruções para a elaboração do
programa anual de emissão
de sêlos comemorativos
Art. 1. v A emissão de selos comemorativos, em cada ano. será realízada de acordo com programa previam-ente elaborado pela comissão Filatélica e aprovado por portaria ministerial até 31 de dezembro do ano
e..nterior àquele a que se refira,
Art. 2.° Os requerimentos, SOliCItações ou sugestões para emissão de
selos com emor ativos, devidamente ínssruídos e justitícados e dirigidos ao
Ministro d.a Viação e Obras Públicas,
deveráo dar entrada na oomíssã» Filatélica até o dia 15 de novembro do
exercício anterior àquele para o qual
é proposta a emissão.
. Art. 3.° As petições dev·er:ii.o ser
acompanhadas de memória justificativa da comemoração pretendida. bem
como de projetos em desenho artístico do sêlo cuja emissão é requerida.
ou solicitada e ainda dos demais elementos elucidativos, destinados ao
estudo e julgamento da proposição
pela Comissão Füatélica,
P1arágraio único,
A' proposta de
~lalquer emissão a programar po-

14'7

derá ser .:i:: iniciativa da própria Comissão i"ilatélica, à qual caberá organizar devidamente o processo. incluindo a respectiva memória justífícatíva •

Art. 4,° A Comissão Filatélica examinará, desde ,logo, as proposições recebídas e aprovará, em princípio, as
que o mereçam por serem de importância relevante e de real ínterêsse
nacional.
Art. 5.° Aprovada em prmcípio a
proposição, será o processo encaminhado à Casa da Moeda para os trebalhos preliminares de seleção e feitura de motivos e desenhos que serão
submetidos à consíderaçâ-, da Comissão Filatélica, para a escolha dos que
podem ser utilizados, os quais serão
novamente encaminhados 'àquele estabeleoírnento que preparará provas
em côres diversas, para a escolha definitiva oela mesma Comissão.
Art. 6.~ Com a finalidade de elevar o nível técníco e artístico 10$ selos comemoratívos nacionais, a Comissão Filatélíca diligenciará no sentido de qU~ as emissões a programar
obedeçam rigorosamente às seguinte.
c ar a cterístícas:
a)
oríginahdads, de motivo e desenho;
b)
aprimorada feitura técnica;
C)
concepção de elevado varor artístíco;
d)
beleza e harmonia píetórica.
Art, 7,° A Comissão Filatélica,
pl:.eviamente automzada pelo Mínís-'
tI'O da Viação e Obras Públicas, poderá or,ga.nizar concursos para &21ecão de projetos d.s selos comemorativos a programar, seja para emíssões
de iniciativa própria OU para aquelas
constantes de requerimentos, soucitações ou sugestões, instituindo prêmios pare. cs trabalhos escolhidos, à.
conta de dotação cabível, aprovada
pelo Diretor-Geral do Departamento
. dos correias é Telégrafos.
Art. 8,° A Comissã.o Filatélica poderá deix-ar de incluir no programa
em elaboraçâc qualquer proposição
em estudo. OU por não considerar dignos de aprovação os esboços a~e5en
tados e preparados, ou ainda em razã.o de proposições outras, cuja comemcração tenha sido considerada de
maior conveniência e relevância.
Art , 9,0 A comissã.o Filatélica, por
intermédio do Diretor-Geral do Departamento dos oorreíos e Telégrafo"~
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_encaminhará ao Mi,nistro da Viação e
Obras públicas, para aprovação, os
a:>rocessos cujas pr<)posições tenham
recebido julgamento definitivo.
Art. 10. Aprovada pelo Ministro
uma pr{}posi~ã-o, a comissão Filatélica decidirá a seguir sóbre a data da
emissão a realizar, espécie e valor de
cada sêlo ou série de selos, quantidade de selos a emitir, cic., ouvida para
isso a Diretoria de COrrei'os.
Art. 11. Para comemorações de interêsse regional ou local, ou para
aquelas que não justifiquem a emissão de sêío. poderá a comL~são su.gerir ao Departamento dos COrreios
e Telégrafos a utilização de carimbos
especiais comemoratívos, na forma do
regulamento e instruções em vigor.
Art. 12. As emissões comemorativas ou propagandísticas onedeoerâo
aos seguintes motivos:
U) campanhas beneficentes, culturais ou altruísticas
b) propaganda turística
C) oorigressos, conferências e reuniões de interêsse mundial
d) Assuntos históricos e religiosos
e) visitas de Chefes de Estado

j)

Brasileíros üustres

Homens e fatos de renome universal
.
h) Assuntos artísticos, culturaís e
científicos
i) competições esportivas marcang)

tes

j) Especiais e comemorativos díversos
Parágrafo único. A escolha de mítívos obedecerá ainda à seguinte oríentaeão ;
'
a) Os selos homenageando indivíduos ou comemorando acontecimentos
de relêvo serão emitidos de preferência por ocasião do 50.0 aniversário,
não devendo ser renovado senão decorrrdos, pelo menos, cinqüenta anos,
send., que os relativos a indivíduos
serão emitidos preferIvelmente no aniversário de seu nascimento.
b) Tanto quanto possível deverá ser
evitada hcme-iagem a pessoa viva,
excetuados os Chefes de EStadú.
c) OS selos comemorativos não deverão ter como motivo homenagem a
associações de caráter pl'ivado, assodações políticas oU religiosas, emprêsas comerciais ou industriais.
Art. 13. O programa das emissões
'Para cada ano será elaoorado até 15
de dezembro do ano anterior, devendo

ser submetido imediatamente à consideração ministerial por intermédiodo Diret<>r-Geral do Departamento
dos correios e Telégrafos.
Art. 14. O número de selos programados será no máximo de vinte,
contando-se corno um sêlo cada um
dos valores a emitir, embora refiramse a uma mesma comemoração ou
série.
Parágrafo único. PaTa comemoracão de acontecimentos de relevância
supervenientes ou cuja .prevísão t2nha sido impossível até a época da
aprovação do programa anual, poderá a Comissão Filatélica submeter
à consideração ministerial propO'stas
de emissã-o excepcional, desde que
aprovada pela maioria dos membros
que a constituem.
Art. 15. Aprovado pelo Ministro da'
Viação e obras públicas, o programa das emissões terá a mais ampla
publicidade.
Parágrafo único. A publicação do
programa não dispensará o edital prévio, discriminativo, para cada ernisSã·D, com as indicações nabíruais de
que trata a legislação em vigor e da
alçada da Diretoria de oorreíos.
Art. 16. A COmlssã() Filatélica, ínstítuída de acôrdo com o que dispõem
as portarias 11.5. 905 e 940, de 20 e 28
de setembro de 194~h respectivamente,
do Departamento dos correios e Telégrafos,
será cOnstituída de sete
membros, designados por portaria do
Ministro da Viação e Obras Públicas.
_.§ 1.0 A oomíssão Filatélica será
presidida pelo Diretor de C-orreios,
seu membro nato, e nela deverão estar representados os seguintes órgãcs
ou entidades: Ministério da Viacã<> e
Obras públicas; Ministério da -Educação e cultura; -Ministério das Relações Exteriores; Casa da Moeda; ass-ociações filatélicas e museus de arte
do País.
§ 2.
A comissã,o Filatélica. terá
com-o secretário executivo o Chefe da
Seção Filatélica da Diretoria de 001'reios ,
- Art. 1'7. Ficam revogadas as ordens,
portarias, circulares, inSt1'uções
cu
quaisquer outros atos que colidam com
as presentes instruções, as qua.is entram em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.
Rio de Janeiro, em 24 de outubro
de 195'8. - Lucia Meira.
0
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DO
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DE

1958

Dá caráter âe urgência aos serviços
do Plano Qüinqüenal de Obras Rodoviárias e aplica, ao pessoal' técnico especializado do Departame.nto.
Nacional de Estradas de Rodagem
indicado para os referidos serviços,
o disposto no art. 3.° do Decreto
n.O 43.338, de 11 de março de 1958,
retificado pelos de n.O 43.879, de 9
de junho de 1958, e n» 43.687, de 7
de maio de 1908.

o Presidente da RePúhlica, usando
das atribuições qUe lhe confere o artigo 87, inciso r. da Constituição Federal, e
considerando que as ligações rodoviárias previstas no Plano Qüinqüeriail de Obras Rodoviárias vêm tendo
sua construção intensifica'da;,
considerando que as mesmas ligações atendem a imperativo econômico, social e de segurança nacional:
considerando que a implantação
dessas rodovias atrairá de imediato
volumoso trânsito pesado, resultante
do grande comércio já existente entre os centros de produção e os mercados consumidores;
considerando que é forçoso dar nnpulsionamento excepcional às obras
de : construção e pavímentaçâo, ':lapaz de aten-der àquêle trânsito, para
corresponder a uma forte economia
na operação de transporte, e
l
considerando que a execução das
Metas do Plano Qüinqüenal de Obras
Rodoviárias impõe um regime de trabalho técnico especíalízado excepcional, decreta:
Art. 1.0 E' dado caráter de urgência às obras do Plano Qüinqüenal de
Obras R,Odoviárias.
Art. 2.° O disposto h() art. 3.° do
Decreto n.O 43.338, de 11 de março
de 1958, retificado pelos de n.O 43.879,
de 9 de junho de 1958, e n.O ·43.€87,
de 7 de maio d-e 19-58, aplicai-se ao
pessoal técnico especializado interessado diretamente na realização dos
trabalhos a que se refere () artigo anterior, constituído de servidores do
Departamento Nacional de Estr.aJdas
de Rodagem, especialmente indicados
pelo respectivo Diretor-Geral.
Art. 3.° O regime 'estabelecido por
êste decreto s-erá automàtícaments extinto no dia 31 de dezembro de 1960.
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Art. 4.° "&ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 25 de outubro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucio Meira.

DECRETO N.o 44.747
OE . üUTUERo DE

I?;E

27

1958

Autc~"'iza

"1'rlin i nbr a" Mineração, Industr uü B~ asüeira Ltâa , a pp.squisar minério de ouro e assoeuuios
no município de Nova Era, Estadl>
de Minas Gerais.

O Preside-nte da República" usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 87, n," I, da C{)n.stituição e nos
têrmos do riecreto-iet n.v 1.985. de
29 de [anetro de 194() (Código de Mi-'
nas). decreta ;
Art. LO FICa autorizada "M:.nínbra" Mineraçáf.> Industrial Brasileira
Limitada ~ pesquisar, minério de ouro
e associados no l~ito e nas margens
do rio Pira.cl~aba, de domínír, público,
na conformi-dade do disl)()sto no Item
2.o do art. 11 do Decreto n./) 24.643.
de 10 de jalho de 1934 (Código de
Aguasj , no trecho do referido rio situado no distrito e município de Nova
Era, ~tado de Minas. Gerais, numa
área de cem hectares (100 ha) , delímitada por uma faixa de vinte e cinco
mil metros c25.()Oom) de eomprrmento
a cantar da confluência do rio S'int:a
Bárbara, para jusante e a largura de
quarenta metro (40m) , sendo vinte
metros (2(}m) para cada lado do eixo
médio do referido rio.
parágrafo único.
A execução da.

presents autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, urna vez se verrííque a sxístência .na jazida, como associado. de qualquer das substáncius a
qUe Se retere o art. 2. do citado Regulamento 011 de outras substâncias
discriminadas pelo conselho Nacional
d-e pesquisas.
'
Art. 2.0 O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica

dêste Decreto, pagará a taxa de mil

cruzeiros (cr$ 1.000,0(1) .e será válido
pelo prazo de dois .(2) anos a partir
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da data da, transcnção no livro próprio da Divisão de Fo:men.to da. Pr~
dução Mineral do Mimstérlo da AgrIcultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958; 13.7.° da. Independência e 70.0
dia Repúbli.ca.
J';r;'(,EI-INO

Mario

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DECRETO N.o 44.748 OUTtrnRO DE

DE

27

DE

19!)8

Autoriza o cidadão brasileiro Agesilau
Souza de Araújo a pesquisar üme-nita e associados no município de
Japoatã, Estado de Sergipe.

O presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o art.
87, TI.O l. da Oonstituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.e 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (CódígQ de' Minas). decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Agesílau Souza de Araujo a
pesquisar ílmeníta e associados, em
terrenos devolutos e de propriedade
de terceiros, no lugar denominado
Lagoa Santa Isabel, distrito de pacatioa, município de Japoatã, Estado de
Sergipe, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
polígono irregular que t-e-m um vérce a nove mil cento e cinqüenta metros (9.150 m) , da foz do rio dos
Mosquitos, pela orla marítima e para
sudoeste (SW) e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rurncs verdadeiros: oitooont06 e
dez metros (810 m) , trinta e oito
graus quatorze minutos noroeste ....
(38°14'NW) ; cinco mil quatrocentos
e noventa metros (5.490 m) , cinqüenta e sete graus dezoito minutos
nordeste (57°18'NE); mil cento e trinta metros (1.130 m) , vinte e oito
graus vinte e oito minutos sudeste
(28°28'SE): cinco mil
trez-entos e
quarenta metros (5. 34ü rm , sessenta
graus quarenta e ónco minutos sudoeste (600 4 5 ' S W ) .
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2.° O título .da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
, dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (CI$ 5.000,00) e será
válido pOr dois (2) anos a contar 4~
data da transcrição no livro própno
da Dívísão de Fomento da Produçâo
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrario.
'Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958, 137.° da Independência e 7Q-.R da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

MariO Meneghetti.

DECRETO N.? 44.749 DE

OUTUBRO

DE

DE

27

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
soao Basto Ribeiro a pesquisar
areias ame-níticas e associados 12.0
município âe Tuióia> Estado do
Maranhão.

O Presidente da República usando
da atribuíçáo que lhe confere o artigo 87, n.O I, da constituição, e nos
termos do Decrebo.Ieí n.? 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) .
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio João Basto Ribeiro
a pesquisar areias ílrnenítíeas e associados em terrenos devolutas e de díversos, no lugar denominado Barra do
Tatu, distrito e município de Tutóia,
Esta-do do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delimitado, por um paralelogramo que,
partindo do canto oeste (W) da casa
!principal éla Barra do Tatu, tem os
seguintes comprimentoS e rumos verdadeíros: três mil duzentos e trinta
metr.ss '(3.230m), Oeste (W); dois
mil setecentos e vinte metros (2.720
metros), Norte (N): e os lados -do
paralelogramo divergentes do vértice considerado têm OS seguintes
comprimentos e rumos verdadeíres:
seis mil metros (6. OOOm), Sul (S);
oitocentos e trinta e três metros e

.
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tr.L.'J.ta e três centímetros (833,33rn),
eetenta e - três graus noroeste ('13°

NW).

DECRETO N.o 44.751 OUTUBRO DE 1958

-

Mario Meneghetti.

27 VI:

OUTUBRO DE -;958

Concede à Carbonífera Santa Luzia
Limitada autorização para funcionar
como eniprêsa de mineração,

o Presidente da Repúbliea usanoo
da atribuição qUl~ lhe co...'lf(\t~ o artigo

g7 n. o l, da. Constituição e nos têr':li0s .do Decreto-lei n.s 1 sss, de 29 de
janeiro de 1940
decreta:

(Código de Minas)

Artigo único. E' concedida à Carbonítera Santa Luzia Ltda. socíedade por quotas de responsabllidade b.
mítada, com sede na cidade de USI,;.Bsanga, Estado
de
Santa Catarina
constituída por assembléia geral d-e 30
de abril de 1956 e com seus estatutos
alterados por documento particular
de 8 de julho de
1958, autorízacâo
para funcionar como empresa de mineração de -acôrdo COm o que dispõe
o art. 6.° § 1.0 do Decreto.lei número
1. 98:5. de 29-1-4Q (CódigO de Minas).
ficand., a mesma SOCled'i1d'8 obrigada

a cumprir íntegraímente as leis e regulamentos Aem vigor ou que venham
a VIgorar sobr-e o objeto da rererída
autorização.

'

Rio de Janeiro, 27 J€ outubro de
195B. 137." da Independên.dj, e 70 o da.
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti.

DE

o Presidente da República usando
d,a atribuição que lhe confe~e o artlgO 87, n.> 1, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.o 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

27

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
satet, p. lavrar carvão mineral nO
muiucnno âe Criciúma, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.0()(},OO) 'e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 3.° Revogam-se as di~Posiçõe.s
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0 da
Re:.p9-blica.

DECRETO N.o 44. 7-5() .;

DE

~

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Jafet, a lavrar carvão m.ineral em terrenos da antiga.
sesmaria de João da Costa Brito conhecida por Urussanga Velha n~ lugar denominado lote IV. distrito Içara, município de crícíúma, Estado de
Santa. Catarina, numa área de mil
hectares. (1.000 ha.) , delimitada 'por,
um paralelogramo, que tem um vértí;
ce a seis mil metros (6. OOOm,). no
rumo verdadeiro de quarenta e nove
graus e quarenta e três minutos nordeste (49 0 43' NE),
um ponto si~
tuado a vinte e oito metros (28m,;
da margem esquerda de rio dos Porcos, oontados para sudeste (SE) BÕbre a divisa dos municípios de orescíúma e Araranguá e os lados dívergentes dêsss vértice, os seguintes comprírnentos e rumos verdadeiros' cinco mil metros (5. aDOrn.) , . quarenta e
dois graus e trinta e dois minutos
noroeste (42 0 '32' NW)' dois mil metros (2. OOOm.) , - quárenta e nove

de

graus e quarenta e três minutos. (49°
43' NE).

Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita. às estrpulações do Regulamento aprovado
pelo D'êcreto n.O 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez &e verifique

a existência na jazida, como associacio, de qualquer das substâncias a
que se refere () art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
diserimina'das pelo Oonselho Na.cional
di' Pesquisas,
Art. 2.0 O conc-essionário da autorização fica obrigado a recolher ~.05
corres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à UnIão.
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° se o concessionário da auteorização não cumprir as obriga-

ções que lhe incumbem, a autorização

de

lavra será declarada caduca ou
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nula, na forma dos artigos 37 e 33
do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas àS servidões do solo
e subsolo, para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de-JYl!!.l~.

Art. 5.0 O concessíonárto da autorização será. fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral e gozara dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Dívísâo de
Fomento da Prooução Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros

Art. 3.°. R€vogam-se as disPosicõ~s
em contrário.
Rio d,e Janeiro, 27 de outubro de
19"58, 13'7.0 da Iridependência e 70.'"
d:" República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Mene.ghetti.
DECR.ETO N.o 44.753 OUTUBRO DE 1958

DE

27'

DE

Autoriza a Companhia Siderúrgica
Cruzeiro do Sul - crunü, a lavrar
minérios de ferro e manganês no
município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais.

(Cr$ 10.{)ü{),O{)) .

Art. 7.° Revogam-se
em contrário.

as disposições

Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da Repúblical •
JUSCELINO

KUBnrSCHEK.

Mario Meneghetti.

DtEORETO N.O 44.752 - DE ?:7 DE
O~BRO DE 1958

Renova o Decreto n» 39.466, de 27 de
junho_ de 1956.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
n.s I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n.o 1.985. de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.

de

do~s

1.0 Fíca renovada, pelo prazo

(2) anos, nos t€rmoS da letra

a, do art. r.o do Decreto-lei n.o 9.6'Ü-5

de 19 de agôsto de 1946, a autorização
concedida ao cidadão brasileiro Mário
Pinheü. pelo Decreto núme-ro trinta
e nove mil ~uatrocentoS e sessenta e
seis (S0,AZ6), de vinte e sete (27) de
junho de mil novecentoS e cinquenta
e seis (1956). para pesquísar carvão
mineral no distrito de Nova Veneza,
município de Criciúma, Estado de
Santa oatarína .
Art. 2,°. A presente ren.wacã-, oi.e
será uma via autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de cinco mil c!'UZ~l1'nS
(Cr$ 5. GOO.OO) e será transcrito no li vr-o
próprio da Divisão de Fomento .da
Produção Mineral do Mímstérío da
Agricultura.

o Presidente da República, usance
da atribuição que lhe confere o artigo B7, n.? r, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n. O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Mina.s), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul Cruzul a lavrar minérios de ferro e
manganês nos lugares denominados
Vigário d'a Vara e Nla;).oel José,
distrrt., de conceição do Rio Acima,
município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa área de
noventa e três hectares € oitenta e
um ares' (93,81 ha), d~,.~nitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a oitocentos e cinqüenta metros
(850m) no rumo verdadeiro
qua~orze graus vinte minutos sudoeste
(14° 20' SW) da confluência doS córregos Mata Cavalos e Manoel José e
oS lados,
a partir dêsse vértice. OS
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos metros (.wom)
setenta e Quatro graus vinte minutos
nordest€ (74 0 20' NE); mil e noventa metros (1. 090m) , quinze graus
quarenta
minutos sudeste <15° 4Ú'
SE); novecentos e noventa metros
(990m), setenta e quatro graus vinte
minutos sudoeste (740 20' SW); mil
e noventa metros (1. 090m) , quinze
graus quarenta mínun-s noroeste
(15° 40' NW); trezentos metros ....
(3'ÜOm) setenta e quatro graus vinte
minutos nordeste (740 . 20' NE). qua,
trocentos e setenta metros (47m) ,
quinze graus Quarenta minutos su-deste (15° 40' SE).; trezentos metros
(300m), setenta e quatro graus vinte
mínunss nordeste (740 20' NE); qua.
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troeentos e setenta metros (470m),
quinze sraus quarenta minutos Dor-oeste (15° 40' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32. 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras ccnstantes do mesmo Código não expressamente mencionadas . neste De,
ereto.
Pa-rágraf o único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Riegulaml:nto aprovado pelo Decreto n. o 3d23ú de 1
de dezembr-, de 11151, uma vez' se verifique a existência na jazida, como
,associ-ado, de qualquer das substàn.
cías a que se Tefere o art. 2. o do citado Regulamento ou de outras subs,
tâncías discriminadas pelo -Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 20 . O concessionário da auto,
rização fica obrÍJgado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei as
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 6S do Cód1gn de Minas.
Art. 3. ° S~ o
concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
,o,brigações que lhe incumbem a au,
tOl'ização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
. subsolo para fins de lavra, na for_
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art . 5 . o O concessionário da autoTização será fiscalizado pelo Depar.
tamento Nacional da Produção Mirieral e gozará dos favores díscrimí ,
nados no art. 71 do mesmo Código.
Art. Q. o A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
!3.pÓS o pagamento da taxa de mil
oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ..
1. 880.(){}) .

Art . 7 . o R~v ogam-se
ções em contrário.

as

disposi-

Rio de Janeiro,· 27 de outubro oe
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO

N.O

44.'754 -

OUTUBRO DE

DE,

27

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Jaiet, a lavrar carvão mineral no
municipio _ de Criciüma; Estado de
Santa Catarina
O Presidente da República, usandoda atríouiçâ-, que lhe contere. o art.
87 n.? I, da Constituição e n(~ tÊ'!'rr,os do Decreto-Ip.i n.~ 1.985. de 29 dejaneiro 'dt2 1940 !Códig() de Minas),
Gccreta:

Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Jo3Jfet a lavrar carvão
mineral em terrenos da antiga sesmaria de João da CoSta Brito. conhecida
por Urussanga Velha no lugar denominado lote n. distrito de Icara. município de Criciúma, Estado de Santa
Ca...tarina. numa área de mil hectares
(1 . 000 ha) delimitada por um paraIel.igrama, qUe tem um vértice a dois
mil metres (2. OOOm) , no rumo verda'd,oi~() de quarenta e nove graus e
q":ucnta e três rnímrs-s n-rdcste (490
43' NEL de um Donto situado a vinte
e oito metr-« (28m) t1~ marzem es(111f'rd9. do rio dos Porcos, cl"lnta,rln.<:;
para sudeste (SE) sôbre a divisa dos
municípios de Creciúma e Araranguá
e os lados divergentes dêsse vértice,
oS sesruintes c-mprímentos e rumos
verdadeiros: cinco mil metros CS.(}OO
metros), quarenta. e dois graus e trinta e dois minutos noroeste (42 0 43>NW) dois mil metros (:l. OOOm ), Quarenta e nove graus e quarenta e três
minutos nordeste (490 43' NE\.
PtLl'á.l!Tafo único
A exp.cnf'_<i 1"1 (la
presente autorização fica sujeita àsestipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. <;) 30. 230, de I de
dezembro de '1951 uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2. 9 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminados pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. <;) O concessionário de autorização fica obrigado a. recolher aos
cofres publicas; na forma da Iei ostributos que forem devidos à União,
ao E-stado e ao Município, em curoprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. 9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra s~rá declarada. ca-
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duca ou nula, na forma dos artigos

37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas 8..s servidões co 6010 e
subsolo para fins de lavra, na forma
<10-' artigoS 39 e 40 do Código C:e Mina'
An. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado peio Departamento Nacional da Produção Mine~
rai e goza.rá dos favores discriminados
no j·.rt. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autor1zacão de lavra t"'l'à

EXECUTIVO

centos e setenta cruzeiros
.
~ Cr$ 4. 870,00) e será tr anscríto no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
ca Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se M disposíções
em contrárIo.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
de 1958;
'i{) . o

137. o da Independência e

da República.

JUSCELINO KUBITSCHFK

por título êste decretá. que será trans-

Mario Meneghetti

crIto no J1vrn oróprio da Divísâ-, de

"Fomento da Produção Mineral do Mi~
'nístérío da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros.
<C1"$ 10. 00(},OOO) .
Art. 7. Q Revogam-se as disposições

-em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958; 137.u da Independência e 70.0 da.

DECRETO

N~ 44.756
TUBRO DE

-

DE

27

DE

ou-

1958

Renova o Decreto n Q 39.670. de 30
de julho de 1956.

República.
JUSCET IN~
/.:j

KUBI7SCHEJ{.

M ár·to M eneçhetti,

DECRETO N. ~ 44.755 DE OUTUBRO DE 1958

DE

27

R,encva o Decreto n.O 39.463, de- 27
de junho de 1956.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artiF'o 87, n.? I, d'a Constituição, e nos
telIDoS do Decretn-Iei n o 1.985. de
29 d-e janeiro de Ht4{} (Cód.ig() de
Minas), decreta:
'
Art. 1.°. Fica renovada, pelo
P!:azo de dOIS (2) anos, nos têrrnss
da letra "a" do artigo 1. o do Decreto·.}ei n ~ o 9. ô05, ue 19 de agôsto de
19'46, a autorizaç~to concedida pelo
Decreto número trinta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e três-

(3lJ.463), de vinte e sete (27) de
junho de mil novecentos e cinqüenta
e seis (1956), retiticado pelo de nú'mern quarenta e dois mU e oitenta
c dois (42.082), de dezenove (19)
de agõsto de mil novecentos e cin'quenta e sete (1957), à Cia. Minas
da Jangada S. A., para pesquisar
carvã-, mineral !lo distrito e municinio de Orícíúma. Estado de Santa.
CLltarina.
Art. 2°. A presente renovação, que
-serã uma via autêntica dêste Decreto.
[Jagará a taxa ~e quatro mil oitCJ~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, ns 1, da COnstituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1. 985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1 Fica renovada, pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrrnos da letra
a do art. 1.0 do Decreto-lei nO 9.605,
de 19 de agôsto de 1946, a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Q

Mário Pinheiro, pelo decreto número
trinta e nove mil seiscentos e setenta
<39.670), de trinta (30) de julho de

mil

novecentos e

cinqüenta

e seis

(1956). para pesquisar carvão mineral no distrito de Nova Veneza, município de Oricíúma, Estado de Santa

Catarina.
Art; 20 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5, ()()O,OO) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério

da Agricultura.
Art. 3 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
Q

1958. 1370 da Independência e

República.

70~

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

da.
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DECRETO N.o 44.757 - DE 27 DE
OUTUBRO DE 1958

Renova o Decreto n.o 39.722, de 8 de
açôstc de 195{j.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de ID
nas), decreta:
Art. 1. ° Fica renovada, pelo prazo
impr Orrogáyel de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1.0 do
Decreto-leí n.v 9.{)(}5, de 19 de agôsto de 1946 a autorízação concedida
ao cidadão brasileiro Patrício Rodrigues Gald.eano, pelo Decreto número
trinta e nove mil setecentos e vinte
f! dois (39.722), de oito (8) de agõs,to
de mil novecentos e cinqüenta e seis
.(1956). para pesquisar
cassiterita e
eolumbíta no distrito de Itira, muni.cipio de Araçuaí, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2. ° A presente renovação que

será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeirOs (Cr$ ..
4. 950,()() e será transcrito no livro
próprio da Dívísâo de F1omento da
Pr.odução Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art.

3. 10

Revogam-se

as

díspost-

,çôes em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de outubro de
1958, 137.0 da Independência e 70.°
.d::. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
DECRETO N.o 44.758 OUTUl3RO DE 1958

DE

27

fiE

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Jatet a lavrar carvão mineral no
rnimicioic de ciiciüma, EfitadD de
Santa Catarina.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere _o artigo 87, n.s I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Jafet a lavrar car-
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vão mineral. em terrenos da antiga.
sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha no lugar denominado Lote A, nistrtto de
Içara, município de Ortcíúma, Estado de samta Catarina, numa área de
novecentos e n o v e n t a hectares
(990 haj , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a vinte
e oito metros (28 m) •. da margem esquerda do rio dos Porcos, contados
para sudeste (SE) sôbre a linha divisionária de Crícíúma e Araranzuá
e os lados. a partir dêsse vértrce, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: quatro mil e quínhentos metros (4,500 m) , quarenta e dois graus
trinta e dois
mínutcs sudeste
(42. 32' SE): dois mil e duzentos metros (2.200 m) quarenta e oove graus
quarenta e três ,minutos nordeste
(49° 43' NE). ~t,a. autorização é outorgada mediante' as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos
32. 33. 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesms Código. não expressamente
mencionadas neste DeCreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fiCa sujeita às
estipulações do Regulamento aprovapelo Decreto n.> 3{). 230, de 1. de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de. qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de Outras substâncias discriminadas pelo Cons-elho Nacional de Pesquisas .

ao

Art. 2. o O coneessíonárío da aut-orização fica obrigado a recolher aos
cofres públíecs na forma ca lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Esta.do e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da aUtorízação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, ar autorização será declara-da caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4. o As p-ropriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-soio para fins de lavra na forma
dos artigos 39 e 40 do Código d.e Mínas.
Art. 5.0 O concessionário da au.torizaçã<l será. fiscalizado pelo De-
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parbamen to Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores díscrímínadcs no art. 71 do mesmo Código
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que . será
,transcrito no livro próprio da Divísão de FOmento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de nove mil e
novecentos cruzeiros (01'$ 9. 900,{)q) •
Art. 7. o Revogam-se as disPDSições em contrário-o

Rio de Janeir·'>, 27 ce outubro de
1958. 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO _KUBrrsCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.759 OUTUBRO DE

DE

27

DE

1958

A iiioriza. o cuiaâão brasileiro Luiz
Aurelio Prado coelho a lavrar areia
ouartzosa no município de São Vicente, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co-nfere o art.
87, n.O I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Aurelio Prado COelho
a lavrar areia quartzoea, no lugar
denominado Ernboassú, dístrito de
Sol-emar, município de São Vicente,
E-stado de Sá{) Paulo, numa. área de
dezessete hectares setenta e um ares
07,71 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e oitenta m-etros {380m)
no rumo verdadeiro cínquenta e nove
graus e vinte minutos sudeste ,(59° 20'
SE) do marco quilométrico número
duzentos e nove (km 209), da Estrada d-e Ferro S8noos Juquiá e os lados, a partir dêsse vértice. os seguintes cumprimentes e rumos verdadeíros: duzentos oitenta e cinco metr{)S sessenta e três centímetros ...
(285,63m). quarenta e cinco graus e
dezenove minutos nordeste (15° 19'
NE) : setecentcs metros (70{1 m) , quarenta e quatro graus quarenta e um
minutos sudeste (440 41' SE); trezentos e vinte e "cinc{} metros (325
Im), setenta e qúatro graus quaren-

ta e um minutos sudoeste (740 41'
SW); quinhentos e quarenta metros
(540 rrn , quarenta e quatro graus
quarenta e um minutos noroeste (44°
41' NW). Esta autorrzacâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 doCódigo de Minas e dos artigos 32, 33.
34 e suas alíneas. além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da.presente autorízacão fica sujeita às:
estipulações do Regulamento aprovado pelo Dêcreto n.o 30.230. de 1 de'
dezembro de 1951, uma vez se veríf'ique a existência na jazida, como associado, de qualquer das suostãncías a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamenta ou de outras substâncias
discriminadas pelo conselho Nacional"
de pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos:
cofres públiocs, na forma ela lei os
tributos que forem devidos à Urtião,.
ao E'l3tado e alo Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68 doCódigo de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações qU0 lhe incumbem, a autorização de lavra será d-eclarada caduca ou nula, na forma. dos arts. 37"
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.o As propriedades vízrnhas.
estão sujeitas às servidões de solo esub-solo para fins de Lavra, na forma
dos ,arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorrzação será fiscalízado pelo Departamente Nacional da Pr0duçâJo- Mineral"
e gozará dos favores 'discriminados no
art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.° A autorízação de lavra terápar título êste Decreto, que será.
-t:'~nscritb

no livro próprio da Divisão
de Fomento da Producâo Mineral do
l\~inist.ério da Agricultúra, após o pa-g'Hmento da taxa de seiscentos cruzsiros (Cr$ 600.0.:)).
Art. 7.° Revogam-se

em ccntrárío ,

as

disposições-

Rio de Janeiro, 27' de outubro de
H;58; 137.° da Independência e 70.°'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M e':PIeghetti

ATOS

DECRETO N.') 44.76'Ü OUTUBR.o DE 1958

DE

DO PODER' EXECUTIVO ,~,.

27

DE

Autoriza a Companhia de Mine1'açãü
Nocalimense a pesquisar ~nério de
[erro, manganês e assocuuios no
municipio de Nova Lima, Estado de
Miruu: Gerais.

o Presidente da R epúbli 00, usando
da atribuíção que lhe confere o artigO 87. n.o I, da Constituição e nos
têrrnos do Decl'eto-Iei n.v 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 <código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a C{Jmpa.nhía de Mineração Novalímense a
pesquisar minério de ferro manganês e assocíados, em terrenos de propriedade de St.. John del Rey Míníng
Company Limited (Cempanhia de
Morro Velho) "nos lugares denominaaos Fazenda. Capitão do Mato, Retiro das Abóboras, Retiro do Riú d.o
peixe, Retiro do Gabriel, Retir.Q d'Ú
Hermenegildo e Córrego Seco do Ceará, distrito e município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de quatrocentos e oitenta ~
quatro hectares (484. ha) , delímítada
por um polígono irregular que tem
um vértice no marco geodésico do
ponto mais alto do Morro da Gama
e os lados, a partir dêsse Vértice, os
. seguintes comprimentos e rumos veruadeíros: seiscentos e cInqüenta metros (650 m) , vinte e um graus dez
minutos noroeste (210 10' nw»: d'Üis
.míl e noventa metros (2; 090 m) , sessenta e um graus dez minutos sudeste (610 10' SE); mil e seiscentos metros (1.60'Ü m) , trinta e dois graus
dezesseis minutos sudeste (32" 16'
SE); mil novecentos e oitenta metros (1.980 m) , cinqüenta e oito
graus quatorze minutos sudoeste (580
14' SW); trinta e oito graus quaaenta .« seis minutos noroeste (;~8n 46'
NW);
e trezentos metros (1,300
m) , vinte e soeis graus nordeste (26 0
NE); novecentos e oitenta metros
(980 m) , sessenta e quatro' g-raus
noroeste (64° NW); duzentos e vinte
metros (22{1 m) , setenta e oito graus
sudoeste (78° SE).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
'estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o so. 230. de 1 'de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do .cítado

mil

1~7

Regulamento ou de outras substãneíaj;
discriminadas pelo Conselho Nacional
ele Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será um-a via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oítocentcs e quarenta cruzeiros (Cr$ 4. 840,Oü) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agríoultura.
Arf . :~. o Rev(lgam -se as disposições
em contrário.
Rio de JaneÜ'0, 27 de outubro de
1958; 137.0 da Irrdependêncíe, e 7G,o
da Repúblíca.,
JUSCELINO KUBITSCHlm:.

M ária M eneg hetti .

DECRETO

N.O 44.761.- DE
OUTUBRO DE 1958.

27 DE

Autoriza a cidadão brasileiro Ricardo
Jajet a lavrar carvão mineral, nO
municuno Criciutna, Estado de sta.
Catarina.
.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti87, n.v I, da Constituição e nOS
têrrnos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeíro ce 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. P Fica autorizado, o cidadão
brasileiro Ricardo Jafet a lavrar carvão mineral em terrenos da antiga
sesmaria de J{;·ão da Costa Brito, conhecido por U russanga Vel1?-a ~{) lugar denominado L()te 1, distrito de
Içara, município de orícíuma, Estado
de Santa Catarina, numa área de novecentos e sessenta hectares .. "., ....
(960 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a nove
mil e seiseentos metros (9.600 fi), no
rurr,.o verdadeiro de quarenta e nove
graus quarenta e três minutos rior>
deste (49,') 43' NE) e um ponto 81tuado a vinte e oito metros (28 m)
da margem esquerda do río dos por. cos contados para sudeste (SE), sôgO

bre a divisa dos munícípíos de C'riciu_

ma e Araranguá e os lados, a parítr
dêsse vértice, os seguíntes comprimen-

tos e rumos verdadeiros: quatro mil
metros (4. 000 m) , quarenta e dois
graus trinta e dois minutos sudeste
(42.° 32' SE); dois mil e quatrocentos metros
(2.400 rn) , quarenta e no)
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ve graus quarenta e três, minutos
nordeste (49. 9 43' NE).
parágrafo único ~ ex€'C~~áo da ~~
sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulan.ento aprovado
pelo Decreto n. 30.230, de 1.9 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como aSSOCIado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2. 9 do cita?o ~eglll.a
menta ou de outras substanc.las díscrírr.inadas pelo Conselho NacIonal de
pe'scjuisas .
Art. 2. 9 O concessionário da autorização fica obrigado a reeolher. aos
corres públicos, na fo~a da L€1._0S
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do díspôsto DO art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionáI1o da autorizacão não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auto-rização de lavra será declarada. caduca ou nula, ne, forma dos arcígos 37
c 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na rorma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.
Art. 5.° O concessionário da autorlzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá. por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisãode }i1omento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura aPóS o pagamen to da taxa de nove mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 9.600,00).
Art. 7.Q Revogam-se as dísposícões
em contrário.

Rio de Janeiro. 27 de outubro de'
1958, 137.° da Independência, e 70.a
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.762 OUTUBRO DE 1958.

DE

'),7

J.lE

RenOva o Decreto n» 39.471, de 27
~

junho de 1956.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artí-

EXECUTIVO

so 87, n.s I. da

oonsutuícão e

nos

têrmos do Decreto-lei n.v ~ .985, de 2.9-

de janeiro de 1940 (Código de Minas) .

Decreta:

Art. 1.0 Fica renovada, pelo· prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da

l~

tia a do art. l.0 do Decreto-lei nu-

mero 9.605, de 19 d-a agôsto de 1946,
a autorização concedida ao cidadão
brasileiro Mário Pinheiro, pelo Decreto número trinta e nove mil quatrocentos e setenta e um (39.471), de
vinte e sete (27) de junho de mil novecentos e cinqüenta e seis ,(1956).
para pesquisar carvão mineral . ~o
distrito de Nova Veneza, murucípio
de. orícíuma, Estado de Santa Catarina.
Art. 2.0 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será transcrita
no livro próprio da Divisão áe Fomento da Produçã'O Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de outubro de
1958, 137.0 da Independênnia e 70.&
da República.
- JUSCELINo KUBITSCHEk

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.763 OUTUBRO DE 1958

DE

27

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Dioço
Bethonico a lavrar minério de ferro no município âe Itabira, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.o l, da Oonstdtuíção e nos
têrrnos do Decreto-lei n. O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dícgo Bethonico a lavrar
minério de ferro no lugar denominado penha. distrito e município de
Itabira, Estaoo de Minas Gerai,s numa área de quinze hectares Vinte e
um ares e cinqüenta e cinco eentíareg (15,21,55 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vér-
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tíce no marco quüornétríco número
cinco (km 5) da Estrada de Ferro
Vitória-Minas, no trecho CampestreEstação e OS lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes ccmprimentos e
rumos verdadeiros: cento e vinte e
quatro metros (124 m) , trinta e quatro graus noroeste (34 Q NW); trinta
e quatro metros e cinqüenta centímetros (34,50 rm, onze graUs sudoeste (11. 0 SW); sessenta e dois metros e trinta centímetros (62,30 m) ,
dez graus trinta minutos sudeste
(10° 30' SE); cinqüenta e sete metros e oitenta centímetros (57,80 m) ,
dezoito graus trinta minutos sudoeste
08° 30' SW); setenta e nove metros
(79 m) , sessenta € três graus sudoeste (630 S'W); cento e dois metros
e trinta centímetros (102,30 m) , setenta e três graus trinta minutos sudoeste (73Q 30' SW); duzentos e' dois
metros (2{)2 m) , vinte € três graus
sudeste (230 SE); cento e vinte e
três metros e vinte centímetros ...
(123,20 m) , dez graus sudoeste (10°
SW); cem metros e cinqüenta centímetros (1()(),50 m) , vinte graus sudeste (200 SE); cento e trinta e nove metros e vinte centímetros (139,20
m) , cinqüenta e dois graus trinta.
minutos nordeste (520 30' NE): noventa e um metros e vinte centímetros (91,20 m), oito graus trinta
minutos nordeste <8.0 3()' NE); noventa e um metros 91 m), vint-e e
um graus trinta minutos sudeste (21Q
3D' SE); trinta e um metros e oitenta centímetros (31,80 m) , seis
graus trinta minutos nordeste (6° 30'
NE); cinqüenta e oito metros e trinta centímetros (58,30 m) , dezesseis
graus trinta minutos sudeste (16° 30'
SE); setenta e quatro metros e quarenta centímetros (74,40 m) , oitenta
e quatro graus sudeste (84° SE); setenta e seis metros (76 m) , quinze
graus nordeste (15° NE); trinta e
quatro metros e cinqüenta centíme,
tros (34,50 m) , dez graus noroeste
(10 0 NW): quarenta e nove metros
(49 m) , dois graus trinta minutos
noroeste (2. 9 30' NW); noventa e.
quatro metros (94 m) , vinte e quatro
graus trinta minutos noroeste (24°
30' NW); quarenta e quatro metros
(44 m) , trinta e quatro g-raus noroeste (34° NW); cento e dez metros
e dez centímetros (110,10. m) , vinte
e quatro graus norcests (240 NW);
oento. e cinqüenta e cinco metros
(155 m) , trinta. e cinco graus noroeste (350 NW); trinta e três metros
(33 mi, um grau noroeste (10 NW);
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vinte e cinco metros e cinqüenta!
centímetros (25,50 m) . cinqüenta e
três graus noroeste (53 Q NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do m-esmo Código, não expreesaments mencionadas neste Decreto,
Parágrafo uruco , A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assocíado, .de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo COnselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O concessíonârío da autorização fica obrigado a recolher aOS"·
cofres públicos, na f-orma da Iei, 06
tributos qUe rorem devidos à União"
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto DO art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessíonárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será. declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37"
e 38 do Código de MinlM.
Art. 4.° .As propriedades vízinnas
estão sujeitas às servidões de solo e'
sub-solo para. fins de lavra, na forma
o.OS arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O ooncessíonãrío da autorização será físoatízado pelo Depaxt.amente Nacional da Produção Mineral:
e gozará dos favores 'discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorízaçâo de lavra terá.
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívísão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeíros (Cr$ 600,0:)).
Art. 7.° Revogam-se ~ dísposíções:
em contrárío .
Rio de Janeiro, 27 de outubro de:
J958; 137.° da Independência e 70.0
da Repúhlíca .
JusCELINO KUBITScHEK

Mário Meneghetti.
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m;

19511

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Jatet a lavrar carvão mineral no
município de Criciuma, Estado de
Santa ctuarina,

o Presidente da Repúhlica, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,o I, da Con.stituição e nos
têrmos do Decreto-1'ei D.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códig() de Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasíleíro Roberto J-afet a lavrar carvão mineral, em terrenos da antiga
sesmaria de João da Costa Brito, corihecida por Urussanga Velha, no Iu,
gar denomínaco Lote B, distrito e
município de orícíuma, EStado .de
Santa Catarina, numa área de novecentos e noventa hectares (990 ha)
uenmíntada por 11m paraletogramo que
tem um vértice a deis mil e duzentos metros (2.20'Om). no rumo verdadeiro de quarenta e nove graus
quarenta e três' minutos nordeste ....
(49 0 43' NE) de um ponto situado a
vinte e oito metros (28m) da margem esquerda do rio dos Porcos contados 'para sudeste (SE) sôbre a divisa entn:~ OiS munícíoíos de Araranguá e Orícíúma e os .ladcs, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco
mil e quinhentos metros (5.500m),
quarenta e dois graus trinta e dois
minutos sudeste (42 0 32' SE); mil e
oitocentos metros (1, 8'ÜOm) , quarenta. e nove graus quarenta e três minutos nordeste (49 0 43' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33. -34 e suas alíneas.
além das seguintes e de outras cons-tantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único. A execuçã-o da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na j-azida, como associado, de qualquer das substâncias
- a que se refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discríminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art 2.° O concessionário da autorizac~o fica obrigado a recolher aos
cofres públioos, na forma ela lei os

tl'ibubos que ferem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposbo no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3,° Se o concessionário da autorízação não cumpri],' qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declare-da caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas,
Art. 4°, As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de sole e
sub-selo para fins de lavra, na forma
dos ,arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorrzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Prc·ducão Mineral
e gozará dos favores 'díscrfmínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorízaçâo de lavra terá
por título êste Decret-o, que será
transcríto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Nllnistério da Agricultura, após o pagamento 6:a taxa de nove mil e 110vecentos cruzeiros (Cr$ 9. 9Dü,'l}{}) ,
Art. 7.° Revogam-se as díspcsíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro - de
1958; 137,° da Independênci.a e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBJ,TSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44,765 DE

OUTUBRO

DE

DE

2i

1958

Icectmhecimenic da Faculdade de Direito do vaZe do Parafba.

O Proesidente da
da atributção qUe
tig-o 87, ítem 1, da.
termos do art. 23
m-ero 421, de 11 de

República, usando
lhe confere o arConstituiçá-ü e n~g
do Decreto-lei numaio de 1938, d-e-

ereta:
Artigo ún.co. E' concedido reconhecimento ao !?Ul'SO d2 Bacharel3.do da
Fa-culd,ade de Direito do Vale do Paraíba cem sede em Sã.o Jose dos
Campos, no Estado de São Pau!.. ,
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
de 1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINo KUBITSCHEK.

Ctoote Salgado.

ATOS
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1958

Aprova OS Quadros e Tabelas de pessoal do Instisuio Brasileiro de Geografia e Estatística e dá Outras
providências .

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere e arug,-' 87, item I, da Constítuiçâz, e tendo em vista o disposto no art. 16 da
Lei n. o 2.745. de 12 de março de
1956. combinado com o § 1.0, do artigo 19 da Lei n.s 1.765, de 18 de dezembro de 1952. decreta:
Art. L" Ficam aprovados, na forma dos anexos, OS Quadros e as Tabelas de Pessoal do rnstítuto Brasileiro de Geografia e Estatisttca (1,
B.

G. E.).

Parágrafo único. Os quadros serão
constituídos por cargos isolados de
provimento efetivo e em comíssâo.
de carreiras e de funções gratificadas, e as tabelas serão integradas por
séries funcionais e funções isoladas.
Art. 2.° O COnselho Nacional de
Geografia (C. N . G . )
terá Quadro
único, desdobrado em partes perma·
nente e Suplementar. e uma Tabela
de Extranurnerário~rruensalista.
Art. 3.° O Conselho Nacional de Estatistica (C.N .E.) compor-se-á do
Quadro I, pertencente à Secretaria
Geral do Quadro lI, privativo das
Irispetortas Regionais e Agências Municipais, ambos integrados de Partes
Perman-ente e Suplementar. e de -rma
Tabela de Extranumerário-mensalista,
~
Art. 4.0 Os cargos de Parte Suple·'
mentar serão suprimidos à medida
que vagarem, iniciando-se a : supressão, quando se tratar de ca.rgo de
carreira, feitas as promoções, pelas
classes inferiores.

Art. 5·0 O I. B , G, E. possuirá. além
dos integrantes dos Quadros dos conselhos, a que se referem os arts. 2."
e 3·°, os seguintes cargos isolados
do provimento em comissão e tunçôes gratificadas, privativos do Gabinete da presidência:
a) cargos isolados de provimento
em comissão:
'
1 - Chefe de Gabine.t€. símbolo
CC-5; e
3 Oficial de Gabine~, símbolo
00:
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b) funções gratificadas:
3 - Auxiliar de Gabinete, símbolo
FG-6.
Art. 6.° Os padrões' alfabéticos de
vencimentos, os sim bolos dos cargos
em comissão e das funções gratificadas e as referências numéricas ~
salários são os fixados nos arts. L".
2." e 3.° da Lei n.O 2.745. de 12 de '
março de 1956.
Art. 7. 0 Os vencímentos dos cargos
de Tesoureiro e Tesoureiro.Auxil.ar
são os fixados na Lei n. o 3. 2D5. de
15 de julho de 1957, observada a classificação das respectivas Tesourarias,
na conformidade do disposto no áItígo 1. o da referida Lei.
~ 1. o Para os efeitos da classiücaçâo de que trata êste artigo, ficam
incluídas nas 411 e 5~ categorias. as
Tes0urarias do conselho NaClOruü de
Estatistic~ e Conselho Nacional
de
Geografia, respeotivamente.
§ 2. o O cargo de 'Tesoureír., será
exercido em comissão por um dos Tesoureiros-auxiliares da respectiva, Tesouraria .

Art. 89 Os cargos do l. B. G. E.
serão providos por:
I - Nomeação;
TI - Promoção:
III - Transferência;
IV - Reintegração;
" - Readmissão;
VI - Reversão; e
VII - Aproveitamento.
Parágrafo único. A nomeação para
cargo de carreira far-se-á sempre
para a classe inicial.
Art. 9.° A:3 nomeações ficam suíeitas à prévia habilitação em eoncurSO público de provas ou de provas e
títulos, nos têrmos da Lei n.? 1,584.
de 27 de março de 1952, regulamentada pelo Decreto ns 31.477, de 18
de seternbrv, de 1932.
Parágrafo único. Não depende de
habilitação em concurso o provimento dos cargos considerados em comissão.
Art. 10. Excetuados os casos de
promoção e melhoria de salárto, o
provimento dos cargos e funções int(~rantes dos Quadros e Tabelás ane.
xos deverá ser precedido de autorização do Presidente da Repúb.rca,
ainda que se trate de provimento decorrente de concurso,
.Art. 11. Todos os atos de provi. mento do LB,G.E. deverão ser publicados no Boletim de Pessoal ms-
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1) adicional por tempo de serviço_
ti tuído pelo Decreto n. ° 43 .9"25, à e
§ 1.0 No pagamento do vencimen26 de junho de 19'58.
tos e na concessão das vantagens
Art. 12. O funcionário ocupante de
previstas neste artig-o serão Observacargo de provimento' efetivo adquire
das .as normas legais que vigorarem
estabilidade depois de:
para os funcionários públicas civis
da
União.
.I - dois anos de exercício, quando
nomeado em virtude de concurso; e
§ 2.0 O arbitramento das diárias
n - cinco anos de exercício, quan- consultará R natureza, O local e as
cOndições de serviço, mediante insdo nomeado em caráter efetivo, sem
truções do presidente do l. B. G. E ..
concurso.
que fixarão o máximo e o mínimo§ 1.° O disPoSto neste artigo não
respeitados os limites
estabelecidos
se aplica aos ocupantes 'de cargo em
para o Serviço Público Federal.
comLssão.
§ 3.0 ~ vedado atribuir aos servi§ 2 9 A estabilidade diz respeito ao
dores do 1.- B. G. E. , a qualquer
servíço do I.B.G.E. e não ao cargo.
título, outras vantagens pecuniárias
Art. 13. O funcionário estável peralém das discriminadas neste artigo,
derá o cargo em virtude de sentença . salvo quando previstas em lei,
judiciária, no caso de extíngtilr-se o
Art. 15. Sem prejuízo de qualquer
cargo ou :;:10 de ser demitido mecíante processo administrativo. em que
direito OU vantagem legal. o funciolhe seja assegurada ampla defesa.
nário poderá faltar ao serviço até
oito (8) dias consecutivos por moParágrafo único. No caso de extivos de:
tinção do cargo, o funcionário ficará
em disponibilidade remunerada até
l -- casamento; e
seu obrigatório aproveitamento em
II -- falecimento do cônjuge, país,
outro cargo de natureza e vencímen- filhos ou irmãos.
to eompatíveís com o que ocupava.
Art. 16. &. formas de provimento
Art. 14. Além de padrão de vendiscriminadas no art . 7,°
bem
canento correspondente ao Cargo que
como a posse, a fiança, _o exercício,
a remoção, a readaptacão, a substituiexerce!', o funcionário do I. B. G. E,
ção, a vacância, o tempo de serviço.
poderá perceber as seguintes vantagens:
'
as férias, as licenças. as concessões,
o direito de petição, a disponibilidaI - Ajuda. de eusto:
de, a aposantadoría,
regime díscíTI - Diárias;
plínar e o processo administrativo
lLI Auxilio para diferença de serão
regulados em instruções expecaixa;
didas pelo Presidente do LB.G.E .•
IV - Salário-família;
observados os princípios da Lei número 1. 711. de 28 de outubro de 1952,
V - Gratificações:
e respectiva regulamentação. assim
a) de função;
como as normas estabelecidas neste
b) pela prestação de serviço extra'
Decreto e Leis especiais que abranordinário;
jam pessoal autárquico.
c) pela representação de gabínete:
Parágrafo único. É obrigatória a
ti) pelo exercício em determinadas
prestação de fiança para o exercícío
zonas ou lccais;
de cargos ou funções em que houver
e) pela execução _ de trabalho de
natureza especial cem risco de vida responsabilidade pela guarda de valo:es ou bens materiais.
ou saúde;
.
j) pela execução de trabalho técArt. 17. Para os efeitos do artigo
nico ou científico;
255 da Lei n,? 1.711, de 28 de outubro
g) por serviços cu estudo' no esde 1952, consideram-se carreiras e
trangeíro ;
séries funcí-naís principais e auxih) pela participação em órgão de
liares, respectivamente:
deliberação coletiva;
.
I
Bibliotecário e Bibliotecárion pelo exercício do encargo de au- auxiliar;
xiliar ou membro de banca e comissão de concurso oU do encargo de
Ir -- COntador e Técnico de Conauxiliar ou professar em curso legal,
tabilidade;
III -- continuo e servente;
mente instituído; e

°

ATOS DO PODER EXECUnvO

IV -

Desenhista e Desenhísta-au-

163

do Departamento AdministrativlO do
Serviço Público, proposta de transV - Oficial AdminiStrativo e Es~
formação dos atuais diaristas em
crrturárío:
, mensalistas, adotado o aritér:Lo esVI Estatistico e Estatistioo-au~
tabelecido no art. 5Q da Lei númexilíar:
ro 1. 765. de 18 de dezembro de 1952.
VII - P0tÓgrMI.() e Auxiliar de FoArt. 21. E' nula a críação dos cartógrafo; e
ercs isolados de provimento em coVIII - Geógrafo e Auxilia.r Técmissão constantes do art. 6. 0 da
nico de Geografia.
Resolução n. o 499. de 2fl de fevereiro
Parágrafo único. A nomeaçã-, por
de 1956, da Junta Executiva Central
acesso da carreira ou série funcional
do C. N. E.
auxiliar para a principal' obedecerá
às normas fixadas no Decreto núArt. 22. Os funcionários efetives
ou interinos reelassificazíos, em virmero 34. 7B3. de 14 de dezembro de
tude de alteração de denominação
1953.
(- J cargo ou df:' padrão da classe iniArt.
18. Fica assegurado aos
cial da respectiva carreira. terão seus
ocupantes das carreiras extíntas de
,,'·.lOs apostílados na noVa situação.
Auxiliar de Agência e Auxiliar de Escriturário da Parte Suplementar do
Art. 23. Os funcionários efetivos.
Quadro II, do Oonselho Nacional de
que não possuírem diploma exigido
Estatistíca, o acesso às carreiras de
em lei para o exercido da profissão
Agente de Estatística e EScriturário. própria da carreira. que integram,
da Parte Permanente do mesmo
serâ-, transferidos para cargo da
Quadro. respectivamente. na torma
mesma classe de outra carreira. para
Q
do art. 255 da Lei n 1.711. de 28 cujo exercício não se exija diploma.
de outubro d·e 1952, regulamentado
Parágrafo único. Para efeito ce
'pélo Decreto "nQ 34.783, de 14 de
execução do disposto neste artigo. o
dezembro de 1953.
'1. B. G. E. submet-erá ao Presidente
Parágralf,o' único. Enquanto houver
da República, por intermédio do Deocupante nas carreírag de Auxiliar
partamento Admínístrativ., do serde Agência e Auxiliar de Escriturário
viÇO Público, no prazo de 12i) (cento
somente 50% das vD,gas da classe
e vinte) dias. proposta de regulaiD.ícial das carreiras de Agente de
mentação das situações abrangidas
Estatística e Escriturário serã-, propor êste dispositivo.
vidas por candidatos habilitados em
Art. 24. A lotação do pessoal do
concurso.
I. B. G. E. será fixada por portaArt. 19. Aplicam-soe aos extranuria do respectivo Presidente.
merários do I. B. G. E. a Iegíslaç~ vigente para 05 extranumerár~OS
Art. 25. Qualquer alteraçâ() nos
do servíco Público Federal. inClUS1\\€
QUadros e Tabelas do Pessoal do
as disposições da Lei n. o 2.284, de
r. B. G. E. somente pOderá ser fei9 de agôsto de 19M.
ta através de decreto d(} Poder &.~
cutívo. na focma do dispooto no ar§ 1 São consideradas
nulas a
tigo 19 § 1. o, da Lei n. o 1.7'65, de
criação das funções de extranum~rá
18 d,e dezembro de 1952.
río mensalista de que trata a Resílução n Q 499 de 29 de fevereiro de
Art. 26. A despesa. decorrente da
1956 da Junta Executiva Central do
execução do disposto neste decreto
C. 'N. E. . bem como as admíssões
será atendida pelos recursos próprios
para funções dessa natureza, prodo orçamento do Instituto Brasileiro
cessadas na vigência da referida Lei.
dp' Geografia e Estatística.
§ 2. o A admissão de extranumeráArt; 27. &t-e decreto entrará em
[tio-contratado e taref,eiro obedecerá
vigor na data de sua publícaçâo. reao disposto no art. 2Q da Lei número 2.284, de 9 de agôsto de 1954, vogadas as disposições em contrário.
regulamentad-, pelo Decreto númeRio de Janeiro. em 30 de outunro
TO 38.1'Ü6, de 19 de outubro de 19'5.5.
de 19&8; 137. o da Independência. e
70. o da R/êpública.
Art. 20. Dentro de 120 dias contados da publicação dêste Decreto.
JUSCELmo KUBITSCHEK.
o I. B. G. E. submetera ao Presídente da República, por intermédio
Cyrilla JuniOr.
xilíar ;

J.
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If>o

QUADRO

DE

PESSOAL

Parte Permanente

SITUAÇÃO

N.O de

Carreira ou catgo

cargos

ANTERIOR

Classe

ou

SITUAÇÃO NOVA

I

II
I

Excedentes I

i

padrão

I
I

Classe

cargos I

padrão

N.O de
Vag'os

I oarreíra ou cargo

I

I

1-0

}:l

l-

t::j

I
I

~

I

Secretário Geral
Secretário Assistente

OC-1
Co-4

=(

I
I
I

4,

Diretor de Divisão ..

OC-4

-/I
I

i

1

Tesoureiro . . ...

o ,

,

•••

00-7

_1

í

1-

-

Ca.1"908 isolados
de provimento

~

~'

em comissão

II

I

8
g

I

I

j

1

ou

~

otil

1
l~

1
2

Secretário Geral .....
Secretárío Asslsten te

00-1
CC-5

f Diretor de Divisão
I (de Geografia; e de
I C arto gr afía )
.

CC-4

~

2

I

I

I Diretor de

Divisão

I (d-c Administração; e

I I Cultural)

.

CO-5

I
(

II

o ••••• o •••••••••••• ·,

"

CC-7

o

II
4

I

~

: Chefe de SeCa0 ••....

FG-2

,
~

I
I Chefe de

I
I
I

II

I
I

1

/

I

I
I

I
I
I
I

I
I

I
I

I

I
I
~

~ao

l-

I

I
I
I
1

I

\
I
I

I

,

I

!

I
I
I

I

!
!

I
!

1

I
1

\

I
r

1

1
I
1

1

!
!

!
I
I

1

I

!

1

1

I

,

1

,

I

7

I

I Chefe de Seção (de

. Cartografia . .

i

1
2

::5
ti}

I

8

I
I

>-

~
t:l
~

l:,:I:j
~
.t:l

oq

FG-3
FG-3

~

.0

I pedjente; e de ser-

1

1

1

! visão de
Iç§,o

1

FG-3

! da Divisão de Admt! nístraçâo .. .
,
I I Procurador Chefe ..
I I clefe de Seção (de
I Comunicações e Ex-

! Chefe de Seção (do
I Pessoal; do Material;
! e de Contabilidade)

3

I
I
I
I

FG-3

I viços Gerais) da Di-

I

1

I
I

.

1

1

I

I duções) da Divisão de

!

!
I

I

/ I
FG-2 I
I

I de Restituição Aero~
I fotogramétrica;
de
I Documentação cartoI gráfica; e de Repro-

1
I

I
I
I

1 Cálculos;
de Compit laçãc:
de Desenho:

,I
I
1

!

1

RegíO-

Regional
I Sul; Regional CenI tro-Oeste; de Estudos
I Sistemáticos; de CálI eulos: e de Atlas e
I Ilustrações) da DiviI são de Geogr-afia .. ,

1

I
I
I

de Seção (Re-

I

: nal Le-ste;

I

,
1

I

I gional Norte; Regio-

I nal Nordeste;

1

I

I

r Chefe

8

I
I
I
I

I
I

I

I

Chefe de Seção (de
Triangulação; de Nivelamento; de Bases,
Astronomia e Gravi~
metria; e de Levantamentos MistoS) da
Divisão de Cartografia
.

I

1

,

4

I

1

FG-3

Funções

gra ti/icadas

\

I·I

I
I

II -

3

I

AdmjnistTa~

.

FG-4
I--' '

de Seção (de
Biblioteca.: de Divul-

1 Chefe.
r

I ~acáo Cultural; e de
I I Publicações) da DiI t vif5.o cultural
.

O}

tTt

PG-'

....

C)

SITUAÇÃO

N.O de \

cargos

I
I

Carreira ou

oar~o

I Exced.

Olasse

ou

1·

I

1
1

I
i

I

1 !
5

I
I
I

Gabinete
do Secretário Geral
Chefe da Secretaria
dos órgãos Delíberativos
.
Chefe de Portaria
.
Secretário de Gabínete
.
.

-I

1

I
I

1

......

-!
-I

FG-3
FG-4

1

1

I

-I
I

FG-5

5

I

-J

FG-3

Secretário de Gabinete
do Secretário Geral
Chefe de Secretaria
dos órgãos Deliberativos·
.

FG-S

-j

FG-S

-II

Procurador Chefe
.
Chefe de Portaria ..

FG-3
FG-6

1

,

i

I

1

I

I

!

!

-I

Secretário de Gabinete (do SecretárioAssistente; da Divisão de Cartografia;
da Divisão de Geografia; da Divisão
I de Administração; e
I
da Divisão. CuJt.ural,)

I
I

-

I··· ... ········· .. ···· ..

F'G-5

-

!

.

I
I
,

de Rádio e Corou-

te

i

I
I

I

FG-5

II

,

Geral

I
I

I Encarregado do Setor

I
1

meações do Gabine-

do

I

Secretário
· ..

- I
I

,

1

I
-I

,I

I

FG-5

Vagos

I

Secretaria

O. R.)

I
I

1

I

Secretário da ComiS~
são de órgãos neuI beratjvos .
.
1 1 Secretário da Comis!
são de Promoções ..

de

(O.

I

I Exced.

ou

padrão

Chefe

-I

FG-3

I

2

1

I,

F-G-3

!

I

C~

Carreira ou cargo

I

I

I

i
I-Secretâ.rio do

N.O de \'
cergos

padrão (

I Ohefe
de Secretaria
(C. O. R.>
.
I

1

Vagos

I

II

C)

SITUAÇÃO. NOVÁ

ANTERIOR

FG-5

I
r

-)

- I,

-I

I

I
I
I
-I

~

~.
fII

t:::l

o

~

~
P:I

~

C':l

c=l

~

l

I

l

2

l

l

j

I
I

6

i
I

I.

1

I

I

I

I
70 I Enca·rregado de. Setor

I
I

l

i

, I

I

I
I

·f
FG-5

t

I

2

1
I

II

I

I
I
,

~

I
I

! Encarrega-do do

3

Setor
(de Fotografia e crnema; e de Geogra-

fia

,Universal)

da

Divisão de Geografia
Encarregado de Setor
(de GeomorfOlogia;
de Climatologia; de
B ío ge o gT a f ia; de
Geografia Humana;
de Geografia Políti_"
ca e de GeOgrafia
Econômica) da seção de Estudos Sistemáticos da Divisão de Geografia ..
Encarregado de .3etor
(de Atlas; e de ilUStrações Geográficas)
da Seção de Atlas
e Dustrações da Divisão de Geografia

FG-5

i
i

i.
)

FG-S

8
",

ot::l
t'1
~

FG-5

o

;i

(de Medição Angu-

.~

lar e Montagem de

3

o

FG-5

Encarregado de Setor
(de Medição' A: de
Medição B; e de
Medição C) da Seção de Nivelamento
da Dívísão de Car-

tografia . .

.

t:z:l

~
t<j

Encarregado de setor
Tôrres: de Reconhecimento A; e de Reconhecimento B) da
seção de Triangula,ção da Divisão de
cart,ografia . . .....

[

I-l

FG-5

C)

...:J

..OI

SITUAÇÃO ANTERIOR
~ .'

I

I

I
N." de )

cargos

I
)

I

Carreira

Classe

oU

CIUg'o

~[

I
I

I
oU
Exced. I Vagos
padrão I
I
,I
I
I
I

!
f

.1
!

iI
N.~

de

Carreira oU cargo

oU

padrão

I

i

!

I
3

~

I

I1

tronomía e GraVÍmetría: e de Contrôle Astronômico)
da seção de Bases,
Astronomia e Gravimetría da Dívísão
de Cartografia . ".

Encarregado de Setor
(de levantamento A;
de levantamento B;
e de levantamento
C) da Seção de Levantamentos Mistos
da Divísâo de OarEncarregado eLe Setor
(de Cálculos Astronôrnícos; de CáJeulos Qeodé.sícos; e
de Cálculos Espeda Seção

I
I
I
I
I
i

~

iI

l"Jl

I

8

iI
/

FG-5

~

~

l'il

,-

:rJ

~

Q

c:
H

~

FG-5

I
1

de

Cálculos da Di visão
da Cartografia . , ' .]
Encarregado de se'OOr
(de Pesqui.~as; de
Altimetria; de pIa·

Vagos

J

I

cíaís)

4

I Exced:

Encarregado de Setor
(de Bases; de As-

tografía _

3

I

I

I

i
3

!

I

i

I

I
I.
i
I,

Classe

,

I

I

I
I

cargas \

I

1

cc

SITUAÇÃO NOVA

11

FG-5

~

I

nimetrla: e de oartes
Especiais) da seção
de Compilação da
Dlvísão de Cartografia.. ..........
~
Encarregado de setor
<Cartográfico e Citográfíco) da Seção
de Desenho da Divisão de Cartografia
3 I Encarregado de Setor
(de Identífícação e
Seleção; de Análise
e TriangulaçãQ; e
de Restituição) da
Seção de Restitui-

I

!I

I
I
I

I

FG-5

FG-5

~

o

UI.

ção Aerorotogramé-

tríea da Divisão de
Cartografia.. .....
4 EnCarregado de setor
I (~Prontuário; de
I Mapoteca; de ArI quívo Fotográfico; e
de Dimão Terrítoríal) da Seção de
Documentação ORr·
tográfíea da 'Divisão
de cartografia .

I

-

FG-5

21

I

-

~
~

ot::I

t<:l
::J

i

I

I

I

t:r:1

@
," o
c::
I-'l
-

FG-6

~

o

Encarregado de Setor
(de 'cadastro; e de

Direitos e Deveres)
I

da seçã.o d-o Pessoal
da Divisão de Adj ministração . . ..... I
3 Encarregado de setor
<Comercial; de Patrímônío: e de AI·
moxarifado) da Ser
ção do Materi.al da
Divisão de AdmínisII tração
. . .......... I

I

I

";~

I

,li

I
I

li

FG-5

FG-S

j

-

'------::--_-f--.-,--

~
~

(.'?

....
SJ:rU"AÇÃO

I

N.o de

cargos

I

c:;.
""'"'

SITUAÇÃO NOVA

I

1-

!
I

ANTERIOR

oarreíra ou Cargo

Classe

ou

padrão

j

I

Excedenl"

I

N.O de
Vagos

Carreira ou cargo
cargos

I
I

II
1

I

II
I

I

I
/

j
I

11

I
I
J

I
I

I

I
I

I
I

I
I

3

I

I

Excedentes

I
I
l

I·

I EllCal'regado de Setor

(Contábil; Jrça.mentárío: e de Contrôle) da Seção de
Contabilidade da Divisão de Administração . . ... _.....
3 1 Encarregado de Setor
I <de Fotocartografía:
I de Tipografia e .Mu)tilite; e de Cópias)
da Seção de Reproduções da Dívísão
de Cartografia , .,
4 I Encarregado de setor
(de Serviços Gerais
- Seção de Triangulação; seção de
Nivelamento; Seção
de Bases;
Astronomia e Gravímetria; e de Levantamentos
.Mistos)
da Divisão de Cartografia
.
3 I Encarregado de Setor
(de Catalogação e
Referência; de Ar-

I

ou

padrão

I

I

Classe

,

FG-5

FG-6

I

rIl

1

i

I

I

1

-

l
_ II

I

l

I

I

t

I

FG-6

I
I

!

!
I

~

I

I-

!
I
i
l

Vagos

-

II

I

I

j

8

d'

l:l

t"l

:=:J

txj

f;i
(")

~

~

I

i

I

I

I

I

4

J

J

I
!
I

I
II

I

I

I

4

I

I

I
I
I
I

I

II

j

I

2

I

II
I
I

)

I

,

J
I

I
I

I

Ii

I

I
1

'

FG-G

I

j

1

j

I

I

I

I

II

I

-

I
I

I

-

-

-

I
I

I

......... t, . . . . . . . . . .

t

t

•••

I

II
I

I
FG-S

\I
I

-

j

I
1

~

I
FG-6

I

-

I
I

I
I
I

FG..6

1
I

-

I
I
I
I

In

-

8
d
t::l

b';l

p;!

~

o

S
~

I
I

I

I

I

I

iI Dactilógrafo
Especia-\
ltzado Vari-Typer .

1

I
!I

I

I

I

I

I

FQ--6

l

I
I

I

quívo Coro gráfico
e de Hemeroteca)'
da Seção de Biblioteca da Divisão
I Cultural ..........
I Encarregado de Setor
I
(de Museu; de In'I tercâmbio; de Assístência ao Ensino.
e de Topenimia)
da Seção de rnvuiI
I gação Cultural da
I Divisão Cultural ..
I Encarregado de setor
I (de Redação; de
I Revisão: de riusI trações; e de ExpeI dição) da Seção de
I Publicações da D1I visão Cultural ....
I Encarregado de setor
I (de Protocolo e M-I
quivo; 'e de Mecanogratía) da Seção
I de Comunicações e
Expediente da Divisão de AdmínísI tração ............
I Encarregado de Setor
de Reparos e csnservaçã., da seção
de Serviços Gerais
da Divisão de AdI
ministração.· ....
Encarregado de Setor
de Garage e Transporte da Divisão de
Administração .....

I
I

I
I

I

!

-

FG-6

FG-6

-

I
I

I

II
I

I
I
!

- I
- I
I

I--'

-J
I-

IH -

Cargos isolados de provimento efetivo
I-'

N.O de

J

I
I

Classe

oarreíra oU cargo

J

cargas I

OU

padrão

I

I
I

I

J
K

I
I

I

I

I

Exced.

I

N.O de I

Vagos

I

I

.
1 ,I Este-no
Dacti]ógTa.fo ..
3 Tesoureiro -Auxiliar .

-

-

i

I

-

-

I Oarreíra

cargos

I

1
3

II

oU

.......... , " . " " . " " . .. . " "

•

..

"

.

,.

..

"

...

... .. .

"

.

lo

..

"

.

•

.

,

..

....

.

...

~

..

~

.........

.

..

.

.

.

.

."
,

.

,

1

2 I Auxiliar Técnico de
Geografia " ...........

R:

-

G

II
I

I

I
I

I

-

-

IV -

I
I
I
I

-

!

. ..

~ I ::::::::::::::::::::::

J

,

.. ..

. . . . ..
1 1 Bibliotecário
1 1 Bibliotecário
...........
1 I Bibliotecário
1 I Bibliotecário
.........
1 I Bibliotecário
3 I Bibliotecário ,., ......
~

.1

--1
. 8

I

.....

'

......

li

N

I

M

I

L
K

I

J

11

I

I
1
r
\

-

-

I

I

1

I
I
I

1

I

1

'-

--

-

I
-)

--

G

1

8

1
2

dl

5

PJ

1

I

I
I

6

-14

Bibliotecário
.

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

~ ~

ii

............ l

I

................................. -

3

1

..· .. ········ .. · .. ··-1

8

I

N

M
L
K

J

i

t

1

-

I
1

t;l

t'.l

l;tj

~

o

..,c:

8

o

2

--1

~

~

excedente, não poderá ser superior
a 16,

i I _:::::::::::::::::::::
....................................
1 1

I

-

10providos nesta carincluindo

I
I

-I

I

H

8 i\ ......................
--i
16
Observação
total de cargos

i

1

de
K

~

reíra.

1

J
M

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

-í

Exced. I Vagos

.oU

CARREIRAS

I Auxiliar
Técnico
Geografia
-

Classe

I padrão

Esteno Da,etilógrafo·.
Tesoureiro Auxiliar

,I

1

I

3 1

I
I
I

I

cargo

\

1 I Auxiliar Técnico de
Geografia ..... , .......

..;]
~

SITUAÇÃO NOVA

SItuAÇÃO AN'XERIOR

1

I

4

!

I

Observação:
O total de cargos providas nesta carreira,
mcluíndo o excedente. não poderá
j ser superior a 8

I

[

!

I

1
-

II Bibliotecário

auxíliar

1

1

H

.

I Bibliotecário

auxiliar

--=; I··················
I

2 i Calculad.ol'
.2 I oalculador
2 i Calculad,ol'
1 I Calculador

, .. ,
--. .
.

4 r éài~l;i~d~~'::::::: ~ :.: :

-111

F

J
1
H
G

..

cartógrafo
II Cartógrafo

I

Cartógrafo

I cartógrafo

~

22 1

I

I

I

•••

~t

,

••

, - ..

.. '

.
-,

•••

I

I

I

····4."'

H

I

i
I
I

I
"

'1
!

I
I
:
i

N
M

J

I
I

1

N
L
K

I
I
I
I

II

II

' ..

.

I

!

I
3
3
9
2

I

r

D

I
4 \ Oartógrlilf-o . -. ,
.
1 I CartógJ'aJfo 'Especialízado .. ···········

I
'
I Biblioteçário auxiliar

J

i
I
i
11

I

I

II

1

í

1I

I

.

H

i I :::::::::::::::::: ~ :::.
_2 \

F
E

1

5

I

\

I

calculado?,

1/ .:::::::::::::::::::-

~ I :::::::::.::::::::::'
~ I :::::: :.: ::: :::::::::

1

G

J
I
H
G
F
E

-I

1

I

r'

I
I

I

i

1

5

I
I

K
J
I

H

ó'
~

~

I
I

2

I

1
6

1

j

I

I
I

2
5
8

I

I
!

1
I,

I

t7

o

t=l

1

5

til

~c::
,.,

I
1

N
M
L

(5

;IIJ

t

I

I

>

1
3
1

\

!

3

I

I

I

I
I
I

!

,\

II
i

I

'I

I

~l

1

I
I
2 I

4

I

I

I
),

,....
-::J

W

.....
~

>j>.

'SI'rUAÇÃO

\

N." de \

cargos

2

1

I

Classe

ou

Ca.l"l'eira ou Cargo

padrão

N

M

1

1
Contador
1 I Contador

! Contador
.....

li

,.

••

.
li

o

•

lo

o

~

to "

•

o

L
K

I Excedentes '

i

I

.

o ••• ,.

I

1

Vagos

N." de j

cargo_s

I

I -- I
!
I
=
I

I

,

.
I

I C<>ntador
Contador

:I

SITUAÇÃO NOVA

ANTERIOR

-

I
I

I

Classe

oarreíra ou cargo

Vagos

ou .

padrão

contasor
N
M

1

L

1
1

K
J

1

I
I

1
1

I

6

1

1

I
H

2
Obs.: O total de cargOS providos nesta
carreira i n c lu" n -

2

2

1
1

I Contínuo
Contínuo

I oontínue
! oontínuo

1
3

-

,.

.

6
8

18

,Obs.: O total de car-

providos nesta
carreira i n c l u 1. n do os e x e e d-e n '
tes, não 'Poderá Jer
superior a 18.
gos

,I

t:::I

t'j
~

(")

~
H
G
F.
E

2

1
2

5
8

D

6

6'
~

ex

COntínuo

H
G
F
E

t;:l

o

~

ced en tes, não poderá .c;er
superior a 6.

doas

~

3

15'

21

-

I

I········

.

1 I Daalãgrafo

~~~~~~~~~~~

.....

8

F

Datilógrafo • . ....•.

..........

12
20

D

22'/

I
I
2 II Desenh'15 t a . .

ri

7
2

I Desenhista.~auxilial'

6

I
r

.

D~erullsta

.

~

8

. .

,.

Desenh1sta-aUXIlIar

~

J

7

2

M
L

2

L
K

I

1

,

)

1

9

r
27

I

I,

1

I

-

-'

----- ----_...

_--~--

.

J

.

I

~
H

2

~

o

--.,._._~

1
4

4

I

poderá ser superior
a 27.
l
~,

---~

••••.

~
o

I
I
i
\
I Obs.: O touü de car'l
[ gDs providos nesta I
I carreira incti.!mrj(l
I os exceãentes. n(Zu
\

j

d'

~

K

1 ::::::: . : ::::::::::::

J

.

..

2

N

N

I
27 I

l

>

Desenhista

I DeSe;hi~t~':'''': ~ ::::I
I oesenhísta . .
.
I Desenhista . . .:' .

2

31

te suplemen!ar não
pod f5rá ser superiOr
a 42.

I

I

13

Obs.: o total de cargos providos nesta
carreira i ti c u z n d o os e x c e à e n te. s. e na ,carreira
iaêntica da P a r-

I

I

12

19

D

40

I

5

13

F'
E

.

I

3

·1
..

,

....-.l
~

-,._~----

-_ ..

-;---.--:

7"--~-_=_---.___=__'-.~/

C!1

.....

...:J

SITUAÇÃO ANTERIOR

N . to de

1 )
I
l Classe
! Carreira cu Cargo I~
ou

cargos!

12

padrão

I

Exced.

i

I

I

I !

! Desenhista

..

H

,

! Desenhista-auxiliar
-I
25 I
I
,
10

H
G
-

..

I.

! Engenhel!'(-'

O
-.. .. . .

-:

. - 1 •••••••••••••••••• ,....

Engenheiro

I

I

t.
I

-

-

I
I

-

-

-

I
I

4 i Engellhe~l'G

!

-

,

I

,
I
I

1

I

i

N

I

I

-

__

-

1

I

I'"
I
I
I

I

--

-

I

ou

Exced.

1 Vagos

-

I

-

I

--

--

-

Desenhista-auxiliai

I

5
7 I

".............

10 I

',

"

--I
25 I
I
Observação
! O Ftal de cargos prcI vidos nesta carreira,
! incluindo os exceI

-

Classe

padrão

I

'
I
1
I

I

3i·········

I

-

K

cargos I

Carreira ou Cargo

O)

I

I
-I

I
I
I
I
I

I

- 7I,

V8g0S

I

1

E

i
i

1

i

i

I N . o de \

I

2 : Deaenhísra-auxllíur ..
1 I, Desenhista-auxiliaI' ..

2

I

I

I

I
r

-

SITUAÇÃO- NOVA

dentes,

H

I
!

11

G
F

I

-

~

I

-

I

I

-

E

I
i

I

Engenheiro

O

1.. . .

N

2

M

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
5-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

L
K
I

Observação

O total de cargos provídos nesta carreira
incluindo os excedentes. não poderá
ser superior a 12.

o

t;:I

11

~

~
~

S
o

1

-

I

-

I

-

2

i
4

I

-e

o
"~

3

I
I

--

I

I
I

g

,
!

I

>
>-'l

7

I

I

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

- 12

11

•

25.

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

-

~

-

I

não poderá

ser superior a

I

~

4
g

I

Escr~turário

I

12 /

91 ........................
9

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

G
F
E

-I
3()

-

I

I

I

I

I

I

-

--

8
12
20

I

5 I Geógrafo
6 ( Geógrafo ............. ,. ...
9 : Geógrafo I ' . ' I' lO· .....
11 '. Geógrafo ...............
17 Geógrafo . .. . ..............

O
N
M
L

Geógrafo ............

J

••

.

,

•

~

,.

,.

tio

..

lO

..

~

K

I\
I
I

I

-

-

I

i,
I
I

I

I
I
I

I
I

E

I

I

- I
-

11

I

4 I

14

3

Obscrvaçáo

o

total de cargos provídos nesta carreira,
incluindo os excedentes, nâo poderá
ser superior a 40.

otil~

I

I

8

I

~
l::'

Geógrafo

--

1

-

- I········· .. · .. ····· ....
6 i ........ ·......... ···..
10 I .......................

O
N
M

-

14 1 ................. ., , ...

L

30 I .......................

K

-

-

I

--I

60

I

I
I

I

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

4

II

I

)

I

~

I·

I

-

G
F

1

I
I
I

-

I .......................
I ................. ; .....

40/

I
I

I

I

Escrit1trári o

11

-

II

\

I

55

I

i

J

I

7

I

I

I

r

-

II

I

-

5

I

I

I

I

l

,

-

l\

I
I
I

1

3

6

~

l.:r:j

(:;
(')

q

§

lO

Observação

O total de cargos provídos pesta carreira,
incluindo os excedentes, não poderá
ser superior a 60.

I

....

..:J
~

....

-.T

00

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

Número I
de
I
cargos l

Carreira oU cargo

I

Geometrísta. . . . . . . . .
2 I Geometrista
4 I Geometr~sta
5 I Geometlrlsta .•.......
2

8
11
1
-

I Geometr~sta

I

SITUAÇÃO NOVA

Olasse
ou
padrão

I
I VagOs

1

Exced.

I
I-

N

-

M
L
K
J
I
H

\

-

-

I
II

I

-

I

-

I

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

N

I

8
5 . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .
8 1
10.........

M
L
K

19

I

I

I

Geometrista

- . .. .. . . .

I
I

1

I

I
1
II
I
I

I

I

I

e~cedenYes, e provísórIOS, nao poderá ser
l superior a 45.

1

,.I

1 Ojj-;ial Administrativo

N
M
L
K

I -

I

4

I
1
i Oficial Administrativo
I Oficial Administrativo
I Ofic~a] Admllllstrat~vo
I Oflclal Aômímstrattvo

5

! Oficial Administrativo

J

1I

J

J

Geometnsta. . . . . . . . .
Geometrista Auxiliar

I

.

.

1 ! Escl'lturárlO . .'........
. 13 I Of~c~al Admm~strat~vo
13 I Otícíal Admmtstratívo

--'I
44

I·

I

33

2
2
4

l

!

I

H

1

-

1

-

~I

I

I

I
I

-

-

-

1

45I1

I carreira,

-

I --

I -

I -1

I

Obs. :

O

total

J

de

-

I

2
A

I

I..... . .. . .

6 . .. . .. .. ..

.. .. . . ..
. . .. .. •.

2

I -I

-

1

-

I· . .. . .. . . . .

46

I,

I..........
-I

-

........

J

I

H

[.

7

s

14

ó'

I

!

t:::l

t>1

~

o

I

I

q

~

I

2

1

I ---

I
I

-

-

2

J

81·····
.. ·· .. ··.. · .. · ....
l
16

I

1
1
3
2

;:li

I
N
M
L
K

-

1-1I

J

1(J

1I

I
I
I

I I
l-I

I

incluindo os

J

j

2

I cargos providos nesta

-

I
I
I
I Exced. I Vagos

I

ou
padrão

cargos

I
I
I
I

Cla~se

Número.
de
I Oarreíra oU cargo

1

-

2

3

I -3

5

7

/-1I
-

I

,

1
2

I

I PrOcurador ..........

I

PrOcurador ..........

l.a cato
Z.ll cato

!
I

)

2
3
2
2

\ Redator
Redator
I Redator .............
..

fl"""

...........

...........

..

lo

1

.......

................. :

..

I

1
1
2

[ Redator AUXIliar .•..
Redator AUXIliar ....
: Redator Auxiliar ....

I

-'1-···········-············
_.\
-13'

I
I
I

-

N

M
L
K
K

J
I

-

I
I
I

-

-

}!

-

I
I

I

I

I

2

-

I!

-

-

-

I
I

-

--

I

i

I

I
I

-

I

J-

-

I

j

-

I
I
I

I
I

~

..

.. .. ....

.

..

I
cato

.........................................
................. ; ..................

1

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

N
M
L

2

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

K

..

2
3
6

~

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

0

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

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

.. .. .. ..

J
I

H

~

15 I

I

totàl de
cargos providos nesta
Obs.:

1

1
I
I -- I
1
.I
!

1

)

I

I

1

I

servente
I
4 I
6 I .......... . -_ .... ..... ,
..
....... ..........
10
,

•••••

f

••

,

,

.........

~

I
I

-

20

I

I

I

I
I

,~.~~~

I

2
2
1

I

1

I
I
I

--

I

6

I

~

~

I
1-

I

I

-

ot:I

t:I

'"d
t'1

:>;l

I
I
I

J

1

t:I:j

1

f:lo

6
~-

8

q

H

~

o

I
I

I

I
I,
O
B
A

o

II

I

I

-

I

I

I --

>-

l3til·

--

I

I

1

.' ...

I
I

I
I

O

carreíra, incluindo os
I excedentes, não pode~ ré, ser superior a 15.

1

I

-

I

I

2.a cato I

I

I
I

I
I
I

l. Q

1• • . • • . • • . .

Redator

!

I

J

•••••••••

2

I
I

J

o

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

--

I

I

••

I

i
I
I

I

I

I

-

I

I
!

Procurador

)

\

I

I Redator

I!

j

I

I

i

I

-

I

íncluíndo os
excedentes, não podeI rã ser superior a 46.

I
I
I

I

I

1

o total de
providos nesta

I carreira,

I

II

)

Obs.:

I cargos

I

I

I

I

1

1

I
I

I

-

4,

-

-

6
1

I

-

10

20
I
I ----

......
-:I ..
q;>

,

....
~

PARTE

I -

Cargos isolados de provtmento efetivo,

SITUAÇÃO

Número
de- I
cargos

SUPLEMENTAR

1I

ANTERIOR

Classe

Carreira ou cargo

ou
padrão

extintos, a serem suprimidos quando' vagarem.

I

I

I

Excs.

Vagos

SITUAÇÃO

II
Numero
de
cargos
.

,
1

Arquiteto
dor

1
1
2

Assistente
Fisiográ--fico . . __
.
Dactilógrafo
'
.
Dactilógrafo
.

4

Dactilógrafo

5

Dactílografo .•..... -1,
ílôgrafo
.
Geoz.ietrísta Especiar
lízado
.
C'fieial Administrati-

8

1
1

vo

Conserva_ .

.

.

O
-O

I
H
G
O

O

carreira ou cargo

:i
1

'- I

ou

I

I
I

Conserva_
dor . . ,
Assistente Fisiográr-

fico . . __
.
_.
- Dactilógrafo . _
Dactilógrafo
.
Dactilógrafo -'
.
Dactilógrafo
__
Dactilógrafo
.
Geometrista Especia-"
I lizado ...•.....•...
Oficial Administrati-

; I

~I

1

Classe
padrão

1

I Arquiteto

II

K

J

I

NOVA

vo .........•.. _.

~cs.

Vagos

~

til

8

~
l:l;l

o
O
K

J
I
H
G
O

O

w
~
c::1

fI -

Carreiras extintas

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número
de
cargos

I1

Carreira ou cargo

I

<

Classe
ou

\

I Vagos

I

Número
de

1
11
Revisor
I

__ o

~

L
<

••• •

••••••••••••••••

'.

ReVISor. . . . . . . . . . . . . .

cargos

I

-

I

-

K
J

-

-

-

-

H

-

Técnico de Admínistração
Técnico de

I

I

-_.,
..
__. . . .

L

-

-
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I cedentes serão supriI midos à medida que
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! períores.
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..........
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Casa Popular e órgãos assemelhados
entregarão as edificações destinadas
a residências, construídas em Bl'aslConfere novas atribuições ao Grupo lia em plano de conjunto, (1() Grupo
de Trabalho que, mediante critério
de Trabalho constituído pelo Deprévíaments determinado, promoverá
creto n.o 43.285, de 25 de fevereiro
sua classificação e distribuição ceies
de 1958.
servidores públiecs federais, transteO Presidente d?v República, usando ridos para a NOva Capital, províder.da atribuição que lhe confere o ai tj~ ciando. em combinação cOm aquelas
os acordes individuais D1so 87, ítem r, da ~onstit.uiÇão, e CoTI- entidades
dispensáveís.
stderando a necessídade imperrosa de
Art. 5. o O Grupo de Trabalho procoordenação efetiva e a indispensável
ação executiva do QruPD de Tr3,~...-l?O moverá, em conjunto com o Depa.rtamento Federal de
Compras, a
incumbido de promover a transterêncriação e o funcionamento do Parcia de órgãos federais para Brasília,
que de Material em Brasília, cuja
decreta,:
construção, considerada de urgência,
Art. 1. o O Grupo de Trabalho
ficará a cargo da Companhia Urba.. ~
constituídn pelo Decreto n.o 43.285,
nízadora da NOVa Capital do Brasil.
de 25 de fevereiro de 1958, promo(NOVACAP) .
verá com os órgãos competentes o
Art. 6. o Fica o Grupo de Tra-b-alho
Ievaeitamento conjunto do!'; recursos incumbido da expedíção de ínstruções
orçamentáríos e especiais necessários
e da execução dos serviços necessá,
às ínstaíacões, adaptações, obras e derios à mudança dos equipamentos e
mais despesas conseqüentes da transmateriais dos Ministérios. à transfeferência de quaisquer órgã-os federais
rência e à instalação dos servidores
para Brasília, providenciando a efetiCiV1S e militares, bem assim j~ adovação das medidas indispensáveis à
ção de quaisquer providências urgenexecução -das finalidades estabeíecí- tes que se impuserem no decurs., da
transferência para Brasília de órgãos
das.
Art. 2.° Fica o Grupo d-e Trabalho
da administração federal.
autcl'izado a planejar e coordenar a
Art. 7. o A NOVACAP fará entrega
aplicação, em entendimentos com os
ao Grupo de Trabalho de escritório
diversos Ministérios e RepattiçêêS, de recepção e orientação e de predas dotações orçamentárias e rios
Ierêncía onde já existam ~~6talacões
créditos que forem abertos ~{)s exeradaptáveis, de área para ~rât115ito de
cícios de 1958, 1959 e IguO, vinculapessoal e triagem de equipamentos,
dOG, mesmo índiretamente aos probagagens e materiais diversos.
blemas da mudança da Capital para
Art. 8.0 O Grupo de Trabalho, meBrasília ou aolicar diretamente ou
diante entendimentos com os dive-rmediante convênios os recursos que
sos Ministérios e demais órgãos vinlhe- forem atribuídos.
culados à administração pública, poparágrafo Único. Excetuam-se os
derá r equisítar qualquer meio de
créditos destinados às vias de transtransporte para pessoal e material, viportes, aos sistemas de comurucaeóes,
sando a transferência da administra306 probl-emas de energia e às instalação para Brasília.
ções de unidades e estabelecimentos
Art. 9.0 As requísíções de servidomilitares.
Art. 3. ° O Grupo de Trabalho, com
res públicos civis pelo Grupo de Traos recursos conseqüentes do artigo
balho. nos térmos do Decreto núme2.°, promoverá as aquisições A realiro 43.285, de 25 de fevereir-o dêste
zará outras despesas índíspensáveis à
ano, terão preferência absoluta e coninstalação dos diversos Ministél'iCS e
sideram-se aprovadas, de aeôrdo com
à mudança do pessoal e materml
o art . 34 do Esta.tuto dos Funcionápara Brasília.
1'i06 Públicos Civis da Umão
desde
Art. 4. o Os Institutos de Pl'evldêl!-' que haja aquiescência do respectivo
ci::t SOcial, o Instituto de Previdência Ministério, manifestada. pelo seu Ree Assistência. dos servidores Jo Es~ presentante TI,ú Grupo de Trabalho.
tado, a Caixa de Aposentadora e
Art. 10. O Grupo de Tl'abalho popensões dos Ferroviários e 3m.p'egaderá remunerar a execução de s-ervidos em serviços Públicos. as Gajx~s
ç-os e tarefas específicas de sua com&cl1ômiCa6 Fe der ais, a Fundação da
petência.

/ DECRETO N. o 44.767 OUTUBRO DE 1958

DE

30

DE

214

ATOS no PODER

Art. 11. O Grupo de Trabalho coordenará, com as autoridades responsáveis, os projetos de dísposítívos legais referentes à criação e à reestruturação de órgãos federais em Brasília e no atual Distrito Feá.eral, deeorrentes da mudança da Capital do país.
Art. 12. As providências solicitadas
pelo Grupo de Trabalho aos diversos
Ministérios e à NOVACAp terão príorídade absoluta.
Art. 13..l1:ste decreto entrará em

vigor na da ta de sua publicação.
.
Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de JaneU'O, em 3{) de outubro
de 1958. 137.° da Independência e 7'Ü,o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço Matoso Maia,
Henrique LoU.

Francisco taeorão de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Mario Meneghetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Mario Pinotii,

DECRETO N. o 44,768 - DE 31 m::
OUTUBRO DE 1958
Concede 'reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil da Escola pOlitécnica da paraíba, na Universidade da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, item l, da Constrturçãn e .nos
têrmcs do art. 23· do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. Ê conoedido o reconhecímento ao curso de Engenha.ria Civil da E}3cola Politéc~ica da Paraíba mantida pelo Govêrmo do Estado e incorpcrada à Uriiversxiadr, da
Paraíba .- e com sede em Campina
Grande, no Estado da Paraíba.
Ri.o de Janeü'{J, em 31 de outubro
de 1958; 137.° da Independêncía e

70.0 da República.
JUSCELINO

Clopis

KUBITSClfEK

Sa~gado

EXECUTIVO

DECRETO N.o 44.769 - DE 31
outUBRO llE 1958

DE

Cria o Núcleo COlonial Pio XII, no
Distrito de Guaiuba do Município
de Pacaiuoa, no Estado do Ceará,
em terras adquiridas pelo Instituto
Nacional de Imigração e Colonização.

O Presidente da República, usando
das atribuícões qUe lhe confer-e o artio 87, item I, da Constituição Federal, nos têl'mos do parágrafo único
do art. 5.0 do Deereto-Ieí n.? 6.117,
de H3 de dezembro de 1943 e de acõrdo com as dísposições do Decreto número 39.285 de 1 de junho de 1956,
decreta:'
"
Art. 1.° Fica eriad-, o NÚGieo CoPio XII. no Distrito <:te Guaíuba do Município de Pacatu oa, no Estado do Ceará, em terras adquírídas
pelo Instituto Nacional de Imigração
e Colonízaçâo,
Parárafo único. A área do Núcleo
é constituída de 1.392 hectares e 6.741
metros quadrados de terras adquiridas conforme escritura pública de desapropriação lavrada no Cartório do
Sagundo Ofício de Notas de Fortaleza
e devidamente transcrita no Registro
de Imóveis do Município.
Art. 2.<) Pica criado na part..~ permanente do Quadro do Pessoal do
Instituto Nacional de Imigração e
Colonização um cargo em comíssào
de AG.ministrador padrão CO-6, para
atender ao que se dispõe no presente

lo~:üal

deCl"BtO.
Art. 3.°

Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro ce
1958; 137,° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITS~HEK

Mario M eneçheiii

DECRETO N.o 44.770 NoVEMBRO DE 1958

cna, .no

I.A.P.I'

J

DE

f

DE

a comieeõo Exe-

cutiva de Reabilitação Profissional e Serviço Social, e dá outras
p r9vi dên cia.s .

o Presidente da República, usando da atribuição ~ue lhe ccnrere o
art. 87, inciso I, da oonsntutção, e

ATOS DO PODER EXECUTIVO
~ ;ndo
gos 9()
de 10
§§ 1.0

em vista o disposto nos artie 91 do Decreto-lei n.s 7.036,
de novembro de 1944, e nos
e 2.° do art. 1.0 do Decretolei n.s 7.380, de 13 de março de 1945,
decreta:
Art. 1.0. Fica criada no Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Industríáríes a Comissão Executiva de
&eabilitacão Profissional e Serviço
Social (ÓERPSS), destinada a ergamzar, implantar e executar, até que
seja oportuna sua departamentaíízaçâo, oS serviços de reabilitação profissional para as segurados e pensíontstas incapacitados, assim como
o serviço social para os segurados e
~c-I
dependentes, em g-eral, segundo
:3_. técnicas apropriadas.
§ 1.0, Os serviços a cargo da
CERPSS serão implantados em todo
o território nacional a medida em
que o possibilitem as condições 10cais e os recursos técníccs e f1nancetros existentes e em ar.ticulação
im os demais órgãos do Instituto,
§ 2. 0 • Quando conveniente, os serviços CERPSS poderão ser também
utilizados pelas demais instituições de
previdência social, mediante acôrdo.
§ 3.°, A CERPSS poderá realizar
cs serviços a seu cargo diretamente
ou mediante convênios, por intermédio de outras entidades públicas ou
prívadaa.
Art. 2,0. A CERPSS será eonstítufda por servidores do Qua<l.ro do
pessoal do Instituto Com conhecimentos especializadas nos assuntos a seu
cargo e em administração geral, des.gnados pelo Presidente.
§ 1,°. Funcionarã-o junto à
CERPSS representantes dos órgãos
oentraís do Instituto interessados,
que' participarão eras reuniões, sempre que houver assunto reíacíonaco
cem o respectivo órgão.
§ 2.°. A CERPSS terá Um Pl'esi~
dente e um Secretário Executivo, des'gnados dentre os respectivos mem~_J.·os, aos quais caberão as funções
executivas.
§ 3.°. Aos membros da CERPSS
nãc será atribuída qualquer remuneração espeeial ,
Art. 3.0 , Aplicam-se à CERPSS.
no que couber, as disposições relativas aos órgãos Centrais do Instl~
tuto ,
Art. 4.°. As despesas com Os serviços a cargo da CERPSS correrão
à conta das dotações orçamentãrtas

. 215

próprias aprova<l.ss pelo Departamento Nacional da Previdência Social do
Ministério do Trabalho, Indústria e 00mércío ,
Art. 5.°. C art. 51 do Regulamen~
to expeníd., pelo Decreto n.? 1.918,
de 27 de agõ.sto de 1937, passa a tel'
a seguinte redação:
"Art. 51. A aposentadoria por
invalidez será mantida enquanto
a. inca'Pacidade do segurado per.
maneeer nas condições mencionadas :10 art. 45, podendo êle,
a qualquer tempo, ser submetido
a exame, para a verificação da
persistência ou não dessas eonc ícôes ,
§ 1.0. Verificada, na forma dêste artigo, a recuperação da capacidade de trabalho do segurado aposentado, proceder-se-á de
acõrdo cem o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 2.°. Se, dentro de 5 (cinco)
anos, contados da data do início
da aposentadoria, fôr o aposentado declarado apto para o seu
trabalho, o benefício ficará extinto, imediatamente, garantindo.se ao segurado empregado o direito prev'st-, no § 1.0 do artigo
475 da Consolidação das Leis do
Trabalho, valendo como título
hábil, para êsse fim, o certincada de capacidade fornecidl) pelo Instituto.
§ 3.°. Se a r-ecuperação da capacidade de trabalho ocorrer após
5 (cinco) anos da data do início da aposentadoría bem assim
quando, a qualquer tempo, essa
recuperação não fôr total ou fôr
o segurado declarado apto para
o sxercíeio de trabalho diverso do
que habitualmentr, exercere, a
aposentadoria será mantida, sem
prejuízo do trabalho:
a) no seu valer integral. durante o prazo er·e 6 (seis) meses contados da data em que fêr
verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50%· (cinqüenta por cento) daquele valor,
do sétimo ao nono mês subsequente:
c) com redução de 2/3 (dOIs
terços), do décimo ao décimo segundo mês subsequentes, quando
ficará definitivamente extinta a
aposentadoria" .
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&.0. ltste Decreto entrará em

vígor na data de sua publicação.
Art. 7.0 " Reyogam-se as disposí-

ções em contrário.
Rio de Jan-::liÍ'O. 3 de novembro de
1958, 137 da Independência e 70° da
0

República.

EXECUTIVO

Art. 4. o Para a plena execução de
seus objetdvcs, a aomissão Brasn~ira
da Operação Pan-Amerrcana pOderá
constituir sub-comissões, integradas
por civis e militares, para o estudo
doe problemas e execução de trabalhos específicos.
.
Art. 5. o O Minisko de Estado das

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.o 44.771 - DE 4
NOyEIV::BRO DE 19.5-8

DE:

Ext,ertcl'es designará OS funcionários diplomáticos necessários ao
secretanaao e assessoramente, da
mesma Comissão.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro
R~lações

1958; 137. da Independência e
70. o da República.

d-e

(J

1nstitui a Comissão Brasileira de
Operação Pan-Americama e dá out1'as' providências.

o Pl'€sident-e da Repúblioa. usando
das atríbuíçõss que lhe contere o artigo 87. item l. da Oonstituiçã:o, .de-

ereta;

.JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Antonio Mendes Vianna,

DECRETO N.o 44.772 - DE 5
DE NOVEMBRC DE 1958

-

Art. 1. o Fica constítuída a ocmíssã!) Br.a.sileira da Operação Pan-Ameríoana, para, na qualidade doe órgão
rue consulta do Govêrno. propor diretrízes e linhas g;erais de crtentação
no que se refere à atuação da díplomacia brasileira n!) sentido de pr opugnar pela solução d.o. medidas de
caráter multilataral tendentes ao
combate ao subdesenvolvimento no
Hemisfério,
Art. 2.0 Caberá à Comissão Br8.!3iIeira da Operação Pan-Americana es~
tudar específícamonte os pontos cons-

tante-s da Agenda da ocmíssêo Es~
peeial do OOns.elbD da Organização
dCs Estados Americanos, a instalarse, no próximo dia 17 de novembro,
na cidade de Washington.

Art 3. o Os membros da Comissão
BrasiieiJ..a da Operação Pan-Arnericana serão designados por decreto do
Presidente da R€-públioa dJentre personalidades brasileiras que especialmente se recomendem pela sua cultura e experiência no trato dos Msuntcs - ccmpreendidos nos c'bjetivos
da Operação Pan-Americana.
Parágrafo úníco, A Ccmissão Brasil>~ira da Operaçã') Pan-Americana
funcionará sob a presídênoía do Minístr-, de Estado das Relações Exte-~
rícres. ecm a partícípação do Secr-et.âl'io-Geral e dcs Chefes de Departamento do Ministério das R'êlaç&s
Exteriores.

A.p~01!a

a reforma dos estatutos socuue do Banco do Nordeste do
BraSil S. A,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o al'tig o 87, número i. da Constituiçã'O
e, de acôrdrj com o disPoSto na De"
ereto n. o 14.728, de 16 de març.j de
In!, decreta:

Art. 1. o Fica· a.provada a r€Íorma.
dos estatutos sociais do Banco do
Nordeste do Brasri S. A., coro sede
er.l Fortaleza - Ceará - confo}:me
delibemção da assembléia geral extraordinária, de 29 de setembr.i de
:958.
Art. 2°. :este ó:ecreto entrará €m
vigor na data de sua public aç fio, reliog-adas as disPosiçõeS em contrá~'l.;.
Rio de Janeiro. em 5 de noVembro
de 1958; 137. o da Independência e
-;0. o da República.
JUSCELINO

KUBITSCH":K

Lucas (,opes

DEORETO N." 44.773
DE NOVEII.'!!JRO DE

DE

5

19:;8

Altera o Decreto n u 28.527, de 22 de
agôsto de 1950, e dá outras proti-

âéncias,

O Presidente da República, usando
da faculdade que lhe confere o ar.,

Aros
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ngo o r, H,em I, da Constituição Feoeral, decreta:
A.Tt , 1. o Os arts. 3 .°e 5. o d()
Decreto n. o 28. 527, de 2~Z. de a gôstn
de 1950, passam a ter a seguinte' recação:
"Art. 3. o .M, distinções serã.,
concedidas de preferência a 1,~,
de maio e 26 de novembro. respectivamente, Dia do Trabalho e
data aníversária da criação Cio
Ministério do Trabalho, Industría
e Comércio. e nas demais datas
.comemorativas, a critério d(l Minístérí., do Trabalho, Indústria e
Comércio.
"Art. 5. o
Para a concessão
das distinções a quo se retere
êste De'creto, o Ministro do Tn.balho. Indústria e Comércio designará uma Oomissão Esp.ecíai,
constituída de dois representantes de empregados, dois representantes de empregadores. um
representante do seu Gabinete,
um repres-ntant- da imprensa,
um representante do rádio e
dois outros es~lhidos pelo til ular da Pasta en tre Personalidades
que se tenham destacado celas
suas atívídad-s no campo da paz
social, cab-nd., a Presidência" c
a Vice-Pre'sidêneia da Comjss'ib
a quem 6 Ministro designar.
Parágrafo único, O Vice-Presidente substituirá o Presidente
nos seus impedimentos e terá as
mesmas atríbuícóes " quando e'lll
.exercící., ."

Art . 2. o O presen te Decret., entrará em vigor na data da SUa publicação.
.
Art. 3. o Revogam-se as disPcsiçoÕe::õ
em contrário.
Rio de Janeiro. em 5 de novembl'~)
ce 1958; 137. o da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO KUBlTSCHim:

Fernando Nóbrega

217
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nos termos do Decr.eto-lei n.o 2.6'27,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à soci€dade Anônima Société de Su~reries
Brésílíennes, com sede em "'Paris,
França, autorizada ra funcionar no
Brasil pelos ~cretos ns, 6.699. de 21±
de outubro d.e 1907; 13.693 de 16 de
julho de :919; 18.439, de 23 de outubr., de 1928; 1. 530, de 29 de março
de 1937; 2.738, de 9 de [unh-, de
1938; 21. 4B4, de 18 de julho de 1946;
24.103. de 24 de noV'Embro de 1947;
30.985, de 13 de j unho de 1952; 33. 008,
de 25 de setembro dB 1953; 35.441,
de 30 de abril de 1954; e 39.-400 de
3 de. julho de 1956, autorização pa~'a
continuar a funcionar no Brasil com
o aument., de seu capital em trr:mcos
frances€s, de 262. 5(l{). 000 (duzen tcs e
Sessenta e deis milhões e quinhentas
mil francos) para 315.000.00'0 (tr-ezentos e quinze milhões de fmncos).
correspcndendo, em moeda naci.ynal.
o aumento de ors 261.5-00.üüO,QO (duzentos e sessenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$ ....
315.000.<lOO.Oü (trezentoS e quinze míIhôes de cruzeiros) , o capital destil1J3'do às suas operações no País, em
virtude das alterações íntroduzides
nos seus estatutos sociais e aprovadas
em assembléia geral extrazrdínária.
dê: 2() de janeiro de 19'56. e resolução tmoada pelo conselho de Admínístracão em 2: de fevereiro de 1957,
mediante tas cláusulas que ~comlla
nham o Decreto n,o 33.008, de 25 de
setembro de 1953, assinadas pêlo Minístro de Estado dos Negócios do 'I'rübalho Indúst?La e oornércío. ClGl'i.gando~se a mesma socieda<ie a cumprir integralmente as leis e regula-

mentos em vigor,

oU

que venham

.03,

vigorar. sôbr e o objeto da preseme
autcrízaçâo.
Rio de Janeiro 6 de novembr.) de
1958: 137.° da Independência e 70:) da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.? 44.774 - DE 6
DE NOVE:MBRQ DE 1958
Concede à sociedade anônima scciéé
de suarerie« Bréeilienmes autorização para continuar a funcionar na
República.

da República, usando
lhe comere '"\ artigo 87, ín.::iso I, da COl1stituiçáD, é
O Presidente

da atribuíçã» que

DECRETO N.o 44.775 NOVEMBRO

DE

6

DE

ns 1958

Concede à Sociedade Anônima 'rtie
Sydney Ross Com.pany cutorização
para continuar a funcionar na
República.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo qUe lhe confere o :.:t.

218
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87, inciso I, da Constituição, e nos tpl'mos do Decreto-lei n. o 2.627, de 26 de
setembro de 1940, .Iecreta:

rede em Belém. EGtado do Pará, autol'izada a funcionar pelo Decreto número 8.433, de 18 de fevereiro de
1882, conforme deliberação das Assembléias Gerais Extraordiuárias realizadas em 14 de maio e 12 de agôsto

Artigo único. E' concedida à Sociedade Anônima The Sydney r oss Company, com sede na cidade de Newark,

do corrente aeio.

Estado de New Jersey, Estados :05
da América, autorizada a funcionar na
República pelos Decretos ns. 14,212,
de 1 de julho de 1920; 20.689, de 28 de
fevereiro de 1946; 21. 665, de 20 (\e
agôsto de 1946; 35.785. de 8 de Julho
de 1954 e 39.791, de 16 de agôsto de
1956, autorrzação para continuar a
funcionar no País, com o capital destinado às suas operações comerciais
no Brasil elevado de Cr$ 212.000 -000 00
(duzentos- e dOZe milhões de cru:
:-;)
para Cr$ 338.000.000,00 (trezentos e
trinta e oito milhões de cruzetrosi ,
consoante resolução tomada pelo 0flTlselho de niretores, em reunião realizada em 14 de junho de 1957, mediante
as clausulas que acompanham o citado
Decreto n.? 35.785, de 8 de j.ll'oc de
1954, assinadas pelo Mimstro de Estado dos Negócios do Trabalho, tndustría e Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmen-

te as íeis e regulamentos em vigor,

Art. 2.° A Sociedade continuará
íntegra.ímente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, lSÔbl1C o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto,
Rio de Ja.neiro, 6 de novembru dt3
1958; 137.° da Independêcicia e 70.0
da República,
JUSCELINO

DECRETO N.O 44.777 - DE 6
DE NOVEMBRO DE 1958
Declara de utilidade pública a -"Irmanâaãe da Santa Casa de Misericórdia de Marília", com sede em
Marília. f!;stado de São paulo,

<lU

que venham a vigorar, sôbre o oojeto
da presente autorização.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.u da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
\

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.? 44.776 - DE 6
VEMBRO DE 19:8

DE NO-

Aprova alterações inir oduzidas ilOS
Estatutos, inclusive aumento do caotuü social da Companhia de Seguros <Ccmercial do Pará".

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

O Presider.rte da 'Repúblíc >l., aten6::ndo ao que requereu a l'Irmanda.d.~
da Santa CaSa de Misericórdia de
Marília". com sede na cidade do mesmo nccne, no Estado de São Paulo a
qual satisfaz as exigências do ::t1ot1so 1.0, da Lei n.O 91, de 28 de agôsro
dê 1935. e usando da atribuição que
lhe confere o art. 2,0 dessa Lei, decreta:
Artigo único, E' declarada te utilidade pública. TJOS têrmos da referida Lei, a "Irmandade da Santa Casa
de Misericôrríla de Marília". com sede
em Marília. Estado de SáA:> Paulo,
Rto de Janeiro, em 6 de novembro
de 1958. 137.0 da Independência e 70 o
da República,
JUSCELINO

KUBI'rSCHEK

Cyrillo JÚn.ior,

O Presldente da República, usando
da atríbuieã., que lhe cczifere o artigo 87, Inciso I. da Constituíçâo, e
nos têrrn.js do Decreto-lei 11.° 2.053,
de 7 de março de 1940, deoreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações ieitroduzides nos Estatutos. ínclusive aumeeito do capital social de
Cr$ 3.0(}O.OOO,<JO (três milhões de cruzeiros) para Cr$ 6.000.000,00 (seis roiIhôss de cruzeircs), da Companhia de
Sçg'uros "Comercial doPará", com

DEORETO N" 44.778 -

NOV~IBRo DE 1~58

.

DE

6

DE

Dispõe sóbre a Tabela lJnica de Ex.
trcwuanerürio-me.isalisui do MiniStério da Justiça e Negõcios lnteri()·

res.

'O Presidente da República, usando
da a tribuiçãc que lhe confere o arrí-

ATOS

se 87. item I, da COnstitUiçã,o Federal,
decreta:
Art. 1.0 Fic2. transferida, na Tabela
Única de Extranumerário-m€nsalista
do Ministério da Justiça e NegócIOS
Interiores - Parte Permanente, uma
função de referência 28. da Série
Func'ional de Médico (S. M.
D.F.S.P.), para a Serie FUncional
de Médíco ,
Art. 2.° A Iunçãc transferida p ir
êste decreto cOntinua ocupada pelo
servidor Aaron Ackerman : e fica incluída na lotação do Presídio do DIStrito Federal.

ção à conta dos recursos que forem
consignados em Orçamento para tal
fim.
. .

Art , 4.° O presents decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
de 1958; 137° da Independêncin e
70.') da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior
DPORETO N? ·14.7.3') --

3. 0 f::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, reArt.

vogad 1S as disposições em cOntrário.
Ri\) de Janeiro. em 6 de novembro
de 1958; 1370 da Independência e 7Co
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

DE

NOVEMBR0

DF.

DE

6

l'E

1958

Aproza o Regulamento para a Diretoria de Saúde da Marinha

O Pre-sidente da República, usando
da atl'ibuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art , 1.0 Fica aprovado o Regularnenbn para a Díretcría de saúde da
Marinha, que com êste baixa. assinado pelo Ministro d-e Estado da

Cyrillo JU1l2or.

DEORETO N.o 44.779
NOVEMBRO DE 1958

219
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6

DE

Declara de / utilidade pública para
efeito de desap7'opriaçáo pelo Mi·
nistério da Jústiça e Negócios Interiores, imóvel aue menciona. situado no Distrito Federal e necessério à ampliação (20 Arquivo Nacional.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
27. inciso l, da Constituição e nos
têrmos do Decl''êto-lei n.? 3.365 d.e
21 de junho de 1941, modificado 'pela
Lei n> 2.786, de 21 de maio de 1956,

Marrnha.

Art. 2.°

~te

decreto entrará em

vigOr na data de sua publicação re-

vogadas as dispOsições em ccntrárío.

Rio de Janeiro, em 6 eLe novembro
de 1958; 137,° da Independência e
70:' da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Matoso' Mata

REGULAMEN'IlO PARA A DIRETO";
RIA DE SAúDlE DA MARINHA

OAPíTULO

I

DOS FINS

decreta:
Art. 1.0 Fica declarado de utilí.,
<lade pública, para efeito de desapropriação, o prédio e respectivo serre110, situado na. Rua da Constituição
TI.O 71, nesta Capital.

Art. 1.0 A Diretoria de Saúde da
Marinha (DSM) é o órgão da Alta
Administração Naval que tem por finalidade dirigir e adminístrar o servíco de Saúde da Marinha do Brasil

2.0 O imóvel em 'aprêço destina-Se à ampliação das instalações

(MB) .

Art

do Arquivo Nacional.
Art. 3.° Fica o Ministério da Justiça e Negócios Interiores autorizado
a promover a referida desa-propria-

Art. 2.° Para a consecucã., de suas
finalidad'e5, oabe especificamente à
DSM:
I - proceder aCs estudos e pesqUi&3.5 tendentes a proporcionar maior

ATOS
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Serviço
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Saúde da

vais que, por disposições regulamen-

tares ou por ordem do Ministro da

ME;
II -

baixar normas e instruções
técnicas para. a proteção da saúde
do pessoal da ME. Iísealizando sua

Marinha, Lha forem subordinados
para aquêls fim. incluindo-se entre

aplicação;
TIl - especificar. padronizar, adquirir, recuperar e distribuir o material e equipamento médico-cirúrgiC() , odontológico e farmacêutico necessário ao Serviço de Saúde da ME,
baixando 'as instruções necessárias à
sua manutenção utilização lê con-

I - Junta Superior de Saúd-e;
II -' instituições hospitalares e
para- hospitalares ;
ITI - laboratórtos farmacêuticos.

êsses, espeeâfícamente. os seguintes:

CAPíTULO

sumo;
IV - man t-er intima ligação' com
os d-emais órgãos da Alta Administração Naval, a fim de coordenar
providências que garantam o eficiente
desempenho das suas atribuições;
V - proceder à sel-eção e ao ecntrôle psíco-tísíco do pessoal da. ME;
VI - cooperar com a SGM e a
DPM na. seleção. instrução. especialização e aperfeiçoament0 do ~)essoaj do
servíy~ de Saúde da ME;
VII
acompanhar o progr-eSso
científico e industrial naquilo qu~ 5€
',r-ela.ciona,r com os assuntos das suas
atribuições, procuranao estimular a
produção. na ieidústria eiacíonal do
material téculCD dessa natureza que
in t.é'resse à. ME;
'lUI - efetuar o intercâmbio cultural e técnico com as entidades públicas
privadas afins ~
IX - representar a ME em congres."c6 ou conferêrncias relaciouadas
com os assuntos das suas atrfbuicôes ;
X - exercer o Coutrôle doe Admtnistraçâo does estabelecimentos navais
com r esponsabilidade na execução das
tarefas atinentes ao Serviço de saúd'2 da ME:

XI -

exercer o Contrôle 'I'écnico e

coordenar tôdas as atividades atíncn-

tes a") S-erviÇo de Saúd-e da ME.
Art; 3.° A DSM é subordinada.:
ao Ministro da Marinha. quanto às diretivas gerais;
II - e.o oner, do E.stado Maior
da Armada. quanto ao Oomando Militar, Contrôle de oool'denaç?o e Logística de Consumo;
III - ao secretárío Geral da Marinha, quant<l ao eontrôja de Administração e Logística de Produção.
T

_

Art. 4.° A DSM exercerá o COlt'ltrôle de Administração e Contrôle
Téonico sobre os estabelecimentos na-

11

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5.° A DSM. s-ob a direção do
Diretor Geral de Saúde da Marinha.
auxiliado pelo Vice-Diretor. pOr um
ocnselho Técnico e pelo Gabinete.
ccmpreende um Grupo de Inspeção e

seis Depm-tamentos, a saber:
Departamento de Planejamento
DS-lO.

Departamento de
Medicina
DS-20.
Departamento de Odontologia.
r::S-3{J .

Departamento

de

Farmácia

DS-40.

Departarnen to de Intendência
DS-50
Departamento de 'Higiene - DS-60
Parágrafo único - A DSM dispõe
ainda de uma Divisão de Serviços
Gerais e doe uma secl'etaria, diretarr.ente subordinadas ao Vice-Diretor.
Art. 6.\.>
O Grupo de Inspeção,
os Departamentos. o Gabinete, li Divisão de Serviços Gerais e a Secretaria terão sua constituição prevista
no Regimento Interno. .
Art. 7.° O Diretor Geral de Saúde da Marinha designará as comissões que julgar necessárias ao estuelo de problemas especiais que interessem ao Serviço de Saúde, podendo, para êsse fim, requisitar oficiais
e servidores civis.

rn
Do Pessoal
CAPITULO

Art. 8.9 A DSM dispõe do seguín te
pessoal:
I Diretor-Geral de Saúde da
Marinha - Vice-Almirante, do Quadro de Médic<Js, do Corpo de sacce
da Marinha;

ATOS

DO PODER

II - Vice-Diretor - Contra-Almlran te, do Quadro de Médicos, do
CQrPo de Saúde da Marinha;
III - Cheí'e do Grupo de Inspeoapitão-de-Mar-e-Ouerra. do
Quadro de Médicos, do Corpo. de
saúd,e da Marinha;
IV - Chefes de Departamento 3 Oapítães-de-Mar-e-Guerra do Quadro de Médicas. do corpo de Saúde da Marinha, Chefes do DS-IO,
D8-20 e DS-60; 1 capitão-de-Mar-eGuerra, do Quadro de CirurgiõesDenti5tas, do Corpo de Saúde da
Marinha, Chefe do DS-30; 1 Capitão-de-Fragata. do Quadro de Farmacêuticos. do Corpo de Saúde da
Marinha, Chefe do D8-40; 1 Capitão-de-Mar-e-Guerra, do Corpo de
Intendentes da Marinha, Chefe ao

ção -

DS-50;
V -

Encarregado da Divisão ce
serviços GeraLs.- 1 Oficiai (AM ou
RRm);
VI - Assistente
Capitão-deCorveta, do Quadro de Médicos. do
Corpo de Saúde da Marinha;
VII - .\judante-de-Ordens - Capitão-Tenente, do C<JTPO de Saúde da
Marinha,
Ajudante-de-Ordens
do
DGSM;
VIII - Secretál'io - servidor 01·
vil:
IX - tantos oficiais dos diversos
Corpos' e Quadros da Marinha quantos forem necessários aos S€Tviços~ de
conformídade com o previsto no R~gi
mente Interno.
X - tantas praças do CPSA e do
CPSC'F'N quantas forem necessárias
aos serviços, de conrormídade com o
previsto no Regimento Interno;
XI - tantos servidores civis quantos torem necessários aos serviços,
de conformidade com o previsto no
Regimento Interno.
Art. 95' As nomeações e exonerações do Diretor-Geral de Saúde da
Marinha e 'do Vice-DiretOr são feitas por decreto do Presidente da República; as designações e dispensas
dos orícíaís d0 Gabinete, por portafia do Minístro da Marinha; os demais oficiais e o pessoal subalterno
sã-o designados e dispensados pelo
Diretor-Geral do Pessoal, de acôrdo
com as normas em vigor.

EXECUTIVO
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Art. 10 As nomeações. designações
ou contratos, admissões, exonerações.
dispensas e demissões do pessoal civil
da Dsr..I serão feitas de acôrdo com
a legislação e normas em vigor.
Art. 11 Os eargos de Chefia, exercidos em. comíssão, e as tunções de
assessoramento e secretariado. exercidas por servidores civis em funÇÕes
gratificadas, serão especificad'as no
Regimento Interno.
Art. 12. A DSM deve apresentar,
anualmente, junto com a proposta Orçamentária. a correspondente às alterações de lotação de pessoal civil
para atender aOS programas que' forem estabelecidos para suas' a ti vida-

des.

·..\ rt. 13. Para os fins que estabelece o Regulamento de PrOmoções para Oficiais da Marinha, considera-se
serviço profissional aquêle exercido
pelos médicos, farmacêuticos e cirurgiões-dentistas lotados na DSM,
CApITULO IV

Das Disposições

Gerai~

Art. 14. O presente Regulamento
será complementado por um Regi ~
mento Interno. aprovado de aeôrdo
com .as normas em vigor.
Art. -15. Antes da criação de qualquer novo estabelecimento ou serviço subordinado à DSM, será elaborado e aprovado o Regulamento ou
Regimento Interno, conforme o caso,
pelo qual o mesmo se deverá reger.
CAPITULO V

Das Disposições Transitórias
Art. 16. O Diretor-Geral de Saúde
da Marinha submeterá à aprovação
do Ministro da Marinha, de acôrdo
com as normas vigentes. no prazo de
cento e vinte dias a partir da publicação - do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Ma.rinha,
o projeto de Regimento Interno para
a Diretoria de Saúde da Marinha.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
1958. - Jorge do Paço Mattoro Maia,
Aímsrante-de-Eaquadra, :Ministro da

Marinha.
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DECRETO N() 44.781 l-lOVEMBRO DE

DE

6

DE

1958

Modifica o art. 1. 9 do Decreto número 4.2.887 de 26 de dezembro de
1957, e dá outras providências,

O Presíden te da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstíturçâo, de
acôrdo com o art. 150" do Código de
Aguas (Decreto n.\> 24.643, de 10 de
julho de 1934),
Considerando qUe pela Resolução
n.s 1,532 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia ElétrIca, decreta:
Art. 1.9 Fica modificado o art. 1.9
do Decreto n. o 42.887, -de 26 de dezembro de 1957, que outorga à usinas
Elétricas do Paranapanema S. A.
<USELPA) concessão para o aproveitamento progressiva da energia hidráulíca de trechos dos rios Paranapanema e .Itarars e em todo o curso
'do rio Taquari e seus afluentes, que
passa a ter a seguinte redação:
l'Art. 1. 0 E' outorgada ~ Usinas
Elétricas d"o Paranapanema S. A.

(USELPA) ~ respeitados os direitos de terceiros, concessão para o
aproveitamento progressivo da
energia hidráulica dos seguintes
trechos do curso d'água:
Rio Paran apanema :
desde" jusante da cachoeira
do Salto Grande até jusanta da
usina da Companhia Luz e Fôrça
Santa C'ruz, em Piraju;
b) desde [usants da cachoeira
Juru-Mirim até a barra do rio
Itapetínínga ,
I a)

tI tes

Rio Taquari e seus afluena extensão de seus

em tõda

«ursos;
IH - Rio Itararé numa extensão" de 85 km contacos a partir de sua foz no rio Paranapanema,",

Art. 2.Q Para compensar os prejuízos decorrentes 'da inundação da
usina do Palmital. de prcprredaaa da
Companhia Hidroelétrica paranapanema, €TIl virtude da construção da
usina do Itararé, no trecho compreendido na letra a, inciso I, do artigO
anterior, a USELPA fica obrigada a:
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§ 1.° Esta linha de transmissão servirá para transporte do suprimento de
energia elétrica a ser feito pela CompaJ1hia Paulista de Fôrça e Luz à
ccncessíonárra aqui autorizada.
§ 2.o Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas pelo Ministério
da Agricultura as características técnicas das ínstal ações.
Art. ~.9 A Companhia Paulista de
Eletricidade suprimirá um trecho da
linha de transmissão existente entre a
Usina de Chibarro, da Companhia
Paulista de Fôrça e Luz, e a estação
ferroviária de Tamoio, linha essa que
fôra construída com a mesma finali ~
dade declarada no § 1.° do artigo anterior.
Art. 3.0 Fica revogado o Decreto
n. o 43.537, de 9 de abril de 1958, que
autorizou a Companhia Paulista de
Eletricidade a construir uma linha de
transmissão entre a subestação de
Araraquara e a linha de interligação
com a Usina do Chibarro.
Art. 4.0 Caducará ú presente título,
independente de qualquer ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
JUSCELINO KUBITSCHEK
dú Departamento Nacional da ProduMário 1kleneghetti.
ção Mineral, do Ministério da Agricultura. dentro de noventa (90) dias
a contar da publicação dêste Decreto.
DECRETO N.Q 44.782 - DE 6 DE
os projetos, orçamentos e especificaNOVEMBRO DE 1958
cões das obras a executar, bem como
dos serviços decorrentes da supressão
Autoriza a Companhia Paulista de
determinada no art. 2.°.
Eletricidade a. construir linha de
II . - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinadas
transmissão, e dá outras prociaências .
pelo Ministério da Agricultura·,
Parágrafo único. Cs prazos, aos
o Presidente - da República, usando' quais se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados pelo Ministério da Agrida -atríbuíção que lhe confere o arcultura.
.
tigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5.° do Decreto-Ieí
Art. 5.° A presente autorização fica
n.!l 852. de 11 de novembro de 1938:
subordinada às demais normas contidas no Decreto n.v 41. 019, de 26 de
Considerando que, pela Rtêsclução' fevereiro ":e 1957. que regulamenta os
n. o 1. 477, o Conselho N acíonal de
serviços de energia elétrica.
Aguas e Energia Elétrica manifestouArt: 6.o - l!:ste Decreto entra em vise favoràvelmente às medidas; degor na data da sua publicação.
creta:
Art. 7.° Revogam-se as disposições
Art. 1.0 Fica a Companhia Paulista
em contrário.
.
de Eletrícidade autorizada a construir
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
uma linha de transmissão entre a
1958; 137.° da Ilndependência e 70.0 da
subestação de Araraquara, da OompaRepública.
nhía Paulista de Fôrça e Luz. e a
estação ferroviária de Tamoio,.da
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Companhia Paulista de Estrada de
Mário Meneghetti.
Ferro.

1 - construir por sua conta linha
de transmissão, subestação transfcrmadora e equipamentos complementares nec€:ssários ao suprimento progressivo de potência firme, equívalf'nte à que a Hidr{)elétrica Paranapanema ficará impedida de gerar em
sua usina Palmital.
2 - indenizar a referida emprêsa
dos prejuízos decorrentes <ia· paralisação das obras de ampliação da usina do Palmital, autorizada pelo Decreto n. Q 42.539, de 30 de outubro àe
1957, na forma estabelecída no acõrdo firmado entre as duas emprêsas
em 2 de abril de 1958.
Art. 3.l) Ficam man tidos todos os
dispositivos do Decreto n,v 42.887, de
26 de dezembro de 1957, não modificados neste ato.
Art. 4.° O presente D€creto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 dl" novembro de
1958; 137.° da Independência e ';"0. 0 da
Repúblir.a.
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DECRETO N·o 44.783 .

DE NOVEMBRO

DE

DE

6

1958

Dá nova redação ao art. 1.o do Decreto n.O 32.MB, de 12 de janeiro
de 1953. que autorizou a Compa1-J1.ia Brasileira de Energia zie.
trica a instalar uma usina. termoelétrica, de emergência. em Pôrto
da Ponte, municíPio de São GOHçalo, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. [ncíso t. da Constituição. e nos
têrmos do art. 1'0 do Decreto-lei !lJÚ~
mero 2.281. de 5 de junho de 1940,
combinado com o art. 3. 0 do Decretole: n.s 3.763, de 26 de outubro de
1941, decreta:
Art. 1.° O art. 1.0 do Decreto nÚ-

mero 32.078.

de

12 de janeiro de

1953. passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.0
Fica autorizada a
Companhia Brasileira de Energia
Elétrica a instalar em pôrtQ da
POnte no município de São 0<>11·
çalo. Estado do Rio de J,anei.!o.
uma usina geradora termoeíetríca
de emergência, com apetência de
11.50() xw. freqüência de 60 ciclos
por segundo, equipada para qU~i·
mar óleo combustível e carvao
nacional e provida de uma subes ~
taçáó transformadora de
.
12.000/66.000 volts.'~
Art. 2.0 í!:ste Decreto entra em vigor
na. data de sua publicação.
Art. 3." Revogam·se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.
DECRETO N." 44.784 - DE 6
DE NOVEMBRO DE 1958
Autoriza a Alumínio Minas Gerais
S. A. a modificar a freqüência das
suas instalações .e dá Outras prOvi-

tlénciae ,

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l. da Oonstítuíção, c

nos têrrnos do Decreto. n.s 24. &43, de
l(} de julho de 1934 (C ó d i g o cre

Aguas) , considerando que na :tesoiucào n,.o 1. 538, de 18 de setembro
de 1958, o oonseíno Nacional de Águas

e Energia Elétrica se manifestou tavoràvelmente à medida. decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Aíummíc
Minas Gerais S. A. a modificar, de
50 ciclo-s/segundo para 6() cícíos/segundo, a freqüência de suas instalações de produção, tranemíssão e unIízaçâo de energia elétrica.
§ 1.0 Para tanto. a concessíonárla

fará, por etapas, a substítuíçãc dos
alternadores nas Usinas. de Oaboclo,
Funil e Prazeres, e do equipamento
de contrôle nessas Usinas e respectivas subestações transformadoras, bem
como instalará Um auto-transformador na subestação do Funil.
§ 2.0 Essas subsütuícões deverão
ser executadas de taeôrdo com o Plano de Mudança de Freqüência. aprovado pela Re.soluçãio n,s 1.333. de 29
de agôsto de 1957, do Conselho Nacional de águas e Energia" Elétrica_
§ 3." M. características técnicas das
substituições, ora determinadas, serão fixadas pelo Ministério da agricultura. à medida que forem sendo
aprovados os projetos da-s diferentes

etapas.
ATt.

2.0 Caducará o presente tí-

tulo/ . índependentememte de ato declaratório. se a concessíonária não
cumprir a-s, seguintes condições:
I - Apresentar, ímprorrogàvelmente, à Divisão de Aguas "do Departa-

mento Nacionl3J. da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. atá
cento e vinte (120) dias antes do
inicio de cada etapa, os estudos, pro-

jetos e orçamentos dos serviços a serem executados.
II - Inícíar e concluir os serviços
nos prazos oonstamtes do Plano aprovado pelo Conselho Nacional de /~guaS
e Energia Elétrica.
"
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o íncíso II poderão 001' prorrogados por ato do C0116elho Nacional de Agu+1S e Energia Elétrica.
Art. 3.0 A concessionária fica sujeíta às demais normas do Decreto
n· O 41. 019, de 26 de fevereiro d" 1957.
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 4.0 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publica-

ção.
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Art. 5.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 doe novembro clt:!
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECREI'O

N.O 44.785 DE
NOVEMBRO DE 1958

6

DE

Dá nova redação ao art. 19 do Deereto n 39.419, de 19 de junho de
1956, que outorgou à Companhia
Vale do Rio Doce S. A. concessão
para o aproveitamento da energia
h.uirtiulicti das cachoeiras DOna Rita e Sumidouro, existentes no rio
Tanque, município de Santa Maria
de ttobtra. E'stado de Minas Gertas, para uso exclusivo.
Q

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

creta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto número 39.419, de 19 de junho de 1956,
passa a ter a seguin te redação:
"Art. 19 É outorgada à Compa-'
nhia Vale do Rio Doce S.A. concessão para o aproveitamento da energia hídráulica da cahceíra Dona Rita. existente no rio Tanque, no distrito de Santa Maria, município de
Santa Maria de Itabira, Estado de
Minas Gerais, respeitados os direitos
de terceiro~".,
Art. 20 ~te Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958; 1370 da Independência e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetii .

DEORETO N9 44.786 NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1958

Outorga ao Estado do Paraná concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica do
Salto dos Vieiras. existente no rio
Braço do Potinqa. distrito-sede do
município de Mallet, Estado do Paraná.

O Presidente da Repliblic'a, usando
da atribuição que lhe confere o _ar-

EXECUXIVO

tigo 87, inciso I. da Constituição, de
aoôrdo com o art. 150 do Código de
Aguas (Decreto no 24.643, de 10 de
julho de 1934).· decreta:
Art. 1Q É ou torgada ao Estado do
Paraná, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica do Salto dos Víeíras, existente no
rio Braço do Pot.inga, distrito-sede do
município de Mallet, Estado do raraná, respeitados os direitos de terceiros.
§ 11) Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência da etapa
inicial, bem como das subseqüentes.
:o:. medida que forem sendo acrovados
os projetos correspondentes.
§ 2V O aproveitamento d-estina-se
~, produção, transmissão e distribuícão de energia -elétríea para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica nos municípios de Mallet e Paulo FrontiD,
Estado do Paraná.
Art. 2'.> A presente concessão rica
sujeita às disposições do Decreto nümero 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia. elétrica,
Art. 3" Caducara o presente titulo, independentemente de ato de-'
claratório. se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do r-.n~
nistro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um O) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto d-o aproveitamento
hidroelétríco, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar v contrato disciplinar
-da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
Irr - Requerer à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Pl'O~
duçâo Mineral do Ministério da Agricultura. mediante o arquivamento da
certidáo comprobatória, a averbação
do registro do' referido contrato .no
Tribunal de Con tas, den tro de sessen ta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo'
Ministro da Agricultura,· executando:"
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as de acõrdo com. os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prol"
rogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4 Q As tarifas do fornecimento
{te energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas ,
Art. 51) .0 concessionário poderá
requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, de acôrdo com o contrato dísciplínar da concessão.
Parágrafo único. O concessioná.no
deverá entrar com o pedido a. que se
retere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se o
não fiz-er, que não pretende a renovação.
Art.

6~ A presente concessão vigorará ,elo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir da data do
registro, do respectivo' contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7'/ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958, 1379 da Independência e 709 da
República.

JUSCELINO KUBl:rSCHEK.

Mário M eneçhetii,

DECRETO N.O 44.787 NO~BRO

DE

DE

6 DE

1958

Transfere da Prefeitura Municipal de
Itaparica para o Govêrno do Estado da Bahia a concessâo para a
produção e fornecimento de energia elétrica ao Município de liaparica, Estado da Bahia.

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

tigo 87 inciso I. da Collstituição. e
nos têrmos do art. 150 do Códig.)
de Aguas (Decreto n.o 24.643, de 10
de julho de 1934),
Considerando que pela Resolução
h.O 1.444. de 15 de abril de 1953. o
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica autorizou a transferência
dos bens ·e instalações da Prefeitura .
Municipal de Itaparíca para o 00vêrno do Estado da Bahia, decreta:
J

Art. 1.0 Fica transferida para o
Govêrno do Estado da Bahia a concessão para a pl'odução e fornecimento de energia elétrica no Municípi-, de Itaparica, Estado da Bahia,
do que era titular a Prefeitura Municipal de Itaparica.
Art. 2.° Caducará o presente ~H')10,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contra to disciplinar da concessão,
1tro
d.o prazo determinado pelo MiniE~ério
da Agricultura.
Art. 3.0 A$ tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
d·~ Agricultura.
Art. 4.° l1:ste decreto entra em ,-gol'
na data da SUa publicação."
Art. 5.° Revogàm-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de novembro de
1958; 137." da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N,o 44.788 NOVEMBRo DE 1958

DE

6,

DE

Dá nova redação ao art. 3,0 do Decreto n.o 40.934, de 14 de fevereiro
de 1957, que autorizou a Companhia
Hidro Elétrica d'O São Francisco a
construir uma linha de tromemissã«
e declarou de utilidade pública a
faixa de terra destinada à passagem da referida linha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L da Constituição. de-

creta:

Art. 1.0 O art. 3,0 do Decreto n"·_mero 40.934, de 14 de fevereiro de
1957 passa a ter a seguinte redação'
1< Art.
3.° A faiXa de terra descrita no artigo ant~rior compreende as .áreas constantes da
planta aprovada, situada no Municipi o de Goian:a, Estado de Pernambuco, de propriedade atribuída às pessoas a seguir relacíonadas na ordem em que se encontram ao longo do traçado da
linha:
1 - Area d€ 15.750 m2 (quinze
mil setecentos e cinqüenta metros
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-, DECRETO N.o 44.789 - DE 6 DE
quadrados) da Usina Santa TeNOVEMBRo DE 1958
resa S. A. (gleba n> 1) ;
2 - Area de ae rn2 (oitenta e
Outorga à Prefeitura Municipal
de
cinco metros quadrados) de João
Bela Vista concessão para o aproAlves (gleba n.s 2);
veitamento de energia hiâréulica
3 - área de 8.250 m2 (oito mil
de um trecho existente no curso
duzentos e cinqüenta metros quad'iLgua denominado Rio Apa, disdrados) de Metódío Francisco Petrito da sede do município de Bela
reira (gleba n.? 3);
Vista) Estado de Mato Grosso,
4 - Area de 320,'750 m2 (trezen tos e vinte mil setecentos e
cinqüenta metros quadrados) da
o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe c,onfere o artiUsina Santa Teresa S. A. (gleba
go 87, inciso T. da Oonstdtuíçâo, de
n.s 4);
5 - Area de 14'0,500 m2 (cento
acôrdo com o artigo 150 do CódigO
e quarenta mil e quinhentos
de Águ.3.S (D2creto n,Q 24,643,
de
metros quadrados) de Adernar
10 de julho de 19'34). decreta:
. Medeiros Lucidgren (gleba núArt. 1.0 .B: outorgada à Preíertura
mero 5);
6 - Area de 35.700 m2 (trinta
Municipal de Bela Vista concessão
e cinco mil e setecentas metros
para o aproveitamento da energia
quadrados) de João Francisco de
hidráulica de um trecho Existente no
Albuquerque (gleba n.O 6);
curso d'água denominado Ri'O Apa,
7 - Area de 36.900 m2 (trinta
distrito da sede do município de
e seis mil e noyecentos metros
Bela Vista, Estado de Mato Grosso.
quadrados) de Maria da Conceição
respeitados os direitos de terceíros ,
Prag'ana Parva (gleba n,O 7);
§ . 1.0 Em portaria do Ministro da
S - Area de 6.398 m2 (seis mil
Agricultura, no ato da aprovaçân dos
trezentos e noventa e oito metros
projetos serão determinadas a altura
quadrados) de Eufrási o Ro~rigues
da queda e aproveitar, fi, descarga
Pessoa Vilarim (gleba n,o 8);
de derivação e a potência.
9 - Area de 3.602 m2 (três mil
§ 2.° O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuiseiscentos e dois metros quadrados) de Sebastiã,o Rodrigues Corção de energia elétrica para serviço
deiro (gleba n.o 9);
público, de utilidade pública e para.
10 - Area de 129.500 m2 (cento
comércio de energia elétrica na eí,
e vinte e nove mil e quinhentos
dade de Bela Vista, município do,
metros quadrados) de Leonila
mesmo nome Estado de Mato Gr,C6-·
Cesar de Albuquerque (gleba núso.
mero 10);
,
Art. 2.0 A presente concessão fica,
11 Area de 54.0{){} m2 (cinsujeita às disposições do Decreto nú-.
qüenta e quatro mil metros quamero 41,019, de 26 de revereíro dedrados) de Maria da Conceição
1957. que regulamenta os serviç'os de:
Praga na Paiva (gleba n.e 11);
energia elétrica.
12 - Area de 33.500 m2 (trinta
e três mil e auinhent os metros
Art. 3.° Ca-ducará o presente tí~
quadrados) de Manoel Tavares e
tulo, independentemente de ato deDona María das Mercês Tavares
claratório, se a concessionária não
Pragana (gleba TI.o 12):
satisfizer sà seguintes condições:
13 - área de 31. 750 m2 (trinta
I - Submeter à aprovação do M!e um mil setecentos e cmqüenta
nistroda Agricultura, Em três (3)
metros quadrados) de Benedito
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
Carneiro (gleba n.o 13)".
a contar da data da publicação dêste
0
Art. 2. li:ste decreto entra em vigor
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétrrco, observadas as normas
na data de SUa publicação.
Art. 3," R€vogam-6e as disposições
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
em contrário.
LI Assinar o contrato discipliRio de Janeiro, 6 de novembro de
nar da concessão dentro do praZo de
1958; 137. da Independência e 70.0
trinta (30) dias, contados da publida República.
cação do despacho de aprovação dal
JUSCELINO KUBITSCHEK.
respectiva minuta pelo. Ministro de..:
Agricul tura.
Mario Meneghetti.
0
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IH - Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério
da
Agricultura. mediante o arquivamento da certídâo ccmprobatória, a averbação do registro do referido contrato do Tribunal de oontas, dentro de
sessenta (60) dias do registre.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, excetuandoas de acordo com os projetos aprcvades e com as modificações qU8 fú-·
rem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderã-, ser prorrogados por ato do Ministro
da
Agrícu! tura.
Art. 4,9 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fix/3..da~
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5.° Findo o praZo' da concessão, todos os bens e instalações que,
no memento existirem em runcão 'exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica. referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à União.
§ 1.9 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concesaâ-, seja renovada, mediante as
condições qUe vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
a. União mão se opó!C à utilização dos
bens objeto da reversão,
§ 2.° A concessionária deverá -entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior até seis (6)
meses antes de findar o prazo de
vigência da concessão, entendendo-se,
'se o não fizer, que não pretende a
renovação.
, Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo pl'aZD de trinta (30) anos,
contados a partir da "data ciD registro do respectivo c-ontrato pelo 'I'rlbunal de Contas.
Art , 7.0 Revogam-se às üisposições
em contrário.
Rii) de Janeiro, 6 de novembro de
H58, 137,0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.,

DECRETO N.o 44.790 NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1958

Outorga q. G:ilb~rtD Veltrini concessào
para. tj1.?tnbuzr energia elétrica no

mumcim.; de se; João do Caiu á,
Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
cue lhe confere o artlgo ~7, íncls-, L da Coustituiçãe' e
nos têrmns do art . 10 do Decreto-lei
n: o 2.281, de 5 de julho de 1940, combinad., com o art. 3.° do Decreto-lei
n,« 3.763, de 25 de outubro de 1941.
decreta:
~a atrib~içáo

Art.. 1.0 E' outorgada a Gilberto
para
distribuir
energia elétrica no município de Sáü
João do Oaíuá, Estado do Paraná ficando autorizada a montar uma usina. ~l'adora\ termoelétrica e a eonstruír o sistema de dístríbulcân.
Parágraf., único. Em portaria do
Minístr., da Agricultura, por ocasião
da ap.rovarção dos proJetos. serão -determinadas a potência e as características técnicas da instalação,
Art. 2.° A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto
n," 41,0'19. de 2·6 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente tftulo, independentemente de ato declaratóTio. se o concessionário não satisflzer as seguintes condiç{5es:
r - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3,)
vias, dentro
do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à usina e ao sistema de distribuição.
TI - Assinar o contrato disciplinar
da Concessão dentro do prazo de trinta (30) dias. contados da publicação
di) despacho da aprovação, da rcspectiva minuta. p:elo Ministro da
Agricultura.
trr - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da produção Mineml do Ministélio da Agricultura. mediante o arquivamento da
certidão comprobatória. a averbação
do registr., do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sess,ent'l (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que for~m marcados pelo
Ministro da Agricultura,
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser pror-

veítnní concessão

229

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Togadas por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela. referida Divisão de Aguas.
Art. 5.0 Findo o prazo da concessão. deverá o concessionário requerer
ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no resj)ectivo contNLto> .deverá. estar previsto.
Art. 6.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro, do respectivo contrato> pelo Tribunal de
Contas.
Art. 7.0 R~vogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958: 137.0 da Independência e 70.0 da
RepÚblica.

pE:lo Diretor do Departamento Nacional da Produção Mineral do MImstértn da Agricultura. áreas escas·
em que se localizam as subestações
~ransformadoras %
Companhia IIidroelét-r1ca do Rio Pardo. concessionária de aproveitamento de energia
hidráulica pelos Decretos números
31.757, de 11 de novembro de 1952
e 38.097, de 17 de outubr., de 1955.
1.

Casa Branca

Area de 18.792 m2 (dezoito
mil, setecentos e noventa e dolt;
metro,", quadrados)
de propriedade atr íbuída a Irmãos
Francischetti ;
2.

Rio Claro

Area de 21. 840 m2 (vinte e
um mil, oitocentos e quarenta
metros quadrados) -~ de propriedade atribuída a OSC3.T de
Souza Dantas;
3.

JUSCELINO KUBITSCHEK

São Carlos

Area de 23. 126 m2:
três mil, cento e
metros quadrados)
priedade atribuída

M ária Meneçhetti

regotti:

DECRETO N. o 44.791
DE NOVEMBRO DE '1958

DE fi

Declara de utilidade púbiicCJ àreas de
- terra situadas n-os municípios 'de
Casa Branca, São Carlos, Rio
CZa-ro e São Joá o da Boa Vista, do
Estado de São Paulo, em que se
situam as subestações fransjormllãoras da Companhia Hidroelétríca
do Rio Pardo, e autoriza a citada
cominntua a promover a de.<Jo.,piapriação das referidas áreas de
terra.

o

Presiderrt- da República. usanc10
da atribuição que lhe conte1"e o art!go 87, inciso I, da Const:tuição.
tend-, em vista o lllSPoS't o no De(;r'et{;-lei n. o 3.365. de 21 de .iunhl) de
lf!41 e considerando o requerido pela
Companhia Hídroelétrica do Rio
Pardo, decreta:
'Art. 1. o Ficam declaradas de utilidade pública as seguintes áreas ele
terra situadas nos munícípíns de
Casa Branca, Ri ú Claro. Sâo Car103
e São João da Boa Vista, do -&<5tado
de $áo Paulo, constantes, respectivamente, das plantas de ns SB-018.
SB-022, SB-<l-23 e -SB-024, aprovadas

4.

rvinte e
vinte e Eie1s

-

de

pro~

a Júlio. Ser-

São João da Boa Vista
Area de 19 . 046,75 m2 - «íezenoVe mil e quarenta e oito metros quadraoxs e setenta e
cinco decímeti as quadrados- de propriedade atribuída a Eli.
zabeth Redher.

Art.. 2." Fica autorizada a o.jmpanhla Hidrnelétrrca do Rio Pardo.
a promover a desapropriação d as referidas áreas de terra na forma da
l(·gislação vigente.
Parágrafo único. Para OS eteítns
do artigo 15 do Decreto-lei número
3.365, de 21 de' junho de 1941, mocíificado pela Lei (1 (' 2, 786. d~ 21 de
maio de 1956, a desapropriação de
que trata o presente Decretu é declarada de caráter urgente.
Art. 3. o O prCstnte Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçãn.
Art. 4. o Revogam-se as dísposíções

em contrário.
Rio de Janeiro. em 6 de novembro

de 1958; 137. o dá Independência e
70. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N. ~ 44.79-2 DE NOVEMBRO DE 1958

DE

6

A,utoriza a Companhia Inaustruü
Celulose' e Papel Guaíba "Celúpa"
a instalar, para 1180 exclusivo. uma
uma usina termeléirica na granja
Santa Rita, situada no distrito de
Gtuiiba, murucipu, do mesmo nome,
Estado do Rio Grande do Sul..

O Presidente da República, usando
aa atribuição que .he confe:re o 11't.igo 87, inciso I, da Cor.:.stituição,
c l'!oS têrmos do artigo 3. o C-o Decreto-l-ei n.> 3.763, dê 26 de outubro de
:.\]41, combinado ~m o artigo lO do
D{-creto-lei n. o 2 _281, de 5 de junho
de 1940, decreta:
Art. 1. n Fica autorizada a Companhia Industrial Celulose; e Papel
Guaíba "Ce]upa"
a Instalar uma.
usina termoelétrica na granja Santa.
Rita, situada ho Ülstrito de Guaiba,
município do mesmo nome, no E5ta~
do do Rio Grande do Sul.
~ 1. o A energia elétrica pr.iduaída
destina-se ao uso exclusivo da inte-

ressada ,
§ 2. o
Por oca<:aã{) da aprovação
dos projetos, serão fixadas as caraeterísttcas técnicas aa instalação.

Art. 2',0 Caducará o' presente tt·
tu1o. independente de qualquer ato
-d.eclaratório. Se a (;onces.sionána llão
cumprir as seguintes condições:

I -

Apresentar, dentro de noventa
(9-ü) dias, contados da publicação dêste Decreto, o projeto e
orçámento das instalações.

Il -

Iniciar e concluir as obras nos
prazos qUe forem determinados
pelo Ministério da Agrictutura .

Parágrafo único Os prazos a llue
13e refere êste artigo podeJ:ã o ser
):)lorrOgadOs por a te) do Minis:l'o da
Agricul t ura ,
Art. 3. o O preSente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. o Revogam-se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
de 1953; 137. o da Independência e
'40. o da RePública.

DECRETO N. Q 44.793 DE NOVEMBRO DE 1958

D~

6

Amplia a zona de fornecimento tià
Companhia Hidroelétrica São Pa·
tricio, sediad-a, no municipi o de.
Anápolis, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usand.,
da atribuição que lhe confe're o artigo 87, inciSo I, da Constituição.
decreta:
Art , 1. ° Fica ampliada a zona de
lomecimento de energia elétrica da.
Companhia Hidroelétrica São Patrício, com a inclusão na mesma 10s
municípios de Carmo dn Rio Verde.
Rubiataba e Goianésia, no Estado de
Goiás, ficando a ~ncessionár;a autorizada a construir as linhas de
transmissão, subestações e rêdes de
distribuição _ necessárias ao furnecimenta de energia elétrica àqueles
municípios.
Art. 2. 0 As tarifas para fol:"neciment., de energia elétrica serão as
vigorantes na zona de concessã-, ela
Companhia Hidroelétrica São Pa·
U1cio·
Art. 3. o Caducará o presente trt.u1o, independentemente de ato deciaratórío, Se a concessionána não
satisfizer às seguintes condiçõ0s:
1 - Submeter à aprovaçã-, da Mínist.ro da Agricultura, em três
(3) vias, dentro do prazo de
um (1) ano. II contar da data
da publicação dês te Decreto, o
projeto completo das linhas de
transmíssão, subestações e rêd-s de' distribuição de que trata.
o arti~o 1. o.
II
Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados
pelo MinIstro da Agricultura.
Parágraf~ único.
Os prazos referidos neste artigo poderão ser pror,
r ogados por ato do Ministro da Agri-

cultura.
Art. 4. o O presente decreto entra
em vigor na data d.e sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam..:.s~ as disposiçõeS'
em con trál'io .
Ria de Janeiro, em 6 de novembro
de 1958;· 137. o da Independência e
70. o da República.

JUSCELINO KUln1:SCHEK

JUSCELINO KUBTTSClrul{

li!ária M eneçheti;

Mário

Men~ghettt

_
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DECRETO N.o 44.794 NOVEMBRO DE

DF.:

estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n," 30.230, de 1 de dezem,
bro ~e .1951, uma vez se verifique a
exístência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2. o do citado Regula~
menta ou de outras SUbstâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei OS tributos que forem devidos à União ao
Estado e ao MunicípIO, em cumpri_
rnento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem à autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será ríscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o paga-mento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .
Art. 7." Revogam-se as disposições
em contrário.

6 DE

1958

Autoriza Mineração Matheus Leme Limitada a laorur açtümatoliio no
Município de Matheus Leme, Estado
de Minas OBrais.
O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artig:o 87, n." I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de janeiro de 194() (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
Matheus Leme Limitada a lavrar agalmatoüto, no lugar denominada Fazen. da das Píndaíbas, Distrito e Município
de Matheus Leme Estado de Minas
Gerais, numa área' de vinte hectares
quatorze ares e oitenta centiare.s
(20,1480 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
cento e oitenta metros (180m) no
rumo verdadeiro oitenta e dois graus
trinta. e cinco minutos sudoeste (82"
35' SW) do marco de concreto com
a marca J .F.G.M: situado junto à
porteira divisória das propriedades de
José Vicente Moreira e Antônio de
Araújo e os lados, a partir dêsse vértice, Os seguintes compromíntos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta metros e cinqüenta centímetros
(36G,50m), setenta e dois graus vinte
e cinco minutos noroeste (72 0 25' NW) ;
quinhentos metros (50Gm), cinqüenta
graus eínquenta e dois mínutos noroeste (50 0 52' NW); duzentos e sessenta c
dois metros e cinqüenta centímetros
(262.50m), trinta e nove graus e oito
minutos nordeste (39" 08' NE); quinhentos e sessenta e oito metros
(568m), cínquenta graus cinquenta e
dois minutos sudeste (50 0 52' SE):
cento e trinta e seis metros e cínqíienta centímetros (136,SOm), oitenta
e nove graus e sete minutos sudeste
(89° 07, SE); cento e oitenta e
OIto metros e cinqüenta centímetros
U88,50m), doze graus e sete minutos
sudeste (120 07' SE); noventa e nove
metros (99m) , vinte e sete graus e
treze minutos sudoeste (270 13' SW).
Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e doS arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantos do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçâo fica sujeita às
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Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958, 137.° da Independência e 70. 0 da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mãrio Meneghetti.

DECRETO N." 44.795 - DE 6
NOVEMBRO DE 1958

DE

Autoriza Kaiser Alumínio -Limitada
a pesquisar minério de A~umínio no
Município dJe Almeirim, Estado do
Pará.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar;
trgo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CÓdIgo de Minas).
decreta:

ATOS DO PODER

Art; 1.0 Fica autorizada Kaiser
Alumnío Limitada a pesquisar minério de alumínío em terrenos de propriedade de terceiros, no lugar denominado Serra de Almeirim, Distrito
de Arumanduba, Município de Almeí,
rim, Esatado do Pará, numa área de
quinhentos hectares (500 har , delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a oito mil quinhentos e cinqüenta metros (8.55üm) no rumo
magnético de emqüenta e seis graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(560 45' SW). da confluência do igarapé Caracuru, no rie Jari e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dois rml metros (2. OO.Qm), oeste (W);
dois mil e quinhentos metros (2.500m),
sul (S).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,O 30.230, de 1 de de,
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a qus se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
,
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,(0) e será válido pelo prazo de dOÍ5 (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário,

Rio de Janeiro. 6 de novembro de
1958; 1370 da Independência e 7\)0 da

República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário M eneçtietti,
DECRETO NQ 44. 796
NOVEMBRO DE

.i.:

DE

6

DE

1958

Declara sem efeito o Decreto número 42.574. de 7 de novembro de 1957,
O Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, n. O I, da oonstrmícão e nos
têrmos do Derceto-Iei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 ~C6digo de Minas),
e tendo em vista o que consta dos

EXECUTIVO

autos do Processo DNPM - 7,763-55,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito.. o Decreto n,o 42.574, de 7 de
novembro de 1957, que autorizou Lítos
- Materiais de COnstruções Ltda. a
pesquisar areia quartzosa
no :uf5vr
denominado Taniguá, Distrito e Munícípio de Itanhaem, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
19'58; 1370 da Independência e 7fJ o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DEJORETO N.o 44.797 NOVEMBRo DE

DE

6

DE

1958

Autoriza o cuuuiã« brasileiro Alberto
Aruiraâe Galeão a pesquisar argila
no municuno de Caldas, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Oonstítuiçãe, e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art; L° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alberto Andrade Galvão a
pesquisar argila em terrenos de propriedade de Bento Nicola Petráca, no
distrit,o e município d-e Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área
de cinco hectares quarenta e quatro
ares (5,44 ha) delimitada por um
polígono mistilíneo qUe tem Um vértice a quatrocentos e trinta e sete
metros (437m) no rumo magnético
cinco graus e dez minutos nordeste
(5° 10' NE) do marco quilométrico
número dezesseis (Km 16) da estrada de rodagem Poços de caldaspccinhos do Rio Verde, marco êsse
localizado junto à estrada que serve
à Fazenda Mato Queimado e os lados, a partir dêsss vértice, Os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte e quatro metrcs (124m)', quatro graus trinta e
oito minutos nordeste (4° 38' NE);
cento e setenta metros 070m) , oito
graus e trinta minutos
noroeste
(8,° 30' NW); cento quarenta e dois
metros (142m), setenta e oito graus

Aros
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noroeste (78.° NW); duzentos oitenta
e
quatro graus noroeste (64. 0 NW); o
lado mistilíneo da poligonal é a margem direita do córrego Lagoa e compreendida entre a extremidade do
último lado acima descrito e o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presents autorização fica ,sujeita às
estipulações dn Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 30. 230, deI de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazid.3.. como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.9 do citado Regulamento oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autcrízacân de
pesquisa, que úrá uma via autêntica
dêste Decreto,' pagará a taxa
de
trezentos eruzeírcs (Cr$ 3M,OO) e será
válido pelo prazo d9 dois (2) anos
a partir da data da. transcríção no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministâ'io
da Agricultura.
ArL 3.° Revogam-s·e as díspcsícões
em contrário.

e cinco metros (285m), sessenta

R10 de Janeiro. 6 de novembro de
1958. ~ 137.° da Independência e
70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário. Meneghetti.

DECRETO N.o 44.798 -

DE

6

DE

NOVDMBRO DE 1958

Autoriza o Grupo de Trabalho para.
o Desenvolvimento do
Nordeste a
conrãenar a elaboração e acmtupanha» a execução de um programa
básico de abastecimento de água
para as reçiões ' que menciona e dá
outras pro1Jidências.

o Presidente da República, no USa
das atribuições que lhe são conferícl;t.S
pelo Artigo 87, .inciso I, da Constituição Federal, e
Considerando que vários serviços de
abastecimento de água de cidades do
Nordeste vem sendo construídos pela
União oU corn-o seu auxílio;
Considerando que OS recursos finallcerros constantes do Orçamento da
República 'para êste fim não têm sido
consignados à baSe de planejamento;

. 23.3

Considerando que, das verbas destinadas à região, será possível .eservar
anualmente as parcelas necessárias a
assegurar a' realização de um plano
que possibilite o abastecimento das
atuais sedes dos Municípios Nordestinos;
Considerando que convém arttevtar
a ação dos Orgãos Federais com atuação no setor para efeito de programar
a elaboração e execução doS :"\l'ojetos; e
Considerando que o Grupü de Trabalho para o Desenvolvimento do Nol'deste criado pelo Decreto n.> 40. 5~4
de 14-12-56, é o órgão do Conselho do
Desenvolvíment., indicado para coordenar o preparo e acompanhar o cumprimento do mencionado programa.
decreta:
- Art. 1.0 Fica o Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do '1ordeste
(\') Conselho do Desenvolvimento, à,Utortzado a, com a colaboração do Deparramentõ Nacional de Obras Contra as Sêcas. do Departamento Nacional de Endemias Rurais, do ServlQo
Especial de Saúde Pública e' da Comissão dl) Vale do São Francisco, coordenar a elaboração e acompanhar
'a execução de um programa básico de
abastecimento de água para os centros urbanos compreendidos nos Estad05 do Piauí, Ceará. Ri'o Graude do
Norte Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia e parte do Polígono das
Sêcas do Estado de Mínas Gerais.
§ 1.0 O programa básiCO a que se
refere êsee artigo será aprovado pelo
Presidente da Repúb1ica e desdobrado
~m programas anuais.
.
§ 2.° Os programas parciais visam
possibilitar a conclusão no prazo de
"cinco anos, dos serviços de abastecimenta de água das atuais sedes de
Municípios da Nordeste,
dando-se
preferência às de população superior
a mil habitantes.
Art. 2.° O Grupo de Trabalho para
o Desenvolvimento do NordeSte providenciará anualmente, junto 3.0 Departament~ Administrativo do, Servi(;()
Público. a inclusão nas propostas ~1:.
çamentárias da União dos recur~ fInanceiros necessários para atender ao
diSPosto neste Decreto.
Art. 3.° As determinações dêste Decreto se aplicam_aos órgãos ~ncarr~
gados da exeeuçao de serviços ae
abastecimento de água. meneíonaríos
no art. 1.0, assim como a qualquer
outra entidade federal, ou auxiliada
pela União, que venha a planejar cu
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realizar serviços de abasteeímcn--, de
água, os quais ficam obrigados a ex~
cutar, com absoluta prioridade, <."\oS
projetos constantes dos programas
aprovados.
Art. 4.° Para efeito da consignaçã-,
de recursos utilizáveis a partir de
1959, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste poderá suometer no Congresso Nacionaã, por :intermédio' da Secretaria Geral do Conselho do Desenvolvimento a relação
dos projetos imedíatamenne exequíve~.
.
Art. 5.° Revogam-se as díspzsíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958, 137,° da Independência e 70.0 da
República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior
Lucas Lopes
Lucio Meira
Mario Pinotte

Parágrafo UTIlCO. A execução da
presente aut orízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o a-rt. 2.° do Clt~do
Regulamento ou de outras substàncias discriminados pelo Conselho Na,
cional de Pesquisa.
Art. 2.°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros «i-s 5. OGO,00) e será
válido por dois anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Ml.
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. c Revogam-se as disposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1958, 137.0 da Independência e 70. 0 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N.o 44.799 NOVEMBRO

DE

6

--Mario Meneghetti.
-DE

de 1958

DECRETO N.o 44.8DO Autoriza o cidadão brasileiro Theophilo Badin a pesquisar ouro atunioruzr
e associados, no município de Rio
das Contas. Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theophilo Badín a pesquisar ouro aluvicnar e associados, em
terrenos devolutas, no lugar denominado Folheto, distrito e município de
Rio das Contas, Estado da Bahia,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) delimitada por um retângulo
que tem um vértice a cinco mil e no.
vecentos metros (5.900m) no rumo
verdadeiro de oitenta e dois graus
noroeste (820 NW) da confluêncía dos
riachos Fazenda e Sapé e os lados, divergentes dêsss vértice, os st>gUi.ntes
comprímentos e rumos verdadeiros:
dois mil e quinhentos metros (2 SOOm) ,
quarenta e cinC{) graus sudoeste (450
SW); dois mil metros (2. aOOm) , quarenta e cinco graus noroeste (45 0
NW).

NOVEMBRO

DE

7

DE

de 1958

Autoriza Ktuser Alumínio Limbtada a
pesquisar minério de alumíniv no
mtnucipio de Almeirim, Estado do
Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? l, da oonstttutção e nos
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de 29
de Jan'eiro de 1940 (Cõdigo de Minas) .decreta :
Art. 1.0 Fica autorízada Kaiser
Alumínio LImitada a pesquisar 1Linério de alumínio em terrenos de propriedade de terceiros 00 rugar denominado Serra de Almeírim, distrito
de Arumanduba, município de AlmeL
rim Estado do Pa.rá, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , dehmí,
tada por um retângulo, que tem um
vértice a doze mil metros (12.00(}m),
no rumo magnsüco de trinta e seis
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(36.0 50' SW) da ooofluêcicía do ígarapê oaracurú no rio Jari e os .adcs
divergentes dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos mag'nét.ieos:
dois mil metros (2·000m), oeste (w);
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dois mil e quinhentos metros
(2. 500m), sul (8).
parágrafo único. A execução ca
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,o 3{). 230, de ~ de
dezembro de 1951, Uma vez se verifique a existência na jazida corno
associado, de qualquer das substàneias a que 00 refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrrminadas pelo Conselho
Nacl()na·l de Pesquieas.
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via auêntica
dêste decreto. pagará a taxa de ,t'-'nco
mil cruzeíros (Cr$ [),()()J,OO) e será
válido por dois anos a contar da data
da transcríçâo no livro próprio ela
Divisão de Fomento da Produção Mi.
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,0 Revoga.m-se as 'disposiçóes

em contrário.'

Rio de Janeiro 7 de novembro de
1958, 137C> da' Independência' e 70.0 àa

República..
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primentos e rumos magnéticos: dois
mil metros (2. ODOm) , oeste <W); dois
mil e quinhentos metros (2. 500m) •

sul (8).
Parágrafo único. A
execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprova.do pelo Decreto n.o 30.230, di.; 1
de dezembro de 1951. uma vez se
verifique a existência na jazid,~, como associa,do, de qualquer das substâncias a qUE' se refere o art. 2. do
citado Regulamento ou de cutras
subsrânctas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco' mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícão
no livro próprio da Divisão de Fo~
menta da PrOdução Mineral do Ministério da Agrículrura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrario.
(l

Rio de Janeiro. 7 de novembro de
137 0 da Independência e 70° da
República.
19~ 8,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

JUSCELINO KUBITSCHEK.

MariO Meneghetti.

DEORETO N·o 44.801 NOVEMBRO DE

DE

7 DE

1958

Autoriza Kaiser Alumínio Limitada a
pesqutsar minério de alumínio no
município de Atmeirim, Estado do
Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
87 n. o 1, da ConstitUlçao, e nos termos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
doê janeiro de 194() (Código de Minas>,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada :-:aiser
Alumínio Limitada a pesquisar mínério de alumínio em terrenos de tercetros L'O lugar denominado Sewra de
Almeirím, dístrito de Arumanduba,
município de Almeírím, Estado do
Pará, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por / um
retângulo, que tem um vértice a dez-

mil metros (l·O .OOOm) ,no rumo mag-.
nétíco de quarenta e cinco graus e
quarenta minutos sudoeste (45° 40°
8W) da confluência do igarapé Caraeuru no rio Jari e os lados divergentes dêsse vértice, OS seguintes com-

DEORETO N.Q 44.802 - DE 7
NOVE1.iBRo DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Teófilo Badin a pesquisar cassiterita e
associaoâs no município de Mticuqê,
Estado da Bahia.

o Presid-ente da ~púb1ica, usando
da atribuição que lhe confere o artig'o 87, n.O I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
.
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Teófilo Badin a pesquisar
cassiterita e asscciados, em terrenos
devolutos no leito e margens do rio
8:10 João, distritos de Mucugê e J oão
Correia, município de Mucugê, Es~
tado da Bahia, numa área de cento
e cinqüenta e dois hectare."> (15200).
delimitada por uma faixa de dezenove mil metros (19. OOOm) de comprimento, a contar de sua nascente.
e a terminar a quarenta metros
(40m) de SUa confluência com o rio
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de Contas e a largura de oitenta

me-

tros (BOm), sendo quarenta metros
(4{}m) para cada lado de seu eixo
médío ,

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.'1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
quinhentos e vinte cruzeiros cors ..
1" 520.00) e será válidú pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data
da transcrtçã-, no livro próprio da
Divisão de Pomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrucultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958, 137.° da Independência e 70.u
da R.epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Már 20

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

x-

44.804

VEMBRO DE

DE

7

DE NO-

1958

AutDriza o cidadão brasileiro tsaac
Marcus Pinto a pesquisar ouro
aZuvionar e associados no município de Maués" Estado do ·Amazonas.

Meneghetti.

DECRETO N.O 4.4.803 NOVEMBRO

Autoriza o
mundo de
pesquisar
municiPio
de Minas

minutos nordeste (77° 10' NE) I do
cruzeiro do morro de São João e os
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300m) ,
sessenta graus sudeste (60° NE); duzentos metros (200 m) , trinta graus
nordeste (30 0 N-E).
Art. 2.9 O titulo da autorízação de'
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsta Decreto, pagará a taxa
de
trezentos cruzeiros rors 300,(JO) e
será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomenbo da Produção Mineral, do Ministério àa Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de JaneirD, 7 de novembro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0da República.

DE

DE

7 DE

1958

cuuuui« brasileiro RaySouza Viana
Filho a
calcário e associados) no
de sete Lagoas, Estado
Gerais.

O Presidente da Re.pública, usando
da atribuição que lhe confert: o artigo 87, n.v I, da oonstrtuição e nos
têrrnos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de lS40 (Códig,o
de
~as), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado <J cídadáo
brasileiro Raymundo de Scuza Viana
Filho a pesquisar calcário e associados .em terrenos de sua propriedade e
lugar
dencmínado
de outros, no
MDrro Vermelho, distrito e município
de Sete Lagoas, Estado de Minas Ge·
raís, numa área de seís hectares
(6 ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a duzentos e setenta metros (270 m) , no rumo
magnéttico setenta e sete graus' dez

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei 1)'> 1.985, de 29"
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1'> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Isaac Marcus Pinto a pesquisar ouro aluvionar e associados,
em terrenos devolutas, situados no
distrito e município de Manés, Estado
do Amazonas, numa área de cínqüenta hectares (50 ha) , constituída
por uma faixa do Igarapé Miriti, com
duzentos metros (200m) de largura,
sendo cem metros (Iüüm ) para cada
lado "do seu eixo e dois míl e quinhentos metros (2.500m) de comprímente. contados da sua confluência
com o rio Parauari, para montante.
Parágrafo único A execução da.
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se" verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer substância a
que se refere o art. 2<) do citado Regulamento ou de outras substâncias

A'l'OS DO PODER EXECUTlVO

diScriminardas pelo conselho Nacio~
na! de Pesquisa.
Art. 20 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500.00) e será
. válido por dois anos a contar da
nata da transcrição no livro próprio
.da Divisão de ~Jmento da Produção
Mineral, do Ministério da Ag,ricuitura.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958, 1370 da Independência e 700 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneçhetti,

DECRETO N° 44.805
VEMBRO DE

Anula o Decreto no
maio de 1957.

DE

7

DE NO-

1958
41. 625, de 29 de

so 87, n.o I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Dema .:..Distribuidora e Exportadora de Mínéríos e Adubos S. A. a pesquisar niobio e associados, em terrenos de sua
propriedade nos lugares denominados
Faria. Bocaína, Urbano e Barreiro. no
distrito e munioípío de Araxá, Estado'
de Minas Gerais. numa área de cento
e setenta e três hectares cinqüenta e
oito ares e setenta e cinco centrares
(173.5875 haó , delimitada por Um polígono irregular que tem um vértice
a dois mil duzentos e vinte e três metros (2.223 m) no rumo verdadeiro
oitenta e um graus trInta minutos
sudeste (81 0 30' SE) de extremidade
sul (8) do edifício das termas Águas

do Araxá e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quínhent.,s e vinte e cinco metros (525m) vinte e
seis graus sudeste (26 0 SE): novecentos metros (SOO m) , quatorze graus
vinte minutos sudeste (14° 2Q" SE) ;
quinhentos e nove metros
(509 m) .
vinte e seis g'l'aus quarenta minutos
sudeste (260 4'0' SE); quatrocentos e
sessenta e dois metros (462 m) , quarenta e seis graus. dez minutos sudoeste (450 lO' SW): cento e oitenta
e cinco metros (185 m) , 'finte e três
graus sudoeste (23 0 SW): duzentos e
doís metros (202 m) , doze graus trínta minutos sudeste (12 0 30' SE); quatro minutos e quatorze metros (414m).
cinqüenta e três graus sudoeste
(53 0 8W); trezentos e trinta e nove
metros (339 rm , vint-e e um graus
sudoeste (210 SW); duzentos e sessenta e set.e metros e cinqüenta centímetros (267,50 m) , cinqüenta e três
graus sudeste (530 SE); oitocentos e
setenta e quatro metros (874 m) . cinqüenta e Ciuatro graus nordeste
(540 NE): trezentos e quinze metros
(315 m) , quarenta e três graus nor-·
deste (43 0 NE); quinhentos e seis metros (506 m) vinte e dois graus trinta
minutos nordeste (220 30' NE): trezentos e oitenta. e três metros
(383m) , trinta minutos nordeste
(30 0 NE): setecentos ..e trinta e um
metros (731 rm trinta e um graus
aez minutos noroeste (310 10' NW)
mil trezentos e cinqüenta metros
(1.350 m) , vinte e dois graus dez minutos noroeste (220 10' NW): trezentos e oitenta metros (380rn) eínI

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:

Artigo único. Fica anulado o Decreto 'número quarenta e um mil
seiscentos e vinte e cinco (41.625),
de vin te e nove (29) de maio de mil
riovecentos e cínquenta e sete (1957),
que autorizou o cidadão brasileiro
José Pedro a pesquisar talco e associados no lugar denominado Sítio dos
Dias. distrito de Oaíeiras. município
de Franco da Rocha, Estado de São
Paulo".
Rio de Janeir<J, 7 de novembro de
1958; 1370 da Independência e 700 da
República.
JUSCELINO

237

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

J

DEORETO N,O 44.806 -

DE

7

DE

NOVEMBRO DE 1958
Autorisa Dema
Distribuidora e
Exportadora de Minérios e Adubos
S. A. a 'Pesquisar nióbio e associados no município de Araxá, Estado
de Minas ·Gerais.

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

I

238
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qüenta e dois graus trinta minutos
sudoeste (52 Cl 30' SW).
Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às e,stlpulacõe~ do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. o 30.230, de 1 d~ dezembro de 1951, uma vez se veriríque
a existência na jazida, como associado, doe qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2. o d o citado Regulamentr, ou de outras substâncias discrtmínadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2. o 'O título de autorização de
pesquisas que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de mil
setecentos e quarenta cruzeiros rcrs
740,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcr'çãe no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Re-rogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de jnovembro de
1958; 137.° da rndependêncía e 70. 0 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

em contràrío .

Mano M eneçhetti,
DECRETO N,> 44. 8'Ü'7 - DE 7
NOVEMBRO DE 1958

sudeste (75.°) 04' SE), da confluência
do canal poço ll() rio dos Mosquitos
e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeíros: dois mil oitocentos e
sessenta metros (2. 860m) , setenta e
sete graus dezesseis minutos sudoeste
(77,° 16' SW); dois mil e quinhentos
metros
(2. 500m) , - sessenta
graus
trinta minutos sudoeste
(6'Ú. Q 30'
SW); mil cento e trinta metros
(1. 13{}m) , vinte e oito graus vinte e
oito minutos ncrceste (28. 0 28' NW);
dois mil e setecentos metros (2.700m),
sessenta e sete graus vinte e quatro
minutos nordeste (67.° 24' NE); dois
mil e novecentos metros (2. 900m ) ,
setenta e três graus seis
minutos
ncrd este (73.0 0-6' NE); mil e trinta
metros (1. 030m) , treze graus quatro
minutos sudeste (13° 04' SE).
Art. 2. 0 O titulo da autorízccão
de pesquisa, qUe será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros cc-s 5.000,00) e
será transcrito n() livro próprÍ<> da
Divisão de Fomento da Pr'Üduçâú
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.~ Rêvogam-se as disposições

'

Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958; 1370 da Independência e 7(}1)
da República.
'
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Agesilau Souza de Araújo a pesquisar
iimenita e associados nos munici:
pios_ de Japoatã e parapitinga, Estado de sergipe.
O Presidente da Répúblka, US,~nd{}
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n.? r, da CDnstituiçáo e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de jan-eiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadã.o brasileiro Agesüau Souza de
Araújo a pesquisar ilmenita e ass('ciados, em terrenos devolutos e de
propriedade de terceiros nos lugares
denominados Rio dos Mosquitos e
Ilha Arambípe, distritos de Pacatiba
e Parapitinga, municípios de Jap.oa~
tã e Parapitinga., Estado de Sergipe,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a mil
oitocentos e noventa e cinco metros
(1. S95m) , no rumo verdadeiro de setenta e cínce graus quatro mínutos

JUScELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneqhetti,
DEORETO N.o 44.808 - DE 7
NOVEMBR() DE 1958

DE

Autoriza Raiser ALumínio Limitada
a pesquisar minério de aiuminio no
municipio de Almeirim, Estado do
Pará.

O Presidente do República, usando

da atríbuíçâo qUe lhe confere o artigo 87, n.v r, da ocnstítuíçãe, e n05
têrmos do Decreto-lei n.s 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código
de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Kaistl
Alumínio Limitada a pesquisar minério de alumínio em terrenos de
propriedade de terceiros no lugar denominado Serra de Almeírím, distrito de Arumanduba, município de
Almeirím, Estado do
Pará, numa.
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um retângulo,
que
tem um vértice a oito mil setecentoa
e oitenta metros (8. 780m) , no rumo
magnético de trinta e cinco graus
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e quarenta e cinco minutos sudoeste
(35.° 45' SW) dt3. confluência do igarapé oaracuru no rio Jari e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguiutes comprimentos e. rumos magnétrccs ; deis mil metros (2. O{)Om) , oeste
(w) ;
dois
e quinhentos metros
<2. 500mJ, sul (S).

Parágrafo único. A exeouçã., da
·presente autorização ríca sujeita às
~.stipulações
d'Q Re,gulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.23~, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na Jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do cítado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
NaciDnaJ de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autortzaçâ., de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será.
válido pelo prazo de deis (2) anos
a partir da data da transcrição Do
livro próprio da Divisão de Fcment.o
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
AJ"lt. 3.1) Revogam-sn as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1!J'58; 137 0 da Independência e 70° da.
Rspública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário õâeneahetti.
DEGRETO N.o 44.809 - DE 7
NOVEMBRo DE 1958

DE

Autoriza. Representações Mineração
Ciclade' de Aço ua«, a pesquisar
eremita e associaâos, no município
de piuiJ Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição e 'nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985 de
29 de jl3.n.eiro de 1940 (Código:'te
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada R,epr€sen.
tações Mineração Cidade do Aço Limitada a pesquisar eromíta e associados em terrenos de propriedade de
J{)áo Ináciz, Terra e outros, distrito
e município de Píüí, Estado de Ml
nas Gerais, numa área de duzentos
e oitenta e um hectares (281 har ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a oitenta e
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cinco metros (35m), no rumo ma.'"
nético de setenta e E-eis graus trinta
minutos sudeste ( 76,0 3D' SE), da
confluência dos córregog Ponte Alta
e Fazenda Nova e os lados fi. partir
desse vértice, os seguintes comprimentos ,e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e seis metros trint-a
centímetros (346,30m), seis graus sudeste (6. 0 SE); nov-ecentos
metros
(90-Gm), sessenta e sete graus trinta
cnínutos nordeste (67,0 3<0' NE); quinhentos e cinqüenta metros (550m),
sul (8); duz-entos e quarenta metros
(340m) oeste
(W>, três mil metros
(3. OOC<m), SêÍ.'; graus sudoeste (aw);
seiscentos e cinqüenta metros (650m).
oeste (W); três mil e quinhentos
metros (3 .500m), norte (N), trezentos
metros (300m) leste (E).
Parágrafo único. A execuçã{) d.3,
presente autorização' fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.23{), de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, COmo
associado, de qualquer do1,s substánelas a que se refere o art. 2.1,1 do citad-o Regulamento ou de outras substãncias discriminadas pelo COnselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O títUlo da autorizacâo df'
pesquisa, que será uma via atifênticá
dêste Decreto, pagará a taxa de d015
mil oitocentos e dez cruzeiros (Cr$ ..
2,81(),OQ) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrrçã.o no Iívro próprio da Divisão de
Fomento da Produ.ção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-ss as disposiçôes

em contrário.

Rio de .Ianeiro, 7 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO
l~ário

KUBITSCHEK.

Meneghetti.

DECRETO N.O 44.810 NOVEMBRO

DE

DE 7 DE

1958

Declara caduco o Decreto número
22. 100, de 18 de novembro de 1946.

o Pr€sidente

da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 194() (Código de MI·
nas), tendo em vista o que consta
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do Prúc€s'so DNPM n.O 5.29$-57. decreta:
Artigo único.
Fica declarado caduco o Decreto número vinte e dois
mil e cem (22.100), de dezoito (18)
de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis (1946), que concedeu
ao cida-dão brasileiro Doming<lS de
Albuquerque Ribeiro autcrízação para
lavrar jazida de mica e associadas
no munícípí., de Malacacheta, Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, '1 de novembro d.e
19'58; 137° da Independência e 70° <ia

República.
JUscELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneqhetii,
DECRETO N.O 44.811 - DE 7
NOVEMBRo DE 1958

DE

Autoriza o ciâtuiiu: brasileiro Leiio
Benedito de Araújo Novais a pesquisar areias ouartzosas no municvpio de ttannaem, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâ., que lhe confere o artígo 87, n.O I, da Con.stituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 dê janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro
Leão Benedito de Araú io
Novaes a pesquisar arei-as quartzosas,
em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Taninguá, distrito e
rnusiícípio de Itanhaem, Estado de são
Paulo, numa área de quatrocentos
e sessenta e cinco hectares e sessenta e oito ares (465.68 ha) , delimitada
por um paralelogramo que tem um
vórtice e. dois mil e dez
metros
(2.01()ffi) no rumo magnético de oitenta e um graus e trinta minutos sud-este (81.° 3'0, SE) do marco quilo"
métrico número duzentos e cinqüenta e nove (Km 259) da Estrada de
Ferro. Sorocabana e os lados, a partil' dêsss vértice, cs seguintes comprimentos e rumos magnétícos: três
mil oitocentos e quarenta e cinc'Ü metros (3~845m), sessenta grl3,us sudoeste WÜ,Q SW); mil cento e noventa
metros O.190m) ,- quarenta e- cinco
graus noroests (45.° NW)" três mil
oitocentos e vinte m-etl'os' (3.820ml,
sessenta graus nordeste. (60.° NE);

mil e trezentos metros (1. 300m) ,
quarenta e cinco graus sudeste
(45.° SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, doe 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras
substãncías .discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 2.0;> O título da autorização de:
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quatro mil seiscentos e sessenta cruaeiros (Cr$ 4:.660,0() e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisá,::> de F-omento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele Janeiro, 7 de novembro de
137. ° da Independência e 70. o
da República.
1958;

JUSCELINO

KUBITSCHEK"

Mário Meneghetti.

DEORETO N. o 44.812 - DE 7
VEMBRo DE 1958

DE NO-

Autoriza o cidadão brasileiro Henrique, Nora Júnior a lavrar bauxita,
no municipio de Barra do Pü'aí, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe- confere o arti.
g.o 87, n. o I, da Constituição e 110S
têrmos do Decreto-lei n . o 1.935, de 29
de janeiro de 1940, (Código de Minas) decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cídadão
brasileiro Hermque Nora Júnior a lavrar bauxita, em terrenos de sua proprtedade, no lugar denominado Fazenda Saú LUlZ distrito e município
de Barra do Pirai, Estado do Rio de
Janeiro, numa
área de noventa e
cinco hectares, noventa e dois ares
e quarenta centiare, (95-,9240 ha)
delimitada P01" um polígono írregu-.
lar, que tem um vértíce a mil novecentos e quarenta e seis metros e
noventa centímetros . (1. 946,9()m), no
rumo verdadeiro cinqüenta e quatro
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graus € vinte e sete minutos sudoeste (54° 27' SW) do marco quilométrico número cento e dez mais ~.LVvC
centos e seis metros e quarenta centímetros (Km 110 mais Gúô,40 metrcs)
da E,:;trada de Ferro Gentral do Brasil, no trecho Piraí Pinheiral e os la;
dos a partir dêsse vértice. os segUIntes comprimentos e rumos v.erdadeiros: se-ecentos e sessenta e em00 metros e trinta e cinco centímetros (7{)5- 35m) cinqüenta e um graus
quarenta e oito
minutos sud-oeste
(51 0 48' SW); setenta e seis metros
e setenta c entímejros (76.70m). trinta e oito graus e doze minutos noroeste (38 0 12' NW); noventa e qua.
tro metros e sessenta centímetros
(94,6IJm), um grau quarenta e sere
minutos nordeste (10 47' NE); cento
e setenta metros (170m) cinqüenta
graus quarenta e seis minutos nordeste (500 46' NE); duzentos e dezesseis metros e cinqüenta centímetros
(2106,50m), cinqüenta e dois graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(52 0 45' NE) oitenta e cinco metros
e noventa centímetros (85,90m), sessenta e um graus quarenta e quatro
minutos nordeste (61 0 44' NE); duzentos e três metrcs e cinqüenta centímetros <203.50m) se-enta e quatro
graus quarenta e três minutos nordeste (740 43' NE); setenta e um
metros quarenta e quatro centtmc,
tros (71.44m), quarenta e sete graus
cínqüenta e sete minutos nordeste
(470 57' NE). Esta autorização é outorgada mediant-e as condições constantes do parágrafo único do 1Xt. 28
do Oódigo de Minas e dos arts. 32,
33 e 34 e suas alíneas, além das
seguinte, e de outras constantes do
mesmo Código
não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo úníco . A execução da
presene autorízaçâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprcvado pelo Decreto n . o 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez s{' verifique a exístêncià na jazida, corno
.assocíado de qualquer das suhstáncias
a que se refere o art. 2, c do elHl do
Regulament.o ou de outras substâncias discriminadas pejo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 . o O cone essíonârio da a uto-rização fica obrigado a recolher aos
-cofres públicos, na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
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ao Estado e ao Município

sm cum ~

prímento do disposto no art _ 63 do
Código de Minas.
, Art. 3. o Se o concessíonárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de -lavra será declarada caduca cu nula, na forma dos oruges
37 e 38 do Códig{) de Minas.
Art. 4. o AI3 propriedades vízinnas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts, 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5. o O concessionário da autorízacão será fiscalizado pelo Depar,
tamento Nacional da Prod'lçao ML
neral e gozará dos favores discrunínados no art. 71 do mesmo. Código.
Art. 6. o A autorização de isvra lerá
por titu'lo éste
Decreto, que será
transcrit<) no livro próprio d-a Divl·
são de Foment-o da Produçâo Mineral do Mimstério da Agr";~lHr-m·q.,
após o pagamento da taxa de mil no-

vecentos e vinte cruzeiros <Cr$ ., _.
1.920,00) .

Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de no vembro de
Independê:1e.a· e 7tic

1958; 1370 da
da República,

JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

Menegne!~ti

DECRE'10 N.o 44.813 - DE 7
HOIiEMBlW DE 1958

D~

Renova o !Jecreto n.o 39. 74~, de
aaõsto de 1956

o

e.

de

Presídente da República usando

da atribuição que lhe contere o artigo 87, n.? 1, da Constituição e

110S

têrmcs do Decreto-lei n. o 1. S'B5, di' 29
d= janeiro de 1940 (Código doe MinaiS),
decreta:
Art. V> FIca· renovada, pelo prazo
írnprorrogávei de um
(1) ano, nos
têrm.çs da letra. b do art. 1.0 do Decr eto-Ieí n. 9.605 de 19 doe <tgÔS1.C de
HH6. a autorização concedida 1.0 cidadão brasiieíro Ccrnélio Augusto da
Sflva pelo Decreto n. o 39.741 de oji o
(8) de agôsto de mil novecentos € cinqüenta e seis (1956), para pesquisar
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mica e associados no munícípío de
Encruzilhado, Estado da Bahla.
Art. 2.11 A presente renovação que

será unia via autêntica dêste DecJ.·~to
pagará a taxa de trezentos cruzF'.n·cs
(Cr$ 300,OC) e será transcrito no livro
próprio da Divisão dê Fomem•o da
produçã"J Mineral do Mínístério da
Agricultura,
Art. 3.(1 u.:vogam-se as díspos'cões

em eontrárío.
Rio de Janeiro, 7 de novembro dê

1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República,
JUSCELINO

KUB!TSCHEK.

MáriO M eneghetti ,

DECREl'O N." 44,814 - DE 7
NOVEMBRO j)E 1958

DE

Autoriza em/prêsa de mineração S.
Barreto & Filhos a pesquisar amuinto no município de Batalha, Estado
de Alagoas,

o

Presidente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere o artigo 87, 0,° l, doa COnstituíçã 0, e nos.
têrmcs do Decreto-te! n.v 1. 985· doe
29 de janeiro de 1940 (cÓdig.0 de MI-

nas), decreta:

Art. 1.0 Fica autcrIzada emprêsa
de mineração S. Barreto & Filhos a
pesquísar amianto em terrenos ue
propriedade de Euclldes Nunes e outros no lugar deoomioado Campestre, distrito e munícípio de Batalha,
Estado de Alagc as. numa área ce

trezentos e quatro hectares setenta
e oito ares e sessenta e quatro o-sn-

ti ares (304,7864 na» _ deumítaaa por
um polígono Irregular que .tem um
vértice a setecentos e oitenta e quatro metros (784m), no rum., magnétíco de quarenta e cínc-, graus e vínte e um minutos ncroeste (45" 21'
NW), da confluência do riacho Urubú com o rio Ribeira do I'raipú e os
lc.dcs a partir dêsse vértice, 06 seguintes comprlmentns e rumos magnéticos: -oitocentos e vinte e oito metros e trinta centímetros (828.30m),
trinta e quatro graus e vinte mínutos nordeste (34 0 20' NE); mií trezentos e sessenta metros ~ 1. 360m)
trínta e dois graus e cinqüenta. minutos noroeste _ (320 50' NW); m.)
seiscentos e quarenta metros .. , .. ,

(1.640m), cinqüenta e um graus e
trinta minutos ncroeste
(51° 30'
NW); mil metros (l.ODOro)! trimta e
oito graus trinta minutos sudoeste
(38 30' SW); três mil rnrctr<)s , .. ,
(3. OCOm) , quarenta e seis graus t:"i~
ta .minutos sudeste (46 0 30' SE),
0

Parágrafo. único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações de> Regulamento aprovado pelo Decreto n.s _30.230, rle 1 dedezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como MSaciado, de qualquer das substáncías,
a que fie refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substànelas díscrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2,° O título da autorização de
pesquisa. qUIÇ eerá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três:
mil e c'oqüenta cruzeircs ..... " ...
(Cr$ 3.050,00) e será
válido pelo
prazo de d<)is (2) anos a partir da
da ta da transcrição no li no próprío
da Divisão de Fomento da Producão
Micisra.l do Ministério da Agrícultu-

1'a.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em ccntrário.
Rio dl~ Janeiro, 7 de n.jVem0J'o de
19'58: 137.° da Independência e 70,0 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

M ária M eneqhetii,

DECRETO N.o 44.815
NOVEMBRO DE

DE

7

ng

1958

Autoriza a Cia. Catarinense de Cimento portland a pesquisar calcário no município de Camboriú, Estado de Santa Catarina,

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87 o, o 1. da Constituição e nos.
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935. de29 d'e janeiro d~ 1940 (Código de Mínas) , decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a Cía , Ca~
tarínense d'e Cimento Portland a,
pesquisar c alcárío, em terren-,s de
sua propriedade 11<) lugar denominado Macacos. distrito e município de
Camboriú, Estado de Santa Catari-
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na, numa área de dezoito hectares e
vinte ares (18,20 ha) , delimitada por
um P0l1g0flO que um um vertice a
citocent~6 e cinqüenta e sete metros
e vinte centímetro6
(857.~Om) i"Jo
rumo verdadeiro trinta
e quatro
«raus trinta e três minutos noroeste
0
(34 33 NW) da extremidade noroeste- (NW) da Igreja. da Vila Nova de
CC/!lceiçâ) e os !>3..dOG a partir dêsse
vértice. 05 seguintes comprimentos e
rumos verdadeircs: c-etlto e quarenta
metros e vinte centímetros
.
(140,2Gm), oitenta e um . graus quar'Gnte e dois minutos noroeste (81" 42'
NW); quinhentos e dois metros e noventa e um centímetros (502,91m),
oitenta e um graus quatorze mmutcs noroeste (81° 14' NW); duz~nt\Js
e oitenta e seis metros e sessenta e
dois centímetros (286.62), oito graus
quarenta e seis minutos sudoeste (8°
46' SW); seísceeitos e quarenta. e três
metros e dezessete centímetros .....
(643,17m). oitenta e um graus cin~
qÜoetlta' minutos sudeste (81 50' SE);
duzentos e oitenta e um metros e
. n0ve centímetros (281.09m), oito
graus quarenta .e seis minutos nordeste (8° 46' NE).
Parágrafo único. A execução da
'pr'e8Bnte autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad o pêlo Decret-o n. o 30. 23{), de 1 d.e
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, comi) assaciado, de qualquer das substâeioías
a qUe se refere o art. 2.° do citado
Regulam€v.l'Í{) ou de outras substancias discriminadas pelo Conselho Nacional de PesquiJsa6.
Art. 2.° O titulo d-a aurorízacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção lVLneral do Mink;tériJ
da Agricultura.
Art. 3 o Revogam-se aIS díspneicôes
em c:ntrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958: 137.° da Independência e 70.° da
República.
0

"DECRETO N° 44.816 -

DE

7

DE

NOVEMBRO DE 1958

A utoriza o cidadão brasileiro AloísioVan der Naillen da Silva a pesquisar areias iimeniticas e associados.
no município de Barreirinnas, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aloisio Vaci Der Naíllen da.
Silva a pesquisar areias Ilmeníticas
e associados em terrenos devolu tos e
de diversos no lugar denominado
Ponta do Mangue, distrito e município 'de Barreiririhas, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada. POr um
paralelogramo, que" tem um vértice
a mil e oitocentos metros (1. BOOm) ,
no rumo verdadeiro de oito graus e
trinta minutos noroeste' (8° 3D' NW)
do canto noroeste (NW)
da casa
Ponta do Mangue e os' lados diver-'
gentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
seiscentos e vinte e cinco metros
(625m) , sul (8); oi to mil metros
(B. OOOm) , sessenta e um graus e trinta minutos noroeste (61 0 30' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsbe Decreto, pagará a taxa de cínco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
d- Ministério da Agricultura.
Art. 30 R.evogam-se as disposições
em con trárío .
.
Rio de Janeiro. 7 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70." da
República.
'

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.O 44.817' - DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Agestzau
Souza de Araujo a pesquisar ilmenita e associados no município de Japoatti, Estado de Sergipe.

o Presidente da PJ2púb1ioa, USüC1do
da atribuiçâa que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Agesilau SOuza de Araujo
a pesquisar ílmenita e associados, em
terrenos devolutos e 'de propriedade
de terceiros no lugar denominado Lagoa Santa Izabel, distrito de Pacatlba, rr.unícípío de Japoatã, Estado de
Sergipe, numa área de quinhentos
hectares (500 na». delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a cinco mil cento e sessenta metros (5 .160m) no rumo verdadeiro
.sessenta e um graus dezenove minutos nordeste (61 0 19' NE) da fóz do
.ríacho Santa Izabel e os lados, a
;partir dêsse vértice, os seguintes comprimentcs e rumos verdadeiros: mil
metros (1.000m), vinte e três graus
trinta e quatro minutos noroeste
(239 34' NW); mil seiscentos e quinze
metros (1. 615m), sessenta € um graus
treze minutos nordeste (610 13' NE);
três mil SMecentos e eínquenta metros (3750m). sessenta e seis graus
cinqüenta e dois minutos nordeste
(66 0 52' NE); novecentos e noventa
metros (990m). vinte e dois graus sete minutos sudeste (220 07' SE), três
mil setecentos e setenta metros ....
(3. 770m), sessenta e sete graus quarenta e oito minutos sudoeste (ô7~
48' S\V); mil seiscentos e dez metros
(1. 610m),
cinqüenta e sete graus
quarenta e seis minutos sudoeste (57 9

ca dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícâo
no livro próprio da Divisão de Fomento da PrOdução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
R'io de Janeiro, 7 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBI'J;'SCHEK

,Mário Meneghetti
DECRETO N.o 44.8H~ NOVEMBRO DE 1958

DE

7

DE

Autoriza Mineração Aruuuunuira :Sociedade Anônima a lavrar diamante
no Município de Itupiranga E8tad o do Pará.
•

O Presidente da República, usandda atribuição que lhe confe!'e o artigo 87, n.v I, da Constitulcão e nos
têrmns do Decreto-lei n.O -1,985. de
29 de janeiro, de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Míneração Ananaquara S. A. a lavrar
diamante no leito e margens do canal
do J~ú. no rio Tocantins, distrHo
de IPIXumã, Municipio de it'.lpiranga.
Estado do Pará, numa área de ClU13trocentos e oitenta hectares ,48D ha)
delimitada por uma faixa Com seis':'
centos- metros (600 rn) de largura,
contados trezentos rnetr-ss (300 m)
para cada lado do talveg do canal do
JaÚ. e o comprimento de oito mil
metrxs (&.(){)O m) , contados a partir
de um ponto situado a quatrocentos
e- vinte metros (420 rm no rumo verdadeiro trinta e oito graus e dez rní46' SW).
nutos noroeste (38 0 10' NW) da C(}l1fluência do canal do Jaú no canal
Parágrafo úruoo. A execução da
Laranjeiras, na direção de montante,
presente autorização fica sujeita às
para jusante , ~ta autorização é ouestipulações do Regulamento aprovatorg'ada mediante aS condições consdo pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
tantes do parágrafo único do art , 28,
dezembro de 1951, uma vez se verifido Código de Minas e doS arts. R2,
que a existência na jazida. corno as33, 34 e suas alíneas, além das sesociados, de qualquer das substâncias
0
guintes e de outras constantes do
3 qUe se ref€Te o art. 2. do citado
mesmo Código, não expressamente
Regulamento/ ou de outras substâncias
mencionadas neste decreto.
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Parágrafo único. A execução da
'Art. 2.0 O título da autorização de - presente autorização fica sujeita às
pesquisa, que será uma via autêntíestipulações do Regulamento apro-
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vado pelo Decreto n. o 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâneías a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nadonal de Pesquisas.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, oS
tributos que forem devidoS à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizacão de lavra será declarada
caduca oU nula, na forma dos arts. 37
e ,38 do Código de Minas.
Art , 4.° AS propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e SUbsolo para fins de lavra, na
forma doS arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5,0 O concessionário da autorização será físcalizad., pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por ttiulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisã. o de Fomento da Produção Mineral do Mínístérío da Agricultura,
após o pagamento da taxa de n<:>ve
mil e S'eiscent05 cruzeiros
.
(Cr$ 9,600;00).
Art. 7.0 Revogam-se

as disposições
.
em contrário.
Rio de Janeiro. 7 de novembro de
1958; 137,0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneqhetti,

DECRETO N.o 44.819 NQVE:MBRO DE

DE

7

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro José
Tiradentes de Lima a pesquisa«
areias ameniucas e associados no
município de Brejo Grande, Estado de Sergipe,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ae,

245

figo 87. n.? 1, da Constituição e nos
têrmos do Decret.i.Ieí n," 1. 985. de
29 de janeiro de 194() <Código de Minas) , decreta:

Art . 1.0 Fica autorizado o cidadâ-,
brasileiro José Tiradenjes de Lima
a pesquísar areias limeníticas e associados, em rérrenes devolutaS, de
marinha e de terceiros' nos lugares
denominados Ilha Ararnbípe e Ca.
teço. distrito e município de Brej.c
Grande. Estado -de Sergipe numa
área de quinhentos hectares (50{) ha) ,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice, na exrremí,
da.de nordeste (NE) da ponta do cabeça, à margem direita da foz do rio
São Francisco e os: lados, a partir
dêsse vértice, os seguinte-s comprÍ'menrns e rumos verdadeiros: novecen'tos e noventa e cinco me'ÍiroS
(995m). desesseis graus cinqüenta e
seis minutos sudoeste (16° 56' SW J ;
mil e quatrocentos metros t L. 400m) ,
sessenta e quatro graus trinta e sete
minutos sudoeste (64° 37' SW); três
mil e 'novecentos metros (3. 900m) .
setenta e seis graus um minuto sudoeste (76° 01' SW); oitocentos e quarenta metros (84{)m). treze graus dez
minutos noroeste (13° 10' NW); três
mil sere cente-s e sessenta metros
(3. 760m). setenta 'e seis graus trinta
e três minutos nordeste (76° 33' NE);
mil duzentos e noventa e cinco me"troS (1. 295m) , quarenta e seis graus
trinta e oito minutos nordeste (4{io
38' NE); novecentos e sessenta metroS (9S0m) , oitenta e quatro graus
vinte e oito minutos sudeste (84 0 28'
SE) .

Parágrafo único: A execução da presente auto'l'izaçã o fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30,230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência na [azída, como aSSlJciados, de qualquer das substâncias
a que Se refere o art. 2. 0 do citado
Reg'ulamentn oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nac~onal de Pesquisas.
ATt. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decr>Cto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros rcrs 5.000,00) e se-rá
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição TIo
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produçã{) Mineral do Ministério
da Agric:uÍrtura.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro. 7 de novembro de
1958; 137.° da Indeperidência e 70. 0
"da Repúbica.
~m

JUSCELINO

KUBITSCHEK

mil cruzeiros (Cr$ 5.0::)0,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro .próprio
da. Divisão d'o Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958, 137.° da Independência e '10.0

Mário Meneghetti

da
DECRETO

N.O 44.820 DE
NOVEMBRO DE 1958

7

DE

Autoriza p cidadão brasileiro' Jayme
Bitencourt de Araújo a pesquisar
areias ümeniticae e associados, no
município de Artuoses, Estado do
Maranhão.

o

.»

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrrrxis do De,creto-lei n,s 1.985, de 29
de janeiro de -1940 (Código de Minas)·
decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
Brasíleiro Jayme Bitencourt de Araújo a pesquisar areias ílmeníticas e
associados em terrenos de marinha e
de diversos no lugar denominado Ilha
das canárias, distrito e município de
Araioses, E?tadodo Maranhã.o, numa
área de quinhentos hectares (500ha),
delimitada por um paralelogramo. que
tem um vértice a três mil novecentos
e quarenta metros (3.940m), no rumo
verdadeiro de oitenta e sete graus
noroeste (87°NW). da Barra da Salsa
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: três mil quatrocentos e
trinta e cinco metros (3.435m) oitenta e cinco graus quarenta e' oito
minutos noroeste (85°48'NW); mil quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
e ssesenta centímetros (1. 455,60m) ,
três graus seis minutos sudoeste
(30{)6'SW) .

Paràgrafo UnICO. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento' aprovado pelo Decreto n.o 3{). 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminados pelo Conselho Na. cíonal de Pesquisas.
Art. 2.° O título 'da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cínco

RepúbU~a.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.'" 44.821 DE NOVEMBRO DE 19-58

DE

7

Transfere, sem aumento de despesa,
junção de Tabela Numérica Especial de Bxtranurnsréric-Mensctisui
Ide repartição
do
Ministério da
Agricultura, que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da' Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com
respectívo ocupante
Ciriaco Ràbelo
de Moura Serra, uma função de Fruticultor, ref , 22, da Tabela Numérica. E3pecial de Extra-numerã.rio-Men. salista da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola no Estado do Pará,
para idêntica tabela da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, ambas
do Departamento Nacional da Produção vegetal do Ministério da Agii.
cultura.
.
Art. 2.° ÊSte decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições

°

em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de novembro
d·e 1958, 137.° da Ind-ependência e
70.0 -da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M-eneghetti

DE.qR,ETO N.o 44.822 DE NOVEMrnRO D~

DE

7

1958

Autoriza o cidadão
brasileiro
Agesilau Souza de . Araujo a pesquisar ilmenita e associados no municipio de parapitinga Estado de
Sergipe.
•

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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Lgo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nO 1.985, de
29 de janeiro de 194<) (Código
de
M:n as) decreta :
Art. 1:° Fica autcnzado o cidadão
brasileiro Agesílau Souza de Araujo
a p-esquisar ílmeníta e assn ciados,
em terrenos devolutas e de propriedade de terceiros no lugar denominado Ilha Arambípe, distrito e -nunicípio de Parapitinga, Esta,;io de
Sergipe, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , denmítada por um
polígono irregular que tem um vért.ce a mil oitocentos e noventa e
cinco metros (1. 895m), no rumo verd sdeiro de setenta e cinco graus
quatr-o minutos sudeste (75 0 04' SE)
da confluência do canal Poça no rio
dos Mosquitos e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes cornprímeotos
e rumos verdadeiros: mil e trinta
metros (L030m), treze' graus' quatro
minutos noroeste 03° 04' NWl; CInco mil cento e vinte metros (5, 120m).
setenta e nove graus quarenta e oito
minutos nordeste (79 0 48' NE); novecentos e dez metros (910m), dez
graus vinte e oito minutos sudeste
(10 0 28' SE); cinco mil e setenta metros (5. 070m) , setenta e oito graus
vinte e nove minutos sudoeste
<78° 29' SW).

Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que. será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a ta-xa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OOO,(}O)
e será transcrit-o no livro próprio
da Divisão de Fomento da Pro:dução
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958, 137.0 da Independência e 70,0
da Repúblicd.
JUSCELINO KUBITSCHEK

tigo 87, n.O I, da oonstãtuícãc e nos
têrrnos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códírgo
de
Mínas) , decreta:
au~c!:rizado

Art. 1.° Fica

o cidadão

brasileiro Isaac Marcus Pinto a pes-

q Uis,,3X' ouro alu víonar e associados,
<em terrenos devoêutos situados no
distrito e município de Maués, Estado do Amazonas, numa área de cinqüenta hectares (50 ha). compreendendo leito e margens do rio Car-ªvírt, numa faixa de dóis mil e qul~
nhentcs metros (2.500m) de comprimento por duzentos metros (200m)
de lfclXgura contada sôbre "O eixo do
referido rio, para montaíte, a partir
de sua confluência com o rio Aba-

caxís.

-

Parágrafo úníco , A .execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulament., aprovado pelo Dêcreto n.s 30.2M, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida. como
acsociado. dte quaJquer das substãnCiM a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substàncias discríminadcs p-el,o Conselho
Nacícnal de Pesquisa.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de quinhentos cruzeíros (Cr$ 5'OO,0Q) e será
válido por dois anos a contar
de,
data da transcrícão no livro próprio
da Divisão de Fcment a da Pl"Oduçã'o
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário,

Rio

d~

Janeiro, 7 de novembro de

1958; 137 o da
da República.

Indepeeidêncís, e

7(),O

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti
DiEOREJ1O N." 44.824
NOVEMBRO DE

DEORETO N.o 44.323 NoVEMBRO DE 1958

DE

7

7

DE

DE

Autoriza

o cidadão brasileiro tsaac
Pinto a pesquisar Ouro
aluotonor e associados no municipio
de Maués, Estado do Amazonas.

M arcue

o

DE

19'58

Presidente da República, usando

<ia atribuição que lhe conters . o ar-

Autoriza Raiser Alumínio Ltda, a
pesquisar minério de alumínio no
município de Almeirim. Estado do
Pará.

o President., da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 0.° I da COnstituição e nos
têrrnos do Decreto-lei .n,« 1.985. de
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29 de janeiro de
Minas), decreta:

1~40

no PODER EXECUTIVO

(Código de

Art. 1.0 Fica
autorizada Kaiser
Alumínio Ltda. a pesquisar minério
de alumínio em terrenos de terceiros
-no lugar decicminado S€rra do Alrneí"rim, distrito de Arumanduba, município de Akneirím, Estado do Pará,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha), delimitada por um retângulo
que bem um vértice ~! dez mil e novecentos metros (lO.9{)O fi), no rumo
magnético de viot.e e sete graus quarenta e cinco minutos sudoeste ., ..
(270 45' SW) na Confluência do igarapé Caracuru no rio Jari e os lados
divergentes dê:"3.5e vértice, eIS seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil metros (2.000m) oeste (w);
dois mil e quinhentos metros (2.500 m)
sul

(8).

Parágr-af-o único - A execução da
:presente autorização fica sujeita às
estipulaçõ-es do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.230. de 1 de
dezembro de 1961, uma v-ez se verifique a Existência na jazida. como
associado, de qualquer das substãncías a qUe se refere o art. ~.o do
citado Regulamento ou de
outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorízaçãe de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5 .Cl30,()O). e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
'partir da data da transcríçã-, no livro
próprio da Divisão de Fomento na
Produção Mineral do Ministério da
Agricu1 tura.
Art. 3.° Revogam-se as dispOsições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1958; 137.° da Iridependêmcía e 70." da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.-

DEORETO N°, 44.8205 -

DE

7 DE

NOVEMBRO DE 1958

Autoriza a COmpanhia de Cimento
Brasileiro a lavrar calcário 110 muHicípio de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Sul.

o Presidente c.'a Re.pública, usando
da atribuição qUe lhe cOnfere o artigo 87, n. o I, da ConstitUição e nos

têrmos .do DecretO-lei n." 1.9'85. de 29
{Íe ja.neIro de 19'40 (Oóldigo ce Minas).
decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a COmpanhia de Cimento Brasileiro a lavrar
calcário no lugar denominado Palma.
c..s-tnto de Suspiro, mUnicípio de São
Gabriel, EStado do RIO Grande do
sul, em em três (3) áreas distintas,
Perfazendo o total de quatrOCentos e
dois hectares noventa e cincG areS e
CnZe Centiares (402,951.1 ha) e que
assim Se c'efinem: a primeha (1. a) ,
c-am cento e cinqüenta e oito hectares nove ares e vinte e quatro Cent1ares (158.0.9214 ha) , delimitada por
um polígOnO irregular qUe [em um
vértiCe a oitoCentc·s e deZessete metros
e oitenta e três centímetros l817,83m)
oo rumo verda<J..eu(j quarenta graus
Vinte e Sete minUtos sudeSte (4'Ú J 2'1'
SE)cLo canto sUdüeste (SW) co Cemitério da - palma e cs lados, a partir
dêss- vérrícs, os seg'u1ntes comprimentos e rumos ~ verdadeÍT;:;s: quinhentos e CInqÜenta e quatro merros
(554m). oitenta e sete graus no'rdeSte
(870 NE); trezentos e Ct:zeSSciS mttrcs
Sete. Centímetrc.s (316,07m), cinqüenta graus t.rinta e um minut-os nordeSte (50 0 31' NE); mil SeiSCentOS c deZessete metros e cinqüenta Centímetros
(1.617,50),

sessenta

e dois

graus

q~.1Ínze minUtos sudeste (62 0 15' S'E);
oltC-ce ntcs metrcs (&O{lm) , vinte e

Sete graus quarenta e cinCo mínurcs
nordeSte (27 0 45' NE); qUinhentos e
SeSSenta e cinCO metros (565m) , SeSSenta c dois graus quinZe mínuics nOroeSte (62 0 15' NW); quatl'D<:ent{Js e
cinqüenta metros (4'50m). SeSSenta e
dois graus nordeste (62<> NE); Setecentos e cÍJtIqüenta e quatro metros
e oitenta e núve centímetros (754.89m),
quarenta graus trinta e nove minUtos
sue'eSte (40° 39' SE); mil Cento e
trinta e seis metros (1. 136m) , quar-enta e s-is sraus dezoito "minut'CS sudoeste (46 0 18' SW); mil e setenta e
nove metros e' cinqÜenta e Sete Centímetros
(1.079.57m),' oitenta graus
trinta e Um minUtOs sudOeSte (80 0 31'
SW); mil quatro centos e dois metros
e oitenta CClltÍmetroS (1. 402,80m), cinqüenta e um graus dezenove minuios
norúeste (51 0 19' N'W). A SegUnda
(2. a ) área com vinte e oito hectares
n'Ü'Venta e três areS e quarenta e três
centiares (2:8.9343 ha) . é delimitada
por um quadrilátero que tem um vértíc€ no canto sudoeste (SW) do cemitério da Palma e os lados, a partir
dêsse vértice, Os seguintes comprim-j--
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t05 e rumos verdadeiros: SeteCentos e
vinte e um metros e noventa e seís
centlIlletros (721,S&m), cinqüenta e
sete graus quarenta e üito minUtaS sudoeste (57 0 48' SVI); quinhent<Js e Setenta e CInCO metroS (575m). cinqüenta e cois graus quarenta e quatro mínUtOS nc·roeSte (52 0 44' NW); quinhentos e cinqüenta e Sete met~s e
vinte e quatro centímetrcs (557,2'4m),
seSSenta e n<J-ve graus Vinte e nove
minUtoS nordeSte (6go . 29' NE); quinhent8s e SeSSenta e nove metros e
dez ccntÍffietrc·S (569,lüm), três graus
quarenta e cinco minUtOs sudeste (3 0
45' SE). A terceir-a (3.a ) área, com
duzent., se quinze hectares noventa e
<1ois ares e quarenta e quatro centiares (215,9244 ha-i , é delimitada por
um polígono llTegular qUe tem um
vértice a dcís mil qUinhentGIS e cinqüenta e quatro metl"{}S e cinqüenta
centímetros (2.554,5Dm) na rumo Verc.,aàeiro deZoito graus cinqüenta e um
minUtos sudoeste C8° 51' SW) docantO sudOeste (SW) do cemitério da.
/Palma e os lados. a partir dêsse vértiCe, os seguintes comprimentos e rumos verdaC:eiros: mil nOVecentos e se·
tenta e dois metros e cinqüenta e dois
centímetrcs (1. 972.52m) , quatro graus
trinta e seis minutos sudoeste (4 0 36'
SW); oitoCentos e oitenta e seis rnetros e oitenta centímetros (886.S0m),
trinta e cinco graus vinte e núve minUtOS sude~te (35 0 29' SE); mil seisCentes e noventa e dois metros e setenta centímetros (1. 69Q, 7(}m), dez·enove graus vinte e cinCO minutOs nordeste (19° 25' NE); mil Cento e trin·
ta e um metros e quinze Centímetros
(1.131,15m). oito graus trinta e seis
minUtOS noroeste (8 0 36' NW); t1'e'Z-entoS e oitenta e Sete metros c- C.eZ
Centímetros (387.10n1) _ quarorz., graus
quarenta c Sete minUtos norDeSte (14°
47' NW); s('teCentO~ c cInqüenta e Seis
metros e quarenta CentimetTCS ..... ,.
(75G,40m), cinqüenta e oito graus cit'1C3 minutos SUdO'2Ste (58 0 05'
SW);
E;;ta autorização é outorgada. mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32. 33, 34 e suas
alíneas além das seguintes e d'e OU~
tras cceistantes do mesmo Código, não

expressamente mencionadas neste D2creto.
Parágrafo unico , A eXecuçã.o da
pr€@i;nte autorização, fica sujeíta às
estipulações do Regulameeite, aprovado nelo Decreto n.« 30.230. de 1 de dezembro de 1951, uma VeZ Se Verifique

a eXlStenCia na jazida. como associac'o, de qualquer d2.S subStâncias a qUe"
Se refere o art. 2. o do citado RegulamentO ou de outras substâncias' discrimina-das pelo ooneelno Nacional de
PeSQuisas.
Art. 2.° O concessíeoárío da auto-rização fica ('brigado a. reCOlher aos
cofres públicos, na forma e'a lei os
tributos que forem dev~dos à União,
ao Estado e ao MUnicípio, em cumprimento do disposto no art. 68 d~ Código de Minas.
Art. 3,o 8a 0 conceesíon árío d a au-·
torização não cumprir cualqu-r das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca GU nula. na forma dos ans. 37 e 3'8"
do Código Ce Minas.
Ar}. 4. o As propriedades vizinhas
eStão sujeitas às servidões de s·0·10 c
subsolo para fins de lavra, na íorma,
dos arts. 39 e 40 do Código doe Minas,
Art. 5. o O C8nces.sionári-a da aujorização será fiscalizad-o Pelo Departamento Nacional da Produção r.,lPne r aT
e gozará dos f'avoros discriminad()S na
. art. 71 óo mesmo Código.
Ar},
6. o . A autorização de lavra
terá por titula êste Decreto, qu.e será
transcrito no livro próprio da Divisão"
de FCffiento da Pr<>dução Mineral do
Ministério da Agr!cuItura, após o pagamelito da taxa c'c oito mil e se~&:cn
ta cruzeiros (CrS 8, D60,00) .
Art. 7, o R.~'Vogam-.se as díspcsições
em cCntrál'iú.
Rio de Janeiro,' 7 de no'vembro de
19-58: 137." da Independência e 70,0 da;
RePúb1ica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetfi.

DElCiRiE?rO N. o 44.8-216
VEMBRQ DE

DE

7 DE NO";-

1958

Dispõe sôbre o escoamento e distri-buição do trigo e adota outras pro»iâéncios relacionadas com a defesa
da produção nacional,
O Pr'Esi<l-:;,nte da República usando'
da 8"trLbuição que lhe confere o artigo 87, li,O I. da O':mstituição Fed-eral;
Considerando que ao Govê:rno c'ompete a adoçâo de medidas atinentes
à J'Efesa da producão tritic.ea nacío111 al,
assegurando-lhe pricridnde na
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~olocaçã,~

e seu imediato aproveita-

mente índustríal;

Con6iderando a necessidade de t>erem fixadas normas capazes de ímp-edir que c trigo lmportado prejudique a comercialização da produto
nacional, decreta:
Art. 1.0 O trigo em grão destinado à índustrtalízacão será distribuído aos moinnos devidamente r2gistrados no 8~rviç.o de Expa!lsão do
Trigo. do Ministério da, Agrtcultura,
em cotas proporcíonaís à sua capacl-'
dade de moagem também ,registrada no referido Serviço.
Parágrafo único.
Entende-s~ por
moinho, para os efeitos dêste decreto, o estabelecimento. entidade ou
uníríade moageírn qu.: possua atüvidnde
técnico-industrial
autônoma
aplicada na tndustríalizaçâo do trigo
em grão.
Art. 2.° A pantir do dia 1.0 de
janejro de 19'59 e até que seja adquirida integralmente a safTI3. de trigo
nacional, não será permítídn a entrada de trigo estrangeiro no país,
ressalvados os embarques cujos Conhecimentos tenham sido emitidos
8..té 1.5 de dezembro do corrent., ano.
Parágra50 único. A partir do:> dia
25 de novembro de 1958. fica proibida a entrada de trigo estrang-eiro
nos Estados do Rio Granàe do Sul.Paraná e Santa CfÜal'ina.
Art. 3.° O preço de venda aos
mcínhos d') trig,o de ,:,qualque.r precedêncía, bem (orno as normas para
concessão de boniricacôes e recursos
para o equilíbrio do preço de matéria-prima, serão fixados em portaria
Minist:o da Agr'ícultura ,
Art. .4.0 A ol:'eração de compra e
venda do trigo naeíonai será feita
através do Banco do Brasil S.A. que
pagará ao produtor o valer do trigo
negociado, Ob&eI'1 ad{) o disposto no
artigo anterior.
§ 1.0 Para efeíto do díspcsto neste :
artigo, o Banco do Brasil S. A. baixará '1,<; instruções que se fizerem
necessárias, díscíoünand., a operação.

do

Não serão consideraãas para
efeitos legais, as o!p'2'raçõ2s de
compra e venda etetuadas sem a
interveniênciâ do Banco do Brasil
Sociedade Anônima.
Au."'i-. 5.° AI; onerações previstas
n'~ste Decreto serão realizadas por
tntermédie do Ban,co d,') Brasil S. A.
- Curteíra de C')-mércio Exterior, na
§ 2.°

os

fcrma do que dispõe o item IV do
artigo B6 do Decreto n.O {;2.820, de
16 de dezembro de 19'57.
Art. 6.° O Banco do Brasil S. A.
dará absoluta príorídad., aos pagamentos do trigo nacional adquirido pelos
moinhos às Cocp.eratiVl.:'s de triticulteres desde que devidamente registradas no Serviço de E~onomia Rmal.
do Ministério da Agricultura.
Art. 7.° O Banco do Bra.sil S. A.,
ssmpre qUe Julgar necessário, pxierá
exercer fiscalização quanto à fiel execução das dísoostções dês te Decreto,
r que se relacion., com as operações
de Compra e venda do trigo nacional.

Art. 8.° Não serão permitidas entre ç,s Moinhos, operações de revenda,
cessao, permuta, transferênoíaí OU
quaisquer outras de natureza semeIhante ,
art. 9.° O Ministério dll. Viação
adotará as providências necessàrlas no
s-en~i~D de ser plenamente assegurado
o rápido sscoament., da safra do trigo
na.eíonal, que gozará de prioridade
0.bsoluta em tôdas as emprésas de
tr _n&porte .
' .
arágrafo úr.ko. Durante o períod.o doe colocaçã-, da safra, as provídênC' _ previstas neste artigo s-erão extcnsívas à farinha extraidn do trÍJl"()
nacional.
.'
""
Art .. 10. O MiniBtro da A~rlcultl1
~a b3.D::3!'á a.? instrucôea necessárias
a execução deste Decreto.
Art. 11. As normas cont.das neste
decreto aplicar-s'ê~ão à safra 1958-59.
Art. 12. O presente decreto entrará
em vigor na 'data de SUa puhlioacâo
re oxadas as dispos:ÇÓES em contrã'rio:

Rio de Janeiro 7 de novembro de

195e; 1~7.~ da Independência e

'R-2'~tlt-~ICa .

71}.0

da

.

JUSCELINO KUBITSCHEI{.

Mário Meneghetti.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
DEORETO N.o 44.827
NOVEMBRO DE 1958

DE

7

DE

Declara de utilidade pública para desapropriaçâa, imóvel necessário ao
Ministério da. Aeronáutica em Barbacena, Estado de Minas Gera-i,;.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I~. da Constituição Federal, e
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ten-do em vista o Decreto-lei número
3.365 de 21 de junho de 1941. Decreta:
Art. 1.0 E' declarado de' utilidade
pública, para desapropriação, o imóvel
situa'
entre as Ruas Tiradentes e
otínto Magz._hães, na cidade de Barbacena Estado de Mina..<:; Gerais, ao
lado d~ Igreja do Rosário, de propriedade da firma Kyrillos & Cia. ou seus
sucessores, tudo de acôrdo com o Processo protocolado na Diretoria de Engenharia do Ministério da Aeronáutíca sob n. o 2.815-58, do qual constam a
planta do :móvel ~ o laudo de avaliação.
.
-. 1

de Aeronautrca dos Afonsos para a
da Base Aérea do Galeão:
li uma função de Auxiltar de
Arnnce. referência 17. ocupada por
Jose da Silva Alves. da Tabela da
Escela de Aeronáutica para a do Estado- Maior da Aeronáutica.
Art. 2. o ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
R10 de Janeiro, 7 de 'novembro de
1958; 137. <, da Independência e 70. o
da República,
JUSCELINO

Henrique

p~rt.
2, o Destina-se e.:S€ imove a
ínstalações da Escola Preparatória de

Oadetes do Ar do Ministério da Aeronáutica

Art. 3:° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropríaçâo de· que trata o presente
decreto na forma do artigo 10 do Deereto-lei n.o 3.365, de 21 de junho de
1941, oorrendo as despesas à conta dos

recursos orçamentários próprios do re-

KUBITSCHEK

ton

DECRETO N. o 44.829 - DE 7
NoVEMBRO DE 1958

DE'

Retifica o Decreto n. o 44. 503, ct~ 24
de setembro de 1958, qUe transj eTi U
junção da Tabela Numérica, Espe·
cuü de Bxtrcnurnerurio-mensausta
do COmand-o de Transporte Aéreo.

ferido Ministério.
. J>.rt 4. o Na forma e para Os fins do
artig0 15 do Decreto-lei n,> 3.365, de
194.1, ?~ presente desapropriação é de(
'..da de urgência.

O Presidente ca República, usando
da atribuição que lhe Cvnfere o artigo 87, item I, da OOnStitU.ção, de-

Art. 5. o O presente decreto entrará
1'>'h '."rror n« data de sua publicação,
;;vog~das as disposições em contrário.
. Rio de Janeiro, 7 de novembro de

Art. 1. o Fica retificado o Docrero
o 44.503, de 24 de Setembro de 1958.
para o fim de c.eclarar que a iraosferência de uma função de Auxiliar
de ArtífiCe. referência 17, ocupada por
Nathanael Con rado de Figueiredo é
para a Tabela Numérica Espr-c.al de
ExtranumeI'ári<:'-mensalista da Escola
c'e Comando e EstadO-Maior da Aeronáutica e não como ConStoU daquele
decreto.
Art, 2. o &>te decretO entrará em vig'al' na data de sua publicação, reVogadas as dísposiçõ-s em COntrário ....
Rio de Jaeníro. 7 de nOVembro de
19'58: 1370 da Independência e 70° da
República.

1958; ;37.° da Independência e 70. 0 da
República. _
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Loit;

DECRETO N. /) 44.828
NOVEMBRO DE 1958

DE

7

DE

Transfere [unçôes das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumenkiomsnsalista do Ministério da Aero.
náutica, que menciona.

creta:
11,

JUSCELINO

o

Presidente da República, usando
<:la atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição. de~
creta:
Art , 1. o Ficam transferidas as se-

guintes funções das Tabelas Numêricas Especíaís de Extranumerário_men-

salísta abaixo indicadas:
I uma íunção de

Elêtl'lcista,
referência 20 ocupada por Daniel de
Oliveira GaYão, da TateIa do Parque

KUBI'l'SCHE:K

Henrique Loti

DECRETO NQ 44.830
NOVEMBRo DE 19058

DE

8

DE

FUnç Ól's pr l 1Jat iVas de Oficiais I nt fn·
âent es, nas Orçanizaçõs« da Aer_-

náutica.

O Presidente da República. usa-do
das. atribuições qUe lhe confere o ar-
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tigo 87, item I. da CDnSti,t.uição Fe. deral e tendo em vista o c:.'lSP<::BtO no
art. 16· da Lei n , o 2. 9~9. de 11 ~e
dezembro de 1956, que fixou os efetívos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, decreta:
Art. 1. o As funções de Almoxarife.
Ct~ Chefe d~ ReemboLsável, ae Chefe
de Armazém de
Suprimento ~ cie
AprOVl.SlOnador, nas organizações da
Aeronáutica, . exceto os Destacamentos de Base Aérea, poderão ser exercidas. índístíntamente. por oapítão
ou 1.;) 'Tenente do Quadro Ie 'lficíaís Inte·ndentes da Aeronáutica.
Art. 2. II O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispostções em.
contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novemnro de
1958; 137. c da Independência e 70. '"
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique LOtt

DEORETO

N.O

44.831 -

NoVEMBRO

DE

DE

8

DE

1958

Acrescenta ao art . 2 . 0 do Decreio
n.O 31.40-1, de 8 de setembro de
1952._ o Quadro de Enfermeiros (QEF) .

O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da ConStitUição Federal. decreta:

Art. 1.0 Acrescenta-se a:D art. 2.° do
Decreto n.? 31.401, de 8 de setembro
de 1952, o seguinte Qu'wo do Cü:rpo
do pessoal Subalterno da Aeronáutica:
- Quadro de Enfermeiros (Q-EF')
(enquanto T tencerem ao efetivo das
Unidades de Busca c Salvament()) .

Art. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de
1958: 1370 da Independência e 704 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott

DEORETO N.o 44.832 -

DE

8.

DE

NOVEMBRO DE 1958

_Autoriza o Ministério da Aeronáutica.
a aceitar doacáo de terrenos em .jacarezinno, Estado' do Paraná.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe COnfere o arn.
go 87. item I. da Con5tituiçâo \Federal
e de acôrdo com os <1rtigos 1. 165 e
1.180 do Código Civil. e tendo em
viste, J Decreto ... 0 41.6·67 de 21 dejUnho de 1957, decreta:
.

Art. 1.0 pica aceita, para todos cs
efeitos, a doação que ao Ministério da
AeronáutiC? fizeram a Preieitura Municipal de Jacarezinhc, Esta..do do Paraná e a Companhial Agricola Usina
.Iacarezinho com sede em São Paulo,
de duas áreas medindo respectiva.
mente 71::S. 900,00 m2 e 435.80.0.00 mz.
stuadas na Município de .Iacarêzmho
e destinadas à Construçã{) do novo
aeropcrt., local, tudo conforme consta do processe protocolado na Diretoria de Engenharia daquele .vIinisté·
rio sob n.? 2.90q-57, onde se encvn>
tram a planta dos terrenos, e LO tras~
lado da escritura de doação e a 001'-tidão do registro do título no Registro de Imóveis local.
Art. 2.0 AI:> áreas indicadas no artigo anterior substituem para todoS
Os .efeitoS, a indioa<l.a na art. 1.0 da
De·cre to n.° 41. 667, de 21 de junho
de 1957.
Art. 3.0 O presente decreto en trará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em COntrário.
Rio de Janeiro. 8 de novembro de
1958; 137° da Independência e '10° da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique

uau:

DECRETO N. o 44.833
NOVEMBRO

DE

DE

8

DE

1958

Organiza, nO Ministério da Aeronáu-.
tica, a ·3. a Esquadrilha de Ligação
e Observação (3. a ELO).
PresiGt~nte da República. usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Oonstítuição e de
acôrdo com a letra "b" do art. 1. o

O

da
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",

.

(lÚ Docreto-lei TI. o 9.888. de 16 de
setembro eLe 1946, decreta:
Art. 1. o f: organizada no Mi!liSUlrio da Aeronáutica a Terceira EsQuadrilha de Ligação e Observação
(3, a ELO), tendo como Iínaudade
trabalhar em
cooperação com o
Exército em míssôes de Ligação e
ooo=rvaçâo e outras missões compatíveís COm o tipo de aeronave que a.
equipa.
Art. 2. o A Terceira Esqua.drilhit de
LIgação e Observação é uma unidade Especial, comandao , por um Capitão- AVIador com ") Curso de AP-erreiçoameneo de OflCHlJS- Aviadores.

Art. 3. o O Ministro da Aeronáutíca baixará as Instruçôes Reguladoras
da Organização e do F'ltnclonamento
da 3.3, Esquadrilha de Ltgação € Observaçào. fixará a I'abet, de Organização. Lotaçâo e Equiparnt'nto e designará. a sede dessa Unidade.
Art. 4. ° O presente necreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrárro .
Rio de Janeiro. 8 de n.ivernbro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da RepúWica.
JUSCELINO

H enrique

DECRETO

KUBITSCHEK

Art. 2.0
A escritura de doação
servirá como título de propriedade
para efeIto de transcrição no Regist,ro de Imóveis local.
Art. 3,° O presente decreto entrará ern vigor na data de sua publíca;
çâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 d·e novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da

H.epúbtca.
JUSCELINO

Henrique

KUBITSCHEH: .

iou

DECRETO N,o' 44.835
NoVEMBRO DE

DE

8

DE

1958

Altera a redação do art. 1. e do Deereto n o 36.664. àe 24 de dezembro de 1954.

O Pllc-sidenote da República, usa r.do
da atribuição que lhe confere o artigO 87. inciso I, da Oo'nstituição, decreta:
Art. 1.° O art. 1. o do Decreto número 36, 664, de 24 de dezembro de
H:'54, passa a. ter a seguinte reda-

ção:

iou.

N.O 44.834 DE
NOVEMBRO DE 1958

da Aeronáutica sob D.O 4.74'7-58, onde
encontra a planta do t~rreno .

~.e

8

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de lote de terreno
em Pituba, salvador (BA) ..

o Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Constituição e de
acõrdo com Os artigos 1.165 e 1.180
do CódigO Civil, decreta:
. Art. 1.0 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar á doação do lote n.? 15 da quadra n. O 23
do loteamento denominado "Ampliação da Cidade da Luz", sito à AVenida otávio Mangabeira (Pítubaj ,
Salvador, Estado da Bahia, que Dona
Maria Arlinda F. cintra e outros,
pretendem fazer ao mesmo Ministério.
tudo de acôrdo com o processo protocolado na Diretoria de Engenharia

"Art , 1. ° são Qt~clarad.()s de u tíhdade pública, para desapropriação, o
domínio útil dos terrenos inclusive
benfeitorras que nêles existiam. adjacentes à Base Aérea de SalVador,
Estado da Bahi-a, aforados ao Senhor
Bart olomeu dos Sant os, com .... , ..
328.321.67 mz e ao 81'. Marcos Pereira vaz com 172.659.80 m2, ou a
seus 11ercteÜ"os ou sucessores. tudo
conforme consta do processe pretocolado na Diretoria de Engenharia
do Milllstério da Aeronáutica. zob número 6.322-54, no qual se encontram
; s pían tas dos terrenos".

Art. 2. o O presente decreto entrará em vigor na data d.e SUa publicação. revogadas· as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de
l!i58; 137 o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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DECRiETO NQ 44.836

Ainda não foi publicado no Diério
Oficial.

EXECUTIVO

artigo 87, n.O I. da oonstttuícâo, e
tendo em vista a autorização constante da Lei n.O 3.347, de 17 de dezembro de 1957, decreta:
Art , 1.o Será doado à SOciedade
Civil Associação dos EX
do Brasil, Seção do Distrito Federal,
o imóvel constituído de terreno nacional interior, situado na Rua Washington Luis., antiga Paulo de Frotl~
tin designado por lotes ns. 58 e 59,
na, Esplanada do Senado. Distrito
Federal. com a área de 420m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados),
tudo de acôrdo _ com os elementos
constantes do pr.icesso protocolado no
Ministério dà Fazenda. sob o número
72.967, de 1958.
Art. 2.0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à eonstruçâo, dentro do prazo de [) (eíneoj
anos, de um prédio para a sede da
Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil
A~·t. _3.0 Em c~o de dissolução; 1iquiaaçao ou extmção da Associação
dos Ex-Combatentes do Brasil ou
aínaa, por inadimplemento de êhíU~
sUla contratual, Os lotes objeto desta
áoação reverterão ao Patrimônio da
União.
Rio~ de Janeiro, em' 11 de ~(wem:bl'o
de 19.:18; 137.° da tndependncía e 70. da
República.
4C.:;mbatentes

DECRETO N.o H.837 - DE 10
NOVEMBRO DE 1953

DE

Autoriza a inclusão da importância
de ors 1.542.232,50 no Plano Geral
de Obras e Aquisições do perí'odo
1954-1965, da C01npanhia Paulista
de Estradas de Ferro.
O Presidente Ida República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87 D.O I da Constituição. decretar
Art. 1.0 F:ca a Companhia Paulista

d,e Estradas' de Furo autorizada a incluir. no. Plano Geral de Obras e
Aquísíções, do período 1954-1965 aprovado pelo Decreto n,O 38.655, eLe 26
janeiro de 1956, a importância de
o-s L 542. 232,50 (um milhão quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e t.rínta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos). relativa à aquísiçâo. no estrangeiro, do material abaixo d"scriminado:
12 conjuntos de aparelhamento para frei() de ar
compr:mido para locomotivas ... ,........... 1.473.762,80
1
instalação
completa
para prova e reparação
de válvulas de freio ..
68.469,70

JUSCELINO

KUBl'rSCHEK.

Lucas Lopes.

1.542.232;50

Art. 2.0 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revúgadas as disposições em contrário.
Ro de Janeiro, 10 de novembro de
1958: 137. da Independência e 70.0 da
República.
0

JUSCELINO

KUBITSCHEK;

Lucas Lopes.
Lucio Meira.

DECRETO N.o 44.838 - DE 11
NOVEMBRO DE 1958

DE

A utoriz!Z a doaçáo do terreno que
menciona à Sociedade Civil Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Seção do Distrito Federal.

O Presidente da República usando da atribuição qUe lhe coilfere o

DECRETO N. o 44.839 - DE -U
NOVEMBRO DE 1958

DE

Concede reconhecimento aos cursos
de filosofia e letras clássicas à'rt
Paculniuie de Filosofia, Ciências e
Letras Cristo Rei.

O Presidente da República usand.,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição. e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n. o 421, de 11 de maio de 1938 de-

ereta:
Artigo umco, É concedido reconhe- '
cimento aos curses de filosofia e Ie,
tras clássicas da Faculd.a!cLe de Filosofia, Ciências e Letra15 Cristo Rei
mantida pela Sociedade Literária Pa':ore Antônio Vieira e com sede em

ATOS

6â.o LeoPoldo. no. Estado dI) Fi.io
Grande do Sul.
Rio de Janeiro. 11 de n yvemoro
de 1958; 137. da Independência e
7ü. o da. República.
l'

JUSCELINO

Clovis
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KUBITSCHEK.

S:algado.

DEORIETO NQ 44.840 - DE 11
NOVEMBRO DE 1958

DE

Extingue o segundo ciclo do Colégio
Imaculada Conceição, de Campina.
Grarule, Esta"ào da Paraíba.
.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.o 44.841 - DE 1:
:-lOYEMBRQ DE 1958

DE

Abre, pelo MinisU'''-i o da- Viaçao e
Obras PuiJ/tCaS, o credito especwl de
Cr$ o8~.<t::;4 .(J(){},OO, para o fim que

DECRETO N,o 44,842 - DE 11
NOVEMBRO DE 1958

Aprova a reforma dos Estatutos
Sociais do Banco de Crédito Realde Minas Gerais S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87. n.O I, da Constituição e, de
acôrdo com o
Decreto n. o 14. 728,
, de 16 de março de 1921, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada ,a rêforma
dos Estatutos Sociais do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S. A.,
Com sede em Juiz de Fora, no Estado
d~ Minas Gerais (GM), conforme deliberaçâ., da Assemb-léia Geral Extraol'dinál'ia de 23 de abril de .1958,

Art. 2.0 ~ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 doe novembro de
1958; 137,0 da Independência e 7Q.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.-

Lucas Lopes.

mencionu ,

o PresIdente da República, usand'
da autorízaçã. .contída no art. U da
Le.i n. L 3. -!Sú, de 15 de julho de 1958,
e t·ndo ouvrdo o Ministério da Fazenda e o I'riounal de Contas, tU1l cumprimento ao determínadc no art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1,.1 Fica aberta, pelo Ministério da Vi.açã o e Obras Públícaa, . o
crédito cspecía; d.? CI$ 582.424.0vu.CO
(quinhentos e oitenta e dois mi.hôes

quatrocentos e vinte e quatro mil cruzeírcs) , p".lr'ÍI atender à despesa. no
exercício de 1958, com o pagamento
do repouso semanal remunerado, qüinqüênios e salárío-famílía devidos aOs
trabaihadorcs marítimos que prestam
serviços ao Lóíde Brasileiro - Patrimônio Naçi'Jn",I. e à oompanma Nacional de Navegaçã{) Costeira - Patrimônio Nucional.
I
Art. 2..:1 í!'.ste d-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíções em contrário.
Rio de Janeíro, 11 de novembro ãe
1!l5S; 137,0 da Independência e 70.0 da
República.
'

DE

DElORETO

N9 44.843
NOVEMBRO DE

- DE 11 DE
1958

:Autoriza a cessão, sób regime de
aforamento, do terreno que menciona, situado em Maceió, Estado
de Alagoas.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N." 44.844
NO~BRO

DE

- DE 11 DE
1958

A uioriza estrangeiros a adquirir fracões ideais dos terrenos de marinha que menciona, no Distrito Federal.

(,úci(J Meira.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n,O I, da oonsütutção, e tendo em
vista o disposto no art , 205, do Decreto-lei n.e 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Antonio Garavaglia e LUlgia de Bernardi Garavaglía, ambos de nacionalidade italiana,
autorizados a adquirir, em

Lucas Lopes.

transferência doe aforamento, a fra-

JUSCELINO KUBITSCHEK.
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<cento e cin-qüenta. mil e oitocentos avos). do d<?-

,ção ideal de 150/1800

mínío útil do terreno de marinha Sl~
tuado na Avenida Atlântica n.o 2.016
e, em regime de ocupação, idêntica
fração do ter:eno também de marinha, situado no mesmo logradouro,
sob o n,« 2.{l()6 no Distrito Federal.
'tUdD de acôrdo com os
elementos
técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazend·a
.scb o número 131. 311, de 1953.
Rio de' .raneíro. 11 de novembro
de 1958, 137.° da. Independência e 7ü.ll
.da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

sucessora de H. Burle Marx. estabelecida nesta OapHal, a comprar pedras preciosas. nos têrmos do Decreto-lei n.e 466. de 4 de 1un
de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente êecreto.

ho

Rio de Janeiro, em 11 d.e novembro de 1958; 137.° da Independência
€ 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas V:Jpes
DEORETO N.o 44.847 - DE 11
DE NOVEMBRO DE 19·58

Lucas LOpes.

B o r g es a
preciOsas

Autoriza Antônio Eares
DECRETO N. o 44.845 - DE 11
!'iO'.'EMBRO DE 1958

comprar, pedras

DE

o Presidente da RepúblIca, usando
·da atribuiça.c qUe lhe contere i) artígo 87. it~nl 1, da ocnstítu.ção, e nos
têrmos do art. 72 da Lei n.O 1.293, de
27 de dezembro de 1950, decreta:
Art. í." t<'~C8. extinta,' de acõrdo com
o art. 70 d<l. Lei n.s 1.293. d'iõ ~7 de
dezembro de 1951); a 2.a Col.etoria Fe-deral em JUiz de Fora, no Estad.) de
Minas Ger ..tIS.
Art. 2.° O presente decreto -ntrará
'€ID vigor na da ta de sUa publicação.
Art. 3.... Rfv~,)gam-se as tlisP')SiÇÕ'2S
em eontrár.o .
Ri{\ de J aneíro, {1111 11 de novembro
de 1958; 13'i" da Indepndência e 70."
:ciJ. R2pública,
.rUSCELINO KUBITSCHE~.
LUCaS Lopes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, numera L da C()nsti~u.içã{),
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, d'e 4 de junho de 1938, dcereta:

Artigo único. Fica autorizado Antôr.-io Fares Borges residente na C'apítal do Estado de São Paulo. a comprar pedras precicsas. nos têrmos do
Decreto-lei n. O 466, de 4 de junho de
19·38. constituindo título dest a autorizaçâo uma via autêntica do !)re-

sente cecrcto ,

Rio doe Janeiro, em 11 de novembro doe 1958: 137.° da Independência
e 70. 0 d.a República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Lucas Lcpes
DECRETO N.o 44.848 - DE 11
NOVEMBRO DE 1958

DE

DE'0RETO N.0 44.846 - DE 11 De:
NOVEMBRO DE 1958

Sutaime cargo extinto.

Autoriza a firma H. Burle Marx &
Cia. Ltda . a comprar pedras pre-

da atribuição que lhe confere o ar-

ciosas.

o Presidente da República, usan:do da atríbuiçâo que 1m3 confere o
art . 87, número I, da Oonstítuíçâo.
e WDc.o em vista o Decreto-lei nú'mero 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada). tír.ma H. Burle Marx & Oía. Ltda .•

o

Presidente da

r~epúb1ica,

usando

tigo 87, n,o I, da Constituição Federal c nos têrrnos do art. 1.0, alínea
n, do Decreto-lei n.? 3.195, de 14 de
abril de 1941, d~r'l":'ta:
Art. LQ "pica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro-Auxiliar (Tesouro Nacional), do Q~18drL S~.1p!ement.ar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de .Iosé Epiphan io
dos Santos Fernar des, devendo a dotação correspondente ser levada a crê-

ATOS DO PúD:ER EXECUTIVO

da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em con trárío ,
dito

Rio de Janeiro, em 11 de novembro
de 1958; 137.0 da Independência e 70.u
da 'República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO

N.O

44.849 -

NOVEMBRO DE

DE

11

DE

Ul58

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 1.0, alínea
-n, do Decreto-lei n. o 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1.Q Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro-Auxiliar (Recebedoria do
Dístrjto Federal), do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da aposentadoria de
Felipe da Cunha Câmara, devendo a
dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro em 11 de novembro
de 1958; 13"7. 0 da Independência e 70.u
da República.
KUBITSCHEK.

Lucas. Lopes.
DEORETO NQ 44.850 NOVEMBRO DE

de ju 1ho dê 1954.

março de 1!:58, as
por mI1itares na
Defesa Br~l';il-Es
Acs ml1ital'es que

se eneontram no exterior, em exeecící., no,

C> ·r-ic-.lSão

Mista ce Defesa

Brasi1-Es~'aC:().' Unidos, ticam as.'> ~6U
rados ClS t',endicios dêste Decreto a

partir CP data. em que passaram a
peja Delegacia do Te5()U~O
Brasileiro, em New York . .
Art. 2.° O presente doe ereto ent.-arã em ,,'jgor a partir da data de sua
publicação.

recebsr

Suprime cargo extinto.

JUscc.c..INQ

M. 35.911. de 27
e 43, 32[ de 10 de
funçôes exei ctdas
Comissão l'vH5ta de
tados ·:':midos.
Parágrafo único.
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DE 11 DE

1958

Considera de caráter permunente no
exterior as funções exercidas 'TIdos
militares na Comissão Misf.a de
Defesa Brasil-Estados Unidos.

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o art.ígo 87, item I, da Ocnstdtuição, doe-

ereta:

Art. 1.o São aerescentadac à relação de funções coosíderadas de -- 00ráier permanente 00 exterior d(' que
trai am OS 8...t e. los. dos Decretos

Rio de Ja.'1eirO. 11 doe novembr-, de
137.u G:1 Jndepeeidéncia e 70.0
da Re~úbúC<1.
1958;

JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do paço Mattoso Maia
Henrique Lott

Lucas Lcpe«
DECRETO N.Q 44.851 NOVEMBRO DE

DE

11

DE

1953

Promulga a Convenção e rrotocoto
para a Proteção de Bens Culturais
em caso de. conflito armado. Haia,
1954.

o Presidente da . República:
Havendo o ,COngresso Nacional
aprovado, pelo Decreto
Legislativo
n.? 32, de 14 de agôsto de 1956. a
Convenção e Pl'Obocolo para a Proteção de Bem; culturais em easo de
conflito
armaõo,
assinada pelo
Brasil na Haia, a 14 de maio de
1954; havendo sido a mesma ratificada, pNo Brasil, por Oarta de 20
de junho de 1958; e havendo sido
efetuado, em Paris, junrto à organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, o depósito do referido Instrumento de ratíficação ;
que' a mencionada ccn310 presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente corno nela se
contém.
Rio de Janeiro, em 11 de novembro
de 1958, 137,° da Independência e 70.0
da República.
Decreta

venção, apensa por cópia

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Antônio Mendes Vianna.

258

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

FINAL ACT OF THE INTERGOVERNMENTAL
CONFERENaE ON THE PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT,
THE HAGUE, 1954
AGTA FINAL DE LA CONFERENCIA INTERG1JBERNAMENTAL SOBRE LA PROTEO'IóN DE LOS BIENES
CULTOHALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO,
LA HAYA, 1954

The oonrerenc- convened by the
United Natícns Educational, Scientific and oujturaí organízatíon for
the purpose of drawing up and
adopting

La oontcrencía convocada p01'
la Organizacíón de las Naeiories
Unidas para la Educació:n, la cien·
cia y la Cultura con objeto de preparar y apTO bar.

a oonventíon for the Protection
a!
Cultural
Property
in the
Event cf Armed OonfliCJt,

una Convención para 10:;1. Prctección de los Bienes ouituraies en
caso de ccnfücto armada,

Regulatíons for the EXê;cutton
or the saíd oonventíon, and

un Reglamentx páz'a la Aphcacíón
de dícha Convencíón,

a Pl'otGcoI ta the Oanventdon
for thê Protection of Cultural P11J.
perty in the Event of Armed Conflict

un Protocolo relativo a la convencíón para la Proteedón de los
Bienes oulturales en caso de confli,cto Armado,

was held at The Hague. on the
ínvitatinn of the Gov€:rnment or
the Netherlands from 21 Aprí] to
14 May, 1954, and delíoerated on
the basis or drafts prepared by the
United Natíons Educational, Scientific and Cultural Organízatíon.

. se ha reunido eu La Haya por
ínvítación del Gobíerno de los Pa1ses Bajcs desde el 21 de abril al 14
dê mavo de 1954 y deliberado sobre
provectos preparados por la Organízacíón de las Nacíones Unidas
para la Educación, la Ciencía y la
, Cultura.

The oonrerence establíshed the
followíng texts:

or The Hague for the

I

~

"

'

i- :

La Conferencia ha adoptadr, los
textos síguíentes ;

Protectdon of Cultural Property in
the Event of Arened Conflict and
Re-gulations for the executíon of
the said Ccnvention:

La oonvencíón de La Haya para
la I>roteccíón de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
Y el RegIamento para la Aplícación
de dicha Oonvención ;

Protocol fel' the Protectíon of
Cul tural Prcperty in the Ev'8nt of
Armed Cionflict.

Y un Protocolo para la Protección
de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado.

This Convention, these Regula·
tions and this Protocol, the texts
or whích were established in the
Englísh, Prench, Rus,sian and spa·
nísh languages, are attached to the
present Act.

ES2, Conv.ención, ese RegIamento
y ese Pro to col Q, cuvos textos - han
sido redactados en espaüol, francês,
ínglés y ruso, apareceu anexos a la
presente Acta.

oonventíon

The United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organizaticn will make the translation of the,
se teste inte the other official la::l~
guages of its General Conference.

La Organízación de las Nadones
Unidas para Ia Educación, la cien-

cia y la Cultura realizará la traduceión de estes textos en las otras
Lenguas oficiale.s de su Conferencia
General,

Aros

DO PODER

'The oonrerence further adopted
three resolutíons which are also
attached ta the pr esent Act.
n ~
~ ;;;:.!
ln wítness whereof the under'1

_

[

.:

1

I
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La Conferencia ha adaptado ade-

mas tres resoíucíones, igualmente
anexas a la presente Acta.
-

~

sigried, duly

authorized by their
respecttve
Governments,
have
signed the pressnt Final Act.

!
[!í, l : 1; i , .... ~.; : , : '.---IJr: ~'~i" ;_~I ';~~:.II ~,"~ . ~~t
Done at The Hagu0, this fvur~

jj _:

te de lo cual, 105 inrrascrítos,

debidamente autorízadcs por sus
respectívos Gobiernos, han firmado
la presente Acta Final.

..

teenth day of May, 1954, in tlte
Engl1sh, Fl'ench, Ru,s.si;an and Spanísh languages , The original and

the documents

accompanvíng

it

shall be deposíted in th e archrves
or the United Na tíons Educational,
Scientific and Cultural Organiza-

tíon .

Otorgada en La Haya, el 14 de
mayo de 1954, en espanol, Irancés,
inglés y ruso. El original y-los do-

cumentos que la acompafian serán
depositados en los Arehivcs de la
Organízacíón de las Nacíones Unidas para, la Educación, la Clencia
y la ouítura.

CONVENTION FOR 'THE PROTmOTION OF
ClJLTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED C'ONFLICT
GONVENCI6N PARA LA PROTECTION DE
LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO
The High contraciing Parties

Las Altas Partes Contratantes
.

IVecog-nizing

that

~

j

j ,1~~r1

cultural prodamage
durmg recent armed conrlícts and
that, by reason or the developments in the techníqus üf wartare,
it is in íncreasíng danger of destructíon;

Reconociendo qUe los bienes culturales han sutrido graves danos
en el curso de los últimos conflictcs
armados y que, corno consecuencia
deI desanollo de la! técnica de la
guerra, están cada vez más amenazados de destruccíón:

Beíng convínced that damags to
cultural property belongíng to any
people whatscever means damage
to the cultural herítaga of all mankind, since each people makes íts
contributíon to the culture ()f the
world;

Convencidas de qUe IDs danos
ocasíonedos a los bienes culturales

perty has surrered grave

pertenecíentes a cualquer puebln
constituyen un menoscabo al patrímoní., cultural de toda la humanídad, puesto que cada pueblo apceta
su contríbucíón a la cultura mundíal ;

Oonsidering that the preservatíon
ot the cultural heritage is of great
ímportanc- f 01' all peopleg oI the
world and that it ís important that
thís herrtage should receive interna-

tíona; protection;

Guíded by the principlss coneerning t·he protectícn aí cultural property during armed -c-onflict, as.
established in the Conventions of
The Hague of 1889 and of 1907 and

in the

Washington

April, 193'5; .

Pact

of

15

Considerando que la conservación
del patrimonío cultural presenta
una gran importancia para
todos
ícs pueblos del mundo y qUe C'Onvíene qUe ese patrímonío tenga una
proteceión internacional;
Inspiránd<JSe en los principíos relativos a la proteccíón de 1013 bienes
culturales en caso de conflicto ar-.
mado, proc1amad~s en las Com/enchmes de La Haya de 1899 y de
1907 y elJ e1 Pacto de Washington
deI 15 de abril de 1935;
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Beina of the opinion thart such
p-rotec't'i,on cannot be 'effective
unless batu national and internatdonal rneasures have been taken
to orga.nize it in time of peace;

Considerando qUe esta protección
no 'pued.e ser eficaz a menos que se
orgamics en tiempo de paz, adoptando medidas tanto en la esf Era nacional corno en la ínternacionat;

Beíng determinerí to take all possíble steps to proteet cultural pro-

díspcsiciones posíbles para proteger

perty;

IDS

Have agreed upon the following
provísions :

nes sigui entes:

Resueltas a adoptar

todas

las

bíenes cuíturaíes:

Han conveciíd., en Ias disposicío-

CHAPTER I

CAPITULO I

GENERAL PROVISIONS REGARDING PROTECTION

DISPOSICIONES GENERALES

SOBRE LA PROTECClóN

ARTICLE I

Detinition 01 Cultural Property

For the purpcses of the present
Convention. the term -cultura: property" shall cover, írrespeetívj, af
orígín

01'

ownership:

(a) movable 01' immovable property cf great ímportanc; til the
cultural herrtage of every people,
such as monuments of architecture,

art 01' hístorv, whether religious 01'
secular; arehaeologícal sites; groups
of buíldings whic li, as a whoíe, are
of hístortcal 01' artdstíc interest ;
works of art; manuscrípts, bocks

and other ooieots of artístíc, historieal 01' archacologtcal ínterest; as
well as scíentífic collectíons and
important collectíons of books or
arehíves ar or-reproductíons oí the
prcperty , defrned above;

(b)
buíldíngs whoss maín and
effective purposa is to preserv- 01'

exhíbít the movabla cultural property detíned in sub-paragraph (a)
such as museums, large líbrartes

and depositories of arehíves, and
reíuges íntended to shelter, in the
event of armed conflict, the movable cultural property defined in
sub-paragraph (a);
(c)
centres eontaining a \ large
arnount of cultural prop-erty as de~
fined in sub-para,ghaps (a) and
(b), to be known as "oentres containing monum-ents".

ARTÍCULO

1

Deiimcuni de lOs Bienes cutturtue«
Para los fines de la presente
Oonvención, se considerarán bi.enesculturales, cualquiera que sea su
origen y propietárío;
a)
los bíenes, muebles o ínmuebles, qUe tengan una gran impor-

tancía para el patrímoní-, cultural
de los pneblos, tales como los 010'numentos de arquítectura, de arte
o de htstoria religiosos o seculares,
los campos arqueo lógicos, los grup-os
de construcoiones que por su conjunto orrezcan un gran interes
histórico o artístico, las obras de
arte,

manuscritos,

libras y otros

objetos de ínterés histórico, artístíCo o arqueológico, así como las coleeeiones cientificas y las coleciones importantes de libras, de archíVOB o de reprcduccíones de los bíenes antes definidos:
b) tos edifícios cuvo d-estino principal y efectivo sea conservar o
exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a) ,
tales como los museos, las grandes
bibliotecas, los depósitos de archívos, así como los retugíos destinados a proteger en caso de conflicto
armado tos bi.enes culturales muebles definidos en el apartado a);

los centros que cornprendan
consíderabt, de, bienes
culturales definidos en los ap,artados a) y b). que Se denominal'án
centros monumentales".
c)

un número
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ARTíCULO

2

oj Cultural Property

Prctecciôn de los Bienes Culiurales

:FOr the purposes oi the present
Conventiún, the protectícn of cultural prcperty shall oornpríse the
sareguarding of and respect for
such pro perty ,

La proteccíón de los bienes culturales, a los erectcs de la presente
Oonvención, entraüa la salvaguardia y el respeto de dichos bíenes.

Prctection

ARTICLE

3

sajeguarding oi Cultural Propertu

The High Contracti~g Parcies
undertake to prepara In time cr
paace for the safeguarding of cultural property situated within
their own t~rritery agaínst the foreseeable errects of an e..rmed conflict, by takíng sueh rneasures as
ihey eonsider apprcpriate .
ARTICLE

4

Respeci for Cultural Property

1. The High Contracting Parties undertak., to respect cultural
property sítuated withín their own
terrítory as welI as withín the
'territü1"Y of other High Contractíng
Parties by rerraíning Irom anv us-e
üf the prcperty and íts immediate
surrcundings 01' of the appltaeices
in USe for its protectíon fel' purpos-es which are líkely to expose it
to destructíon ar damage in the
event of armed conflict; and by
refraíning trem any act of hostilirty
dírected against such property ,

2. The obligatícns mentíoned in
paragraph 1 of the present Article
mav be waived only in cases where
rmlítary necessíty imperatively 1'equíres such a waíver ,
3, The Hi.gh ccntraeting Parties turtner undertake to prohíbit,
prevent
and, in necessary, put
a stop to any fo·rm oí theft
pi1lage .01' misa.ppropriatiún of. and
any acts of
vandalism directed
agaü\Sft. cultural property. They
shall refrain trom requisitioning
movable cultural property situatcd
in the territory oi another High
contracting Party.

ARTicULO

Salvaguardia de los

3

Bienee Cultu-

raies
Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a preparar, en tiempo
de paz. la salvaguai dia de los bíenes culturaje, situados en su propio
terrítorío contra los etectos previsihles de un conníct-, armado,
adoptando las medidas que consíderen apropriadas.
ARTiCULO

4

Respeto a los Bienes Culturalee

1. Las Altas Partes Contra,tantes
se comprometen a respetar las bienES culturales situados tanto en
su prcpio terrttori., como en el de
lHs otras Altas Partes Contratantes,
absteniendoss de utilizar esos bie·
nes, SUIS sistemas de proteccíón y
SUs proximidades ínrnediatas para
fines que pudieran exponer díchos
bienes a destrucción o deterioro en
caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilídad
respecto de tales hienes ,
2, Las oblígacíones definidas en
el párrafo primero del presente
2.rtícuIo no podrán deiar de cumplirse más que en el caso de qUB
una ciecesidad militar impída de
manera imperativa su cumplimiento.
3. MS Altas Partes contratantes
se comprometen además a prohíuir.
a impedir y a hacer cesar, en caso
necesario. eualquer ado de robo. de
pilaje. de ocultación o apI'opiación difl
bienes culturales, baj'D qualquiE'T
que se pratique. asi como.
todos los actos de vandalismo respecto de dich(:f) bienes. Se COmpromelen también a no requisar
bienes cul:urales muebles situados
€n el t-erritori,o de otra Alta Parte
Contratante,
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4. They shall refrain rrom any
act dírected by way of reprisals
agaínst cultural property ,

4. Aceptan el compromís., de no
tomar medidas de represalía contra
los bien.es culturales.

5. No High Contracting P31;ty
may evade the obligatíons incumbent upon, it under the present
Artícle, in respect of another High
Contracting Party, by reason cf
the fact that the latter nas not
applíed the measures of saíeguard
referred to in Al'tiole 3.

5. Ninguna de las Altas partes
Contratantes puede desügarse de las
obligacícnes estipuladas en el pre[t,mte artículo, con respecto a otra
Alt~ Parte Contratante. pretextando
que esta última no hUbiera aplicado
las medidas d e sal vaguardia establecídas en el artículo 3,

ARTICLE

5

ARTicULO

5

Occiupation.

Ocupación

1. Any High Contracting Party
in occupatinn oi the whole 01' part
or the territory of another Hig'h
contracting Party shal1 as tar as
possíble support the competent natíonal authortttes of the occupíed
country in vsafeguarding and pretm'ving' its cultural property .

1. Las Altas Partes Contratantes
que·ocupen total o parcialment» el
território de otra Alta Parte Cúntratante deben, en la medida de 10
posible, prestar su apoyo .a las autorídaces nacíonales comnetentes del
territorío ocupado a fin de asegurar
la salvaguardia y la conservación de
los bienes cutturales de ésta:

2. Should it prove neeessary to
take measures to preserve cultural
property situated in occupied territoryand damaged by mil i ta:' y
operations, and should tbe comj etent national authoritíes be unable
to take such measures, the Occupying Power shalI, as far as p assible.
and in close co-operaion ;vith sucn
authorities, take the most necessarv
measures of preservatíon.

2. Si para la conservacíón de los
hienas culturales situados en territorio ocupado que hübíesen sido
damnificados en e1 curso de operaciones militares, f u e r a precisa
una íntervención urgente y las autortdaríes nacíonales eompeten'es no
pudíeran encargarse de ella la rotencía ocupante adoptará. con la
mayor amplitud pcsible y e11 estrecha colaboracíón con esas autorídades, las medidas más r.ecesarías
de conservación .

3. Any High Contracring pal'ty
w h o s e goverrm~nt ís considered
t r e i r legitimate governrnent 1y
memhers of a resístance movernent,
shall, if possible, draw rheir atten-

3. Cada Alta Part'8 Contratante
cuyo Gobierno sea considerado por
los miembros de un movimíento de
resisteneía como su Gobierno legítimo. sefialará a éstos. si ello es
hacedero, la obligacíón de' observar
la.s dispnsícior.t8s de esta Convención relativas aI respeto de los bicnes culturales.

tíon to the obligatícn to comply
wíth those provisions üf tll.-z Gonvention dealing with l'espect for
cultmal prúperty,
ARTICLE

6

Distinctive Marlcina
Property

ARTÍCULO

oI

Cultural

In accordance with the provmons
of Article 16. cultural propé,ty ma.y
bear a di.<:tinctive ,emb~f'm 050 as to
facilitate its recognitirm.

6

ldentijicación de los Bienes
Culturales

De' acuerdo ccn lo que establece
el artículo 16, los bienes cultural'ês
podrán ostentar un emblenl..q, que
facilite su ió?-ntificación"

ATOS DO PODER EXECUTIVO'
~ ARTICLE

7

ARTÍCULo

Deberes de Caracter Militar

MiZitary Measures
, :i.. The High ocn t:racti J.'g Parties undertaks to íntroduce in time
or peace int.o their military regulations 01' ínstructíons such provisícns as may ensurs ()bs~rvai1üe of
the present Ccnventinn, and to fostE:I in the members of theír armed

torces a spírit of respecr for the ,
culture and
ali peoples ,

cultural

7

property

or

Las Altas Partes oontratancomprcmeten a introducir
en tíempo (k~ paz en los realamentos U ordenanzas para uso CJ3 SUS
tropas, dísposíeíones eneamínadas a
asegurar la observancía de la presente Convención Y a inculcar en
el personal de SUB fuerzas armadas
un espírítu de respeto a la cultura
y a los bienes culturales de todos
1.

tes se

los pueblos ,

2. The High Contractíng Pa1'~
ríes undertake to plan 01' establish
in peace-tíme, withín theír armed
forces. services 01' specialist personnel whose purpcss will be to secure respect for cultural property
and to co-operate with the cívüían
authorítíes responsíble f o r safeguarding i t.

2. Se comprometen asímtsmo a
preparar' o sstablecer en tiemp~ de
paz 'y en el seno de sus unidades
militares, servicios o personal especializado cuya mísíón consista en
velar por el respeto a lcs bieues
culturales y colaborar con las autoridades cívíles encargadas de la sal-

CHAPTER II

CAPiTULO 11

SPEOIAL

PROTECTION
ARTICLE

ot

8

vaguardía de díchos bien:es.

DE LA

PROTECClóN ESPEOIAL
ARTíCULO

8

SpeciaZ Protecticti

Concesiàii de la protección Especial

1. 'l'here may be placen under
specíal protection a limited number
of reruges íntended to shelter movable cultural property in rhe event
ot armed conflict, of centres containing monuments and other ímmovable cultural property of vel'Y
great impor tance, provided t h a t
they,

1. Podrán colocarse bajo proteceíón especial un número restringido dê retugíos destinados a preservar los bienes eulturales muebles en caso de conflicto armada,
de centros monumentales y . oíros
bíenes culturales ínmuebles de ímportancia m uy grande, a condícíón
de que:

(a) are situated at an adecuate
dístanca from any la.rge índustria;
centre 01' from any írnportant mílítary objcctive constituting a vulnerabí., potnt, sueh as, for example, an aerodrome, brcadcastíng statíon, establíshment engaged upon
work of nat ional defence, a port 01'
railway station of relatíve írnportance 01' a maín line of communicaJion;

(a) se eneuentren a suficiente
distancia de un gran centro industrial o de eualquíer objetivo militar importante consíderado como
punto sensíble, como por ejemplo
uri aeródromo, una estación de iadío, un estableoímíento destinado a
trabajos de deíensa nacíonal, un
puerto o una estacíón ferruvial'ia
de cierta importancia o una gra ri
lín.ea de comunicaci<m€s;

mi1~tary

(b) no sean utilizados pa1'a fines militares.

Granting

(IJ)
are not used for
p Ul'pO'soes ,
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2. A refuge for movable eultural property rnay also he placed
under specIal protectíon, whatever
íts iocanon. if it ís so conscructed
that, in ali probabílíty. it will not
be damaged by bom bs,
'

2. Puede asímísmo colocarse hajo
proteceíón especial todo refugio para
oícnes oulturales muebies. euaíquíera que sea su sítuacíôn. siempre
que esté construído cOO tal manera
que según todas las probabilidades
no haya de sufrir danos como consecuencía de bombardeos.

3, A centre containing monurnen lS shaií bê deemeo to .OS U0'3ed
for milítary purposes wh e nevei: lt

3. Se considerará que un centro
monumental está. stendn utinzado
para rmes militares cuando se em,píee para ei transporte de personaí
o material militares, aunque sólo se
trate de simpte transuo, así como
cuando se realícen dentro clt.; dícho
centro actlvidades directameme relacionadas con las op-eraclOnes mi ...
Iítares, el acantonamíento oe tropas o la producción de material cite
guerra.

is

used

Lur

the movement oi mui-

tary personnel 01' materrai, even
in - transu. The same snall apply

wnenever acnvitíes directly connected Wlth milítary operauons, the
statíomng c1 milrsary personnaí, 01'
tne producnon 01 war materraí are
can ied on wítnin the centre,
'!.
The guardíng of cultural property menuonen 'In paragraph I
a.cave by armed custodrans specíaüy
empewered to do 80, 01' the presen0.:. in lhe vicímty of such cultural
prcperty, o-f ponce !orC0S normally
responsrnle for the maíntenance of
puolic order shail not be deemed
LO be use for military purpcses,

4. No se considerará como U~Il1
zacíón para fines militares la custodia de uno de los oienes cuíturates
enumerados en el parraro primeiro
por guardas armados, especiarmente
nabíntados para jl\3;10 fino m lU
presencia cerca de ~8C oien cuituraí
de ruerzas de DJl!L.ía normaimence

encargadas C!e' aS8gm'3I'

el ardeu

público.

protect1on undertakes, lU the event
of armed conflict. to make no lli5e
of tht:; Obj-ectlve and particularly.
lU the case of a port, railway station ar areodrcme, to divert a-ll
traffic thereIrom. In that eventt
such diversion shall be prepared
in: time of pea<;e.

5. Si uno de :ns b11,;r.,es culturaíes
enumerados en ei parraro prnnero
del presente arucur., esta situado
cerca de un objetivo muitar lmpOl'-'
tante en el sentido de ese pá.rr-afo,
se ie pod.rá .:<)~V0a.r bajo proteccíon
especial síempre que la. Alta. Parte
oonrratante que l\) pida se comprometa a r~lo nacer uso ninguno f2U
caso d·e confliw armado ,1el obJetivo en cuesLión, y. eSpeC!aimente.
si se b"at..a.:e de un puel'to, .ie una
estación felT<JVlarla. o '::t~ un aeródromo. ,a desviar d'21 mismo todo
tráÚco. En tal caso~ la desviación
debe prepararse en twmpo ue paz.

6. ,Special protection is grantr~d
to cultural property by its entl'Y in
the "International Register of Cul'tural Property under Special Protection". This entry shall only lJe
made, in acc{)rdance with the provÍS10n.,s of the pn::sen t Convention
and under the condition.s provided
fOr in the Regulations for the execution of the Convention.

6. La prot82clón' e:::pef}ia.l se concederá a los biJet1~s eultul'ales mediante su inscripci6n en el "Registro Internacionai àe H!.e::1es Cultur·a}es b a j o Prd~e0c16n Especial".
E5!a inscrípcion no pCldrft efectuarse
más que conform-2 a la~ dlS')C>siciont~s de la pres,~ilt.8 COll'Jer~ulõ:n y en
las cúndicio.::es pt0v 1::;t;aS en el RegIamente para sU aplicaç:16n.

5. li any cultural property mentioY.t:;d in paragraph 1 01 tJ1~ pre-

s'er.t Arucíe ís situated near an ímmilírary objectíve ' as denned in the said paragraph, it may

IpOrtanL

nevertheíess ne píacsd und'ôr sp'ecial protecticn if the High Contracting PaJ:ty asking for t h a t
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Immunity 01 Cultural Pr op e1"t y
Utuier Special Protection

ttimuniaaâ de los nienee C'uiturales

The - High Oontractíng Pa!'ties
undertake to ensure the immunity
of cultural property under specíal
protecríon by refraíníng, Irem the
time of entry in the Internatíonal
Register, trem any act of hcsnltty
dírected agaínst such prcperty ando
except for tht3 cases províded for
in paragraph 5 of Artic1e 8· from
any me of such property 01' íts
surroudings for military purposes.

Las Altas Part8s oontracantes se
comprometen a garantizar la ínmn-'

ARTICLE

Bajo Prútección

E.Ç1J ecia L

niõad de los b:en2S culturales bajo

proteccíón

esoecíal

acsteníéndose,

desde el momento de la ínscripción
en el Registro Internacícnal, de
cualquier act o de hostíudad respeeto a ellos salvo Jo establecidc en el
párrafo 5 deI artícuto 8 y. de toda
utilízacíón de ,jichos bíenes ' o de
sus proximidades ínmedíatas ccn.
fines militares.

10

ARTÍCULO

10

Identijication anâ COntrcl

seiuüamàens» y Vigilancia

During an armed conflíct, cultural property under specíal protection shall be marked with the
distindiv<2 emblezn descrrbed in Artícle 16, ar.d shall be open to internatíonal control as provided for
in the Regula.tions for the executíon
of the Convention.

Eu el curso (1,e U1l CO!1f1icto armado, los bienes culturales baio
protección especial deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ~t~r objeto de ínspeccíón y vigrlancia internacional,
del modo previsto 811 el R'Bglamento para la aplicactón de la con-

r -

ARTICLE

11

Withdrawal oi Immunity

of the High oontracommits, in respect
or cultural propertv
protection, a víolatton
of the obligatíons under Article 9.
the opposing Party shaíl, so long
as this víclatíon persísts, be reIeased fr om the oblígatíon to ensure
the immunity of the p r o p e r t y
eoncerned. Nevertheless, whenever
possíble, the latter party shall first
request the cessatíon or such víolatícn wíthin a reascnabla time.
1. If or-e
eting Part ies
of any item
under special

2. Apart from the case provided
for in paragraph 1 of the 9rese~t
Artic1e, immunity shall be withdrawn frem cultural prop.:-rty under 5 p e c i a 1 protection only in
êxcepicnal caEes of unavoidabI~ roilitary necessity, and on.Iy fOr such
time as that neeessity conhnues.
Such necessity ean be established
only by tb.? officer comma.r:ding a
fúrce the equiv.aler.-t of a division
in size ar larger. Whenever Clrcumstanc-es permito thz oppo.3ing
Party shall be no:ified, a reaSonable
time in advance, of th.:; d.ecision
to withdraw immunity.

vencíón ,

ARTÍCL'LO 11
sueuenetôn. de la Inmumiâaâ
1. Si una de las Altas Pa,rtt's
coni:J:atant€s co metíere, COl1 relación a un bien cultural oajo pro.

teccíón especial una violaeión del
compromíso adquirido en virtud del
art.ículo 9, la Parte adversa queda
desligada, mientras la víolaeión subsista, de su oblígación de asegurar
la inmunídad de dicho bien , Sin
embargo, siempre que le sea posíble pedirá prevíamente que cese di-'
cha violacíón dentro de un plazo

razonable.
2. A reserva de 10 establecído
en el párrafo pl'imero d~1 pi"asent~
articulo, MIo pcdrá 6uspenderse la
inmun~dad de un bien cultUl'al haja
protecdón especial en casos excep.
ciona.Ies de neoossidad militai' l:1eludible y mientras 3uD.:>lEn::a dicha
necesidad. La necesid·{d no podrá
ser determinada más que por e1 jefe
de una formación igual o superjol'
en imponancia a una divi.~ión.
Siempre que las circuns'~sncias lo
pBrmitan, la d-ecisión d'8 suspender
la inmlUlidad se notificará a la
Parte adversaria" con L1níl. ant€:ación razonable.
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3.

La Parte que suspenda la índeberá, en el plazo más

3. ThB Party wíthdrawing immunírv snall. as soon as possible,
so ieiform the Comrrnsisoner-êenerai
for cultural property províded for
in the R,egulations for the execution
of the Convention,. in writing, stating the .reasons.

breve posible, notífícarto por escn..
to, especificando las ·~aZO:'lCS, al 00mísarío General de Blenes Cultüles previsto en el RegIamento para
la aplícación de la coavención.

CI-IAPTER 111

CAPíTULO I II

TRAN6PORT OF 'CULTURAL
PROPERTY
ARTICLE

Transport Under

12

Special

munidad

DEL

TRANSPORTE DE
CULTURALES
ARTÍCULO

Proiecticai

Transporte

BIENES

12

Ba10 Protecci6n
Especial

1. Transpol't exclusívely ,"ng-ag-ed
in the transter of cultural property,
whether within a terrttory 01' to
another terrltory. may, a;t the request of the High Contracting
Party ccncerned. tal.e place under
s p e c i a J protecticn in accordar.ce
with the conditíons specified in the
Regulations for the executínn of the
Oonventícn .

1. A peticíón de la Alta Parte
Contratante interesada, podrá erectuarsa baio protección especial el
transporte exclusivamente destina.do al traslado dê bienes culturales,
tanto en el interior de un terrrtorío
como en dírección a otro en ias
condiciones previstas "',)1' <.'1 Reglamento para la aplicación de la presente Oonvención.

2. Trar..sport u n d e r s p e c i a I
protectíon shal1 t.ake plaee under
the ínternatíonal supervísíon províded for ín the aforesaid Regulations and shall display the dístinctiVe emblem described in Article 16.

2. El· transporte que sea objeto
de proteccíón especial se efectuará
b a j o la inspeccíón 'Internaotonal
prevista en el Reg1amento para la
aplicación de la presente Conveneíón, y los convoyes ossentarán el
emblema descrito en el artículo 16,

3. Th;; High Contracting Parbies
shall refraín trom any act of hos·tUity directed ag ainst t r a n s p o r t
l.U:,rJ~r specíal protectíon.

3. Las Altas Partes oontratan.
rcs se abstendrán de 4::odo neto de
hostilídad c o n t r a un transporte
erectuado bajo proteccíón especial.

ARTICLE

13

Transport in urgent cases
1. If a High Contracting Party
consíders that the safety of certaín
cultural property requires its trans-

fel' and that the matter ís of such
urgency that the procedure ~aid
down in Article 12 cannot be fo11owed, especially a t the begínning of
an armed conflict, the transport
may display the distinctive ernblem
described in Article 16, provided
that an applícatíon for ímruunity
reterred to in Article 12 has not
already been made and refut'3-ed. As
fal' as possible, notifiootion af
transfel' should be mad-= to the

ARTÍCULO

13

Transporte en casos de urqencia

1. Si una de las Altas Partes
Contratantes considerase que la segurídad de determinados bíenes
culturales exige su traslado y que
no puede aplícarse el procedtrrríento
establecído en el artículo 12 por
existir una situaci6n de urgencia,
especialmente al estallar un conflicto armado, ee podrá utilizar en
el transporte el emblema descrito
en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el
articulo 12 y haya sido rechazada.
Dentro de lo posible, el tra~lado
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opposing

P a r t i e s.

Nevertheless,

transport conveying cultural propertv to the terrítory of another
country may not dísplay the d13tínctive emblem unless ímmunítv
has been expressly granted to it ,
2.
'ties
the
acts
the

The High Contracting Parshalj take, 60 far as possible,
necessarv precautíons to avoid
of hostility directed against
transport described in para-

graph 1 of the present Artícle and
displaying the dístinctive emblem.

ARTICLE

deberá ser notificado a las Partes
adversarias. Sin embargo, en el
transporte al territort., de otro pais
no se podrá en ningún casa utiliza!"
el emblema a menos que Se hava
concedido expresamente la inmunidad .
2. Las Altas Partes Contratantes
tomarán, en la medida de SUB posibilidades, las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que se
reüero el párrafo primere, del presente artículo sean protegidos contra actos hostíles ,

14

ARTÍCULO

14

tuui prize

Immumiâaâ de embargo, ãe captura
u de presa

1. Immunity from seízure, plaJeíng in príze, 01' capture shall be
granted tot .

embargo, de ca-ptura .y de presa a:

(a)
cultural property enjoving
the protectíon provided for in Al'tlcle 12 01' that provided for in
Article 13;

a) los bíenes culturales que gceen de la protección prevista en
el articulo 12 o de la que prevé el
artículo 13;

Immunity

(b)

jrom

seizure,

capture

the means of transport ex-

clusively engaged in the transrer of

such cultural property.

1.

Se otorgará la inmunídad de

b)
los médios de transporte dedicados exclusivamente al traslado
de díchos bienes ,

tícle shall límit the right of vísít
and search ,

2. En el presente a-rticulo no
hay Iímítacíón alguna al derecho
de visita y de vígílancía.

CHAPTER IV

CAPíTULO IV

PERSONNEL

DEL PERSONAL

2.

Nothing in the . present Ar-

ARTICLE

15

ARTÍCULO

15

Personnel

Personal

As far as 15 consístent with the
interests of security, perscnnel engaged in the protection of cultural
property shall, in the ínterests of
such property, he respcted and, if
they fall into the hands o the
opposing Party, shall be allowed to
continue to carry out their dutíes
whenever the cultural propel'ty for
which they are responsíble has also
fallen into the hands of the opposing Party ,

En interés de los bíenes oulturales; se respetará, en la medida
en que sea compaüble con las exígeneías de la segurídad, a] personal
encargado de la pro tección de
aquellos: síese personal cayere en
manos de la Parte -adversaria se 12
permitirá que continue e~eTCiendo
sus funciones, siernpre que los
bienes culturales a su cargo hu.bieren caído también en ' manos de
la Parte adversaria.
.
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CHAPTER V

CAPiTULO V

THE DISTINCTIVE EMBLEM

DEL EMBLEMA

ARTICLE

Emblem ot

1.

The

16

. ARTícULO

the convention

dístinctive

emblem

Emblema de la

vf

the Oonventíon shall take the form
of a shield,· poínted below, per
saltire blue and white (3. stueld
consisting oi a royal-blue square,
ons of the angles oi which forms
the poín t ·of the shieíd, and of a
royal-blus tríangle above the square,
the space on eíther side being
taken up by a white triangle) .

2. The emblem shall be used
alone, or repeated three times ín
a triangular formation (one shíeld
below) under the conditíons provided for in Artícle 17.
I

ARTICLE

1.

The

2: E1 emblema se empleará aísíado o repetido tres veces en formacíón de triángulo (un escudo en
la parte inferior), de acuerdo con
Ias circunstancias enumeradas en
el articulo 17.

17

distinctive

ARTícULO

17

Uso del emblema

emblem

times mav

conoenctôn

1. El emblema de la Conven-.
ción consiste en un escudo en
punta, pactído en aspa, de color
azul ultramar y blanco (el escudo
eontíene un euadrado azul ultramar, uno de cuvos vértices ocupa
la parte inferior deI escudo, y un .
triângulo también azul ul tramar en
la parte superior; en los flancos se
hallan sendos triángulos blancos
limitados por las áreas azul ul tramar y los bordes latel'ales del escudo) .

Use oi the emblem
peated three

16

1'0-

be used

only as a means .of identdfication
of:
(a)
ímmovable cultural prcperty
under specíat protection;
(b)
the transport ot cu.tural
propertv under the condítíons provided for in Articles 12 and 13:

(c) improvíded
refuges, under
the conditions provided for in the
Regulatíons for the exeeutíon of
the Convention.

2. The distinctíve emblem may
be used alone only as a means or
identifieatíon of:
(a)
cultural property not under
spscíal protectíon;
(b)
the persons responsible for
bha dutíes oi control in accordance
with the Regulations for the execution,of the Convention;
(o)
the personnel engaged in the
protection of cultural property ;
(d)
the ídentítv cards mentioned in the Regulations for the
execution oi the aonvention.

1. El
emblema repetido tres
veres sólo podrâ emplearse para
identificar:
a) los bienes eulturales ínmuebles que gocen de proteccíón <õspecial;
b) los transportes de bíenes eulturales en las condiciones previstãs
en los artículos 12 y 13;
c) los refugios Improvisados en
las condiciones previstas en el Reglamento para la aplícacíón de la.
Con vencíón .

2. El emblema aíslado sólo podrá
emplearse para definir;
a)
los bienes eulturales que no
gozan 'de proteccíón especial;
b)
las personas encargadas dê
las funciones de vigilancia, según
las disposiciones del Reglamento
para la aplícacíón de la Conven-

cíón;

c)
el personal pertenecíente a los
servícios de protección de los bienes culturales;
d)
las tarjetas de identidad previstas en el Reglamento de aplicación ..ie la Convención.

ATOS

DO PODER

269

EXECUTIVO

3. During an armed eonflict, the
use of the dístinctive emblem in
any other cases than those mentíoned in the preceding paragraphs of "the presen t Article, and the use .
for any purpose whatever of a sígn
resembling the dístínctive emblem,
shalí be forbídden.

3. En caso de conflicto armado
queda prohibído el emplen del emblema en otros casos que no sean
los mencionados en el párrato pnmero del presente artículo; queda también prohibido utilizar para
cualquíer fin un emblema parecido
ai de la Convención.

4. The dístínctive ·"emblem m2.ty
not be placed on any immovable
cultural property unless at the same time there is displayed an
authorization duly dated and signed
by the competent authority of the
High Contracting Party.

4. No podrá utílízarse el emblema para la identificación de un
bien cultural ínmueble más· que
cuando vaya acnmpafiadz, de una
autorízacíón, fechada y firmada,
de la autnrrdad competente de la
Alta Parte contratante.

CHAPTER VI

CAPíTULO VI

SCOPE OF APPLICATION OF

CAMPO DE APLICACIóN DE LA
CONVENCIÓN

THE CONVENTION
ARTICLE

18

ARTÍCULO

18

Application ot the t:onvention

Aplicación de la Convenci6n

1. Apart from the provisicns
which shall take effect in time of
peace, the present Convention -shall
apply in the event of declared

1. Aparte de las dísposicíones
que deben entrar en vigor en
tíempo de paz, la presente oonvención se aplicará en caso de
guerra declarada o de cualquíer
otro conflicto armado que pueda
surgir entre dos o más de las Altas
Partes Contratantes, aun euando
alguna de Ellas no reconozca el
estado de guerra.

war ar of any other arrned conflict
which may aríse between two or
more of the High Contracting Partíes, even jf the state of war 15
not recngnized by one ar more of
th€m.

2. The Convention shall also
apply to all cases of partia! ar
total occupation of the territory of
a High Contracting Party, even li
the said occupation meets with no
armed resístance .

2. La Convención se aplicará
igualmente en todos los caGOS de
ocupación de todo o parte dei te~
ritorio de una Alta Parte Contratante, aun cuando esa ocupacíón no
encuentre ninguna resístencía mllitar.

3. If one of the Pow-ers in
conflict ís not a Party to the present
Convention, the Powers whích are
Parties thereto shall nevertheless
remain bound by it in their mutual
relatíons. They shall turthermore
be bound by the Convention, in
relation to the saíd Power, if the
latter has declared that it accepts
the provisions thereof and so long
as it applies t4em.

3. LaG Potencias .P2:rtes en la
presente Convención quedarán obligadas por la mísma, aun cuands
una de las Potencias que iriterven,
gan en el conflicto no sea Parte
en la Con vencíón . Estaxán además
oblígadas por - la Oonveneión con
respecto a tal Potencia, síempre que
éste, haya declarado que aeepta los
principios de la Convención y en
tanto los aplique.
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19

ARTÍCULO

19

Conflicts not o/ an internacional
character

Conflitos de caracter no
cional

1. In the event of an arrned
conflict not of an mternacional
eharacter oceurrmg withín the terrttory of one of the High contracting Partíes, each party to the
conflíct shall be bound to apply,
as a minímum, the provisíons of
the present Convention which relate to respect for cultural property.

1. Eu caso de conflicto armado
que no tenga carácter internacional
y que haya surgido en el territcrío
de una de las Altas Partes Oonsratantes, cada una de las partes en
conflicto estará obligada a aplicar,
como mínimo, las dísposíeioncs de
esta Convencíón, relativas al respeto
de los bienes culturales , .

l _.

~
;:,,:; I:r."-: .~; ;
Las partes eu' conflict~':~·pr~~
curarán poner en vigor, mediante
acuerdos especíales, todas las demás disposícíones de la presente
Convencíón o parte de ellas.

2. The partíes to the conflict
shall endeavour to beíng ínto force,
by rneans af specíai agreernents,
0,11 cr part of the other proVlsions
of the present Convention ,

..

..::.-,'

I

- '.

-.0".'

2.'

La Organízación de las Na-

3.

3. The Uníted Nations Educa~
tíonal, Scientific and Cultural 01'ganization may offer íts servíces to
the partíes to the conrlíct.
f~~~:I,~1~t~;-·· ,~~~.~~,~

interna-

ciones Unidas para la Educaoión,
la Ciencia y Ia Cultura podrá orrecer sus servi cios a las partes er.
conflicto.

I ;i

--'~~I.

.~ 4 ." The applicatíon of the prece- v t;

.

•

4:..

t

ding provísions shall not áffect the
legal status of the parties to the
conflict.

de las precedentes disposiciones no producírá
efecto alguno sobre el estatuto ju,
rídico de las partes en confEcto.

CHAPTER VII

CAPiTULO VII

• .' . "

EXECUTION OF THE CONVENTION
ARTICLE

La. aplicaeión

DE LA APLTCACIóN DE LA

CONVENCIóN

20

ARTícULO

Reçulaiions for the execution oi

20

Regulamento para la aplic<.lción

the Convention

The procedure by which the present
Convention ís to be applíed ls defined in the Regulations for its
execution, which constitute an integral part thereof ,
ARTICLE

Las modalidades de apücacíón de
la presente Convención quedan definidas en el RegIamento para su
aplicacíón, que forma P8.JTte integrante de la mísma,

21

ARTíCULO

Proieciisut POWeTS

21

Procetiimiento de Concilición

The present Convention and the
Regulations for its execution shalí
be applied with the co-operation
of the Protecting Powers responsíble for safeguaedíng the ínterests
01 the Parties to the conflict.
I

Las dísposícíones de la presente
Convención y del Reglamentc para
su aplicación se llevarán a la·
práctica con la cooperacíón de las
Potencias protectoras encacgadas de
salvaguardar los intereses de las
Partes en conflicto.
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ARTICLE 22

ARTÍCULO 22

Conciiiatioti Proceâure

Proceâimienio de Conciliaci6n

The protecting Pnwers shall
lend their good offices in all cases
where they may deem it usetul in
the ínterests of cultural property,
partieularly if there is dísagreement between the Parties to the
conflíct as to the appücatíon 01'
ínterpretatícn or the provísíons of
the present Convention 01' the Regulatíons for it;s exeeution ,

1. Las Potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, síempre que lo jusguen conveniente en
interés de la salvaguacdía de los
bienes culturales, y, en especial, sí
hay desacuerdo entre las Partes en
conflicto sobre la aplícación o la
interpretaeíón de las dísposicrones
de la presente Convención o deI
Reglamento para la aplicación de
la mísma.

2. For thís purpose, each of the
Protecting Powers mav, eíther at
the invítatáon of one Party, of the
Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organízatlon, 01' on its own
tnítíative, propose to the Partaes to
the confliet a meetíng, of their representatives, and in particular
of the authorítíes responsíble for the
protection of cultural property, if
consldered appropríate on suitably
chosen neutral terrítorv. The Partíes to the conflict shall be bcund
to gíve effect to the proposals
for meeting made to them. The
Protecting Powers shal1 propose for
aprovai by the Partias do the conflict a person belongíng to a neu,
traI Pcwer 01' a person presented
,by the Dírector-Genéral of the United' Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, wich
pers·c,n shall brê invited t() take part
in such a rneetíng in the capacity
of Chairrnan ,

2. A este efecto, cada una de
las Potencías protectoras podrá, a
petieión de una de las Partes o del
Diretor General de la Organizaeíón de las Nacionos Unidas para
la EJducación, la Ciencia y la ouít uea, o PÚI propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una
reuni6n de sus representantes, y en
particular, d'e las autoridades en~
cargadas de la protección de los
bíenes culturales, que podrá celehrarse eventualment-e en um terrítorío neutra) que resulte convenient-, escoger al atecto. Las Partes en conflicto estarár, obligadas
a poner en práctíca las propuestas
de reuníón qiIe se les hagan. Las
Potencias Proctectoras propondrán a
las Partes en conflicto, para su
aprobacíón el nornbre de una per,
sonalidad súbdíto de una Potencia
neutral, o, en su detecto presentada por el Director General de la
Organízacíón de las Nacíones Unidas para la EdUcación, la Cíencía
y la CultUra. Dicha personalid'ad
será invitada a participar en esa
reunión en calídad de Presidente.

1.

ARTICLE

23

Assistance oi Unesco
2. The High Cúntracting Pa.1'~i€5
may call Upon the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Orga.nization fel' technioal' assistanc e in úrganizing the protectio:l of their cultural property,
01' in connexion WÍ.,th any other
problem arising; out of the applicaUon of the present Convention or
the . Regulations for its executión.
The Organization shall accord such
assistance within the linüts fixed
by its programme a.nd by its resources.

ARTICULO

23

Colaboración de La

Unesco

1. Las Altas Partes Contratante-3
podrán recurrir a la ayuda técnica
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Cieneia y la Cultura para organizar la
protecci6n de sUs bienes culturales
o en relación con cualquier útro
problema derivad:o deI cumplimiento de la presente Convención y dei
Reglamento p.ara sua aplicaci6jrL
La Organización prestará su ayuda
dentro de los limites d'C su progru..ma y de sus posibilidades.
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2. The Orgazination Ls. ~~th~ri
zed to make, on íts own ínitiatíve,
proposals on crus matter to the
High Oontracting Parties ,
ARTICLE

2. La Organización está autorizada para presentar por propia iniciativa a las Altas Partes Contratantes proposíocíones a este respecto.

24

ARTÍCULO

1. The Hígh Con tracting Parties
tnay conclude specia) agreements
for aJI matters eoncerníng whích
they deem it suitable to make separare provísíon .
2. No special agreernent may be
concluded wich would dímínish the
protectícn afforded by the present
Conventíon to cultural property and
to the personnel engaged in íts
protection.

Dissemination

ot

ARTÍCULO

; "1.: I

26

Translations, Reports

1. The High Contractíng Partí€1S
shall ccmmunícats to one another,
through the Director-General of
the United Natíons Educational
Scie~tific and Cultural Organiza~
non, the official translatíons of the
present Conventíon anti of the Regu]atíons of its ex.ecution.

2,

FUl'thermore, at least ance
four years, they shalI forward to the Diretor-General a report giving whatever tI1formation
they think lSuitabl-e conceming alnY

ev~ry

25

Difusioti de la Conoonciôn.

Convention

The High Contracting Partdes UQdertake, in time of peace as in ti.me armed C onflict, to d"isseminate
text of the present oonventton and
the Regulaticms for íts execution as
wid'Cly as posible in theír the respective conutries. They undertake,
in p.J,rticulal·, to ínclude the study
thereof in their programmes or
rnílitary and, if possíble, civilian
traíníng, se that íts príncíples are
made known to the whole popula tíon, especially the arrned forces
and personnel pngaged in the protectíon of cultüral property , .

ART!CLE

1. Las Altas Partes Conbratantes
podrán concertar acuerdos especíales sobre cualquier cuestíón que
[uzguen oportuno solventar Dor separado.
2. No se podrã concertar ningún
acuerdo especial que dismínuya la.
prcteceíóo ofreeida por la present,.e
oonvencíón a los bíenes culturales
y aI personal encargado deJa sal.
vaguardía de los anismos .

25

the

24

Acuerâos Especiales

Special Aareements

ARTICLE

EXECUTIVO

Las Altas Partes Contratantes se
comprometsn a difundir lo más
ampliamente posíble en sus. respectivos países, tanto en titemp·o de
paz C'amo €rJ. tiempo de conflicto
armado el texto de la presente
Convención y deI Regl,amento para
6U
aplícacíón . Em especial, se
comprometen a intrcducír 6U estudio en los programas d~ .nseruccíóei militar y, de ser nosíbte, €E1
los 'de instruccíón cívica, de tal

!

modo que los príncípíos puedan
ser conocidos por el conjunto dê
la poblacíón, y en partícular las
fuerzas armadas Y el personal adscrito a la proteccíón de los bienes
culturales.
ARTÍCULO

26

Traduccciones e informes

1. L-as Altas 'PaJ:ties Contratantes
se comunícarán por conducto del
Director General de la Organiza.ción de las Naciones Unidas para
la EdUcación, la Oiencía y la Cultura, las traducciones ofkia.les de
la presente Convención y. deI Re.
glamento para la aplicación de la
misma.
.2. Ademá.s. dirigirán aI Direcror
General, por-'lo menes una vez cada quatro anos, informes en los que
figuren los datos qUe estimen oportunos sobre las medidas tomadas,
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msasures beíng taken, prepared 01'
contemplated by their respectiva
a<:Iministrations in fulfilment of the
present Oonventíon and of the Regulatíons for íts executíon.
ARTICI-E

273
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preparadas o estudíadas por sus
respectivas .admírustraciones para
el cumplímíento de Ia presente
Comvención y deI Reglament.) para
la aplícacíón de la mísena.

27

ARTiCULO

Meotinqs

27

Reuruones

1. Thê Director-General of the
United Nations Educational. Scien.
tíüc and . Cultural Organization
mav, wíth the approval of the
Executive Board, convene meetíngs
of representatives of the High
Contractíng Parties, He must convene such a meeting if at least
one-fifth of the High Contracting
p',Uti'ê5 &0 request ,

1. El Director General de la Organización de las Nacíones Unidas
para la Educación, la Cieneia y la
Cultura podrá, con la aprobacíón
deI oonse]o Ejeeutivo, convocar
reuníones de representantes de las
Altas Partes Contratantes. Ouando
10 solicite un quinto, por lo menos,
de las Altas Partes Contratantes
tendra la obligacíón 'de convocarlos,

Without prejudícs to any
mnctíons which have been
conferred on it by the presert Coeivention ar the Regulations for íts
exeeuticn, the purposa of the
meeting will be to study problems
concerning the applicatíon of the
Gonvention and of the Regulations
tor íts executíons, and to formuIate recommendatícn in respeet
tnercot.
3. The meeting may mrther undertake a revisíon of the oonventíon 01' the Regulatícns for its executíon if thB majority of the High
Contracting Parties are representd,
and in accordance with the rr'J'rlsions of Arbicle 39.

2. Sin perjuícío de cualesquíera
otras funcícnes que le confiem la
presente Oonveneiôn o el RegIamento para su aplicaeión, la. reunión estará tacuttada para estudiar los problemas relativos a la ín,
terpretacíón o a la aplíeacíón de la
Convención y de su Reglarnento y
formular las recornendacíones pertinentes a ese propósito.

2.

.other

3. Además, si se haila reprasentada en la reunión la mayoria 'de
las Altas Pa..rtr.~s Occitratantes, se podrá proceder a la' revísión de la
Conveneión o del Reglaenento para
su aplícaciéu, con arreglo a las
dísposícíones deI artículo 39.

28
Samciions

ARTICLE

The High C<mtracting Parties
undertake t-o take, wíthín the framework of their ordinary criminal
junscüctíon, all necessary stê-PS to
prosecute and impose penal 01' dísciplinary sanctíons upon .those
persons. of whatever nationalíty,
who commit ou order to b.e committed a breaeh of the present
Oonvention.

ARTÍCULO

Las Altas Partes contratantes se
comprorneten a tomar, dentro deI
marco de su sistema de derecho
penal, toda.s las medidas necesarías
para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a
las personas, cualquiern que sea su
nacionalidade, qUe hubíeren cometido u ordenado que se cometiera.
una infracci6n de la presente Con~
vención. .

FINAL PR.QV1SIONS
ARTICLli'

DISPOSICloms FINALES
ARTÍCULO 29

29

Lenguas

Languaqes

The preserit Convention i5
-rlrawn up in English, French. RU8'sian and Spanish, the four texts
ibeing e_qual~y authoritative.
1.

28

Sanciones

1.

La presente Convención está

l'edactada en espanQl, francés, 111glés Y ruso; los cuatro t-extos SoTI
igualmente -fidedignos.
.
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2. The United Nations EdUca~
tíonal, Scientific and cultural organizatioo shall arrange for transIatíons of the convention ínto the
other official languages of íts General Conference.

EXECUTIVO'

2. La organízacíón de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura se encal'gará de realizar las traduceiones a.
los demás idiomas otícíales de S11;
Conferencia General,

30

ARTícULO

SignatuTe

Firma

ARTIcLE

The present OOnv.çntion shall
bear the date of 14 May, 1954 and.
untíj the date of 31 December, 1!}54,
shall remaín open for signature, by
all States invited to the Corríerence which met at The Hague from
21 Apríl, 1954 to 14 May, 1954.
ARTICLE

31

30

La presente Convencíón nevara.
la fecha dej 14 de mayo d-e 1954 y
quedará abíerts, hasta el 31 de diciembre de 1954 a la firma de todoslos E5tadcs invítados a la Conferencia reunida en La Hàya deI 21
de abril d.e 1954 ai 14 de mayo de:
1954.
ARTÍCULO

31

Ratification

Ratijicación

1. The present Convention shall
be subject, to ratírícatíon . by signatory staws in aceordance with
theír respeetive constítutíonal pro~
cedures.
2. The ínstruments of ratificatíon shall be deposíted wíth the
Director-General of the United Ne.tions Educational, Scientific and
Cultural Organízatlzn .

1. La presente oonvenoíón será
sometída a la ratítícacíón de los
Estados signatários con arreglo a
sus respectivos procedímíentos constítucínales.
2. Los instrumentos de ratificacíón serán depositados ante el D1rector General de la Organizací6n
de las Nadones Unidas para 18,
EducaCÍón, la Ciencia Y la cultura.

ARTICLE

32

ARTÍCULO

From the dat€ of íts entl'Y ínto
force, the present oonventíon shall
be open for accessíon by ali States
mentíoned in Artícle 30 whích have
not sígned it, as well as any other
state invited to a~ed'ê by the Exeeutívs Board of the Uníted Natíons
Educationa.l, Scientífic and Cultural Organization. Accessíon shall
me effected by

the deposít of

an

ínstrument of aceessíon wíth the
'íDirector - General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organízatíon

ARTICLE

32-

Aàhesión

AccessiOn

33

A partir de la fech.q, de SUa entrada en vigor, la presente oonvención quedará abíerta a la adhesíór»
de todos los Estados no signatarigs
a los qUe se hace referencia en el
Articulo 29, así como a cualquíer
otro Estado invitado a adherirs- a
ella· por el Consejo E}ecutivo de la
Organizaci6n de las Naclones Unidas para la Educación, la oiencía
y la Cultura. La adhesíón se efectuará mediante el depósito de un

instrumento

de adnesíón

ante e'l

Dírector General de la organísacíón
de las Nacicnes Unidas para IsEducación, la Cieneia y la cultura.
ARTicULO

33

Entry into force

Entrada en vigor

1. The presens Convention shall
enter into force three months after
fiVe ínstruments of ratírícatíon have
ibeen deposlted,

1. La presente Convención entrará en vigor _tres meses después
de haberss depositado cinco instrumentos de ratificaeíón,
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2. Theroeafter, it shall enter into
force. for each High contracting
Party three months after the deposit 'of íts ínstrument of ratificatíon or aceessíon.

2. Ulteriormente, la Collvención
entrará en vigor para cada una de
las demás Altas Partes Contratantes tres meses después de la fecha
en que hubíeren deposítado el respectivo instrumento de ratírícacíén
o de adhesíón ,

3. The situatdons referred to in
Artícles 18 and 19 shalj give ímmedíate effect to 1'I.1tifications or aecessions deposíted by the Partíes to
the conüíct either before or arter
the begínníng of hostílítíes or
occupation. In such cases the Direetor-Oeneral of the Uruted Natíceis
Educational, Scientifíc and Cultural
Orgarrízatíon shall transmít the
ccmmunioatíons referred to in Artíele 38 by the speediest method.
ARTICLE

34

'Effective aprication

3. La sítuacíones previstas en
los artículos 18 y 19 determinarán
qUe las ratífícaeiones Y adhestones,
depositadas por las Partes en couflíeto antes o después de haberse
iniciado las hostilidades o la ocupacíón surtan erecto ímmedíato. En
esos casos, el Dírector General de
la; Organízasión de las Nacíones
Unidas para la Educación. la oíencia y la Cultura enviará, por la.
via más rápida las notificaciones
previstas en ei artículo 38.
ARTÍCULO

34

Aplicación .

1. Each state party to the oonvention on the date of íts entry
into force shall take ali necessary
measures to ensure íts eff.ective
application wíthín a períod of síx
months atter such entry into force.

L Cada Estado Parte en la oonvención en la fecha de sua entrada
en vigor adoptará todas las medidas necesarías para qUe esta sea
efectivarnente aplicada en un plazo
de seis meses.

2. This períod shajj be síx months
from the date of deposít of the
ínstruments of ratítícatíon or aecessíon for any state whích deposíts
íts ínstrumen of ratirícetíon or
accessicn after the date of the
entry irito force of the oonventíon.

2.
Para todos aquellos Estados
que depositaren su instrumento de
ratifícación o de adhesión después
de la fecha de entrada en vigor de
la Convoención, el plazo será. de seis
meses a contar desde la fecha del

ARTICLE

35

Territorial exiension oi the
Conventíon

Any High Contracting P a r t y
may, at the time of ratíücatíon or
aceessíon, OU at any time thereafter
declare by notifícatíon addressed to
the Director-General of the United
Natíons Edueaticeial, ScientifiC and
Cultural Organizatíon, that the
present Oonvention shall extend to
all 01' eny of the territ'Ories' for
whose international r,elatio~lS it i8

responsible. The 6aid nD:tificatiün
shal1 take' effect three months after
the date of its receipt.

depósito del instrumento de
ficación o de adhesíón.

ratí-

ARTÍcuLO 35'

Extensión de la Convención a
OtTOS

terrücrios

ouaiouíera de las Altas Fartes
Contratantes podrá. en el· momento
de la ratítícacíón o de la adhesión,
o en cuaâquior otro momento ulteríor, declarar mediante notiücacíôn
dirigida al Director General de la
Organízaeión de 1~ Nacionc3 UnidaIS para la Educación. la Cieucia y
la Cultura. que la presente Convet.lción eõe hará exteClSive., aI conjunto o a uno cualquiera. de los
t~n·itori()6 de cuyas relaciones internaciona.les sea rê6pOO1.sable. Di~
cha notiücadón Ilrcoducirá ef·ecto
. tres meses después doe la fecha de
: eu recepción.
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ARTÍCULO

Relation to previous conve1l,ti':ms

1. In the relation5 between PO~
wers which are bound by the Con-

ventíons of The Hague ccncerníng
the Laws and oustoms of War on
Land (IV) ano ccncereung Naval
Bornhardment in Time ,tA Wal'
(IX), whether those of 29 July.
1899 01' those of 18 October, 1907,
and which are Parties to the prescc1t Cnnventdon. this last Oonventíon shall be supplementary to
the aforementíoned
Con ventícn
(IX) arid to the Regulations an-

nexed

to

the

aroremensíoned

Convetmon (IV) and shall substítute
for the emblem
described in Artícíe 5 of the aforementíoned Oociventícn (IX) the emb!em
descríbed in Article 16 of :h-e Pl"Cseot Convention, in cases ir: which
the present Conv0ntion S\nd the
Regula~ions

vide for the
ernbjem.:

EXECUTIVO

36

Relación con las conoenoicnee
anteriores

1. En las relaciones entre las Potencías qUe estén obliga.da6 por las
oonoencíoeies de La Haya relativas

a. las leves Y usos de la guerra terrestre (IV) y a los hombardeos por
ruerzas navales en tiempo de guerra (IX)' va se trate de Ja.'5 del 29
de julio de 1899 o de las dei 18 de
octubre de 1907. Y que sean Partes
de la presents Oonvencióu. ésta' última ccrnpletará la anterior Oonvención (IX) y el Reglamento anexo a. la ocnvencíón (IV) v se reemplazará el emblema descrito €n el
articulo 5 de la Ccn veocíon (IX)
por el descrito 'en el artículo 16 de

la presente Convención en los ca50S en

qUe ésta y el RegIamento
para su aplicación, prevén el em-,
pleo de dicho emblema.

f.el" its oxecutíon proU!S'8

of thís distincrive

In the relaticns between Poare bound oy the
Wash:ngtc~ Pact of 15 Apríl, 1935
for the Protection of Arttstíc anti
Scieertífic Institutiol1lS and ot Hisríc Monuments
(Roel'ich Pact)
C3Jnd whích are Partíes to
the

2. En 1a6 relaciones entre ias Po~
tencias que estén obligadas por el
Pacto- de wáshtngton del 15 de abril
de 1935 para la protección de Jnstí-

preeent Conventíoci, the
latter
Ocnvéntíon sblall be supplementary to the Roerich Pe.,ct and
shall substrtute, for 'the dístír»

tes en la presente, Con vención, ésra
última completará el Pacto Roerich, y se recmplazará la baeidera
distínctiva descrita ,')n el artículo
UI del Pacto por el emblema descrito en -el artículo 16 de Ia presente Convención, en los casos er1
que esta Y el R..;glameLflto para su
a..plic.aciân pl'evén el emp\;J de dicho emblema.

2.

wers whích

guíshíng flag descríbed in Artrcle
IH of the Pact the emblem d~fmed
in Artiele 16 of ths present 0011vention, in cases in wich th,,; present Oom"~ntion and the Regulr,,tion5 for its execution prov.ide f0r
the US~ of this distioctive émbl€"m.

FiRTICL~

37

Denunciation

1. Ea.ch High ocntracting party
may d€nounce the present Convention, on its own behalf, or ou
be-half of any territory for whose
internt1tional relatkn5 it is r€sponsible.

tucíoncs Artísticas y Científicas y
los

Monumentos Históricos (Pacto

Roerích j y que sean tambíén Par-

ARTICULO

37

Denuncia

1. Cada una de las
Oóntratantes podrá
presente OOflv.ención
propio o €11 el de los

Altab Partes
denunciar la
en Inom bl'e
territorio5 de

cuyas rel-acione5 ínt'e-rn'aciOnales sea
r-esponsable.
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2. The .denuncíatíon shal1 he notified by ao ínstrument in writíng,
,deposited with the Dírector-General of the United Nations Educatíonal. Scientific and Cultural 01'-

ganizati:on.
3. The dsnunciation 6hall take
efflêct one year arter the rsceípt of
the ínstrument of deeiunciation .
However, íf, on the eXpiry of thís
perícd, the denoucing Party .ís involved in an armed conflíct, the
denunciatíon shl'.1ll not take effe-ct
umtil the end of hístilitdes. 01' until
the operations of repatrtatín r cultural property are completed, whíchever is the later.
ARTIcLE 38

N otifications

The Dírector-General or l\:l'e
United Nations Educational. Scientific aeid Cultural Organízatíon shall
inforrn the States rererred to in
Artdcles 30 and 32, as well as the
United Nations, of the deposít or
all the ínstruments of ratifioation,
aecessicn 01' acceptance provided
for in Artícles 31, 32 and 39 and Df
the notifica.th'Jns and denunciatíons
províded for respeetívely in Artíeles 35. 37 and 39.

2. Dicha denuncia se n·..>tific~':-á
mediante un instrumento escrito
que será depositado ante sl Dírector General de la. Organización ele
las Naciones Unidas para la Ed'.1cacíóo, la Oíencia y la Cultura.

3. La denuncia. producírá efecto
un
después del recibo del ínstrumento correspcndíente, S1n embargo. si al expirar el afio; 1<1 Parte
denunciante Se eneuentra rmplicada en un conflicto armado, ('1
erecto de la denuncia quedará en
suspenso· hasta. el fíri de hs hcstíIidades Y. en todo 0060. hasta que
hayan terminado las operaciones
de repatriacíón de los bíenes culturales.

ano

ARTÍCULO 38

N otiticaciones

El Director General de la Organizacíón de las Naciones Unidas
pare. la EduooCÍón la Ciericia y la
Cultura informará a loS Estados a
que se hace refereneía eil los arttculos 30 y 32. así como a las Nacíones Unidas, del depósito de todos
106 instrumentos de ratíficaeíón, de
adhesión o de aceptación previstos
en los artículos 31, 32 y 39, y de las
notificacion€6 y denuncias prevístas respectivamente en .05 artículos
35, 37 Y 39.

ARTICLE 39

ARTÍCULO

39

Revision O/ The Conoentio-a And O/
The Regulations FOr lts Exccution

Revisión de La Convención y DeL
Reçlamento para sua apliça,ciô'l

1. Any High Contracting Party
may propose amendrnents to the
present Convention 01' the Regulations for íts executíon. The :,ext
of any proposed amendment shall
be communicated to the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Orgarrizatíon who shall transmít
it to each High ContraciJing Partywith the reque.st that 6uch Party
reply within four months 6tating
whether it~

1. Cada una de las Altas Partes
Contratantes puede proponer modifícaciones a la presente Convencíón y al Reglamento para SUl). aplicacíón , Oualquier modificaeíón así
propuesta será transmitida al D1reetor General de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Clencía y 1<'. Cultura,
quien la comunicará a. ~ada una de
las Altas Partes Contratan~.e:; f'~H
citando. aI mismo tiemp.o, que éstas le hagen saber. dentro de 1121
pla.z.o de cuatro meses:

(a) desires that a Conference be
convened tocOlllÕtider the proposed
amendment;

a)
si de612an que se convoque
una C<Jnferencia para discutir la
modificación prOpU€6!a;
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(b) favours the acceptance of the
propcsed amendment wíthcut a
Conference; or

b) si, por el contrario, favorecen
la aceptación de la propuesta sin
rieeesidad de Oonferencia.;

(c) ravours the rejection of the
proposed amendmeeit wíthout a
oonrerence.

propuesta sin neoesídad de Confe-

c)

se

rechazan

la mouíücación

rencia.

2. The Dlrector-General shall
.transmít the replíes, receíved under paragraph 1 of the present AJ:ticle to alI High Contractínz Partires.

2. El Dircctor GEneral transmitirá las respuestas recibidas en cum-

3. If the High Contractíng Partíes which have, within the prescribed tíme-límít, stated theír víews
to th.e Dírector-General of the Ueiíted Natiozis Educationa.1, Scientific
and Cultural Organization. pursuant to paragraph l' (b) of thís

3. Si la tctalídad de ~.qr:, Altas
Partes Coertrataeites que hayan respondido €O el plazo previsto a la

Artícle

ínforrn

hím

that

t.hey

favour acceptance of the amendment without a Col1ference, notificatiOn of their decísí.,n shall be
made by the Díreetcr-General in
e.ccordance with Artícle 38. The
amendrnent shall become effective
for alI the High contracting
Parties on the expíry of ninety
days from the date of such notifkation.
4.

The

Dírect.ir-General

shall

conyene a Conference of the High
Contracting Partíes to ccnsíder the
t>ropoSed amendment if requested
to do 80 by more than one-third
of the High contrading Partdes ,

5. Amendments to the Convention 01' to the RegulatioTIS for íts
executí.,n. dealt with under the
provisions of the preceding paragraph, shall enter into force only
after they have been unanimously
adopted by the High Contracting
Parties represented at the Conference and accepted by each of the
High Contracting Parties.

6. Acceptan<le by the High Contmc·ting Parttes of emendments to
the Convention 01' to the Regulations for its execut10n, which

have been adopted by the Conference mentioned. in pal'agraphs 4
and 5, shall be effected by the de-

plimient., del párraf., primero del

presente articulo a todas las Altas
Partes Contratantes.

petición del Dil'ector

G-€m~~'al de la
Organízaoión de las Nacíones Unidas para la Eduoación, la Ciencía
y la Cultura, conforme aI apartado
b) deI párrafo prímer., de,l /presente artículo, informan al Director
General que están de acuerd., en
adaptar la modificadón sin qUe se
reúna una Conferencia, el Dírector
General notificará dicha decisión
según lo díspuestn en el : articulo
38. La lTIodificación tendrá efecto.
respecto a todas 1M Altas Partes
Contratantes, después de un plazo
de noventa dias' a contar de la
fecha de dícha Dotificación.

4. El Dírect-,r General convocará
una conferencia de las Altas Partes .
Contrata.ntes, a rín .de estudiar la
modificación propuesta, síempre que
la convocatoria de díeha Confe~
rencía haya sido solicitada por más
de un tercio de las Altas partes
Contratantes .

5. Las propuestas de modificaciones de la Convención y del Reglamento para su aplicación que
sean objeto del procedimierito estabIecido en eI párrafo precedente,
sólo entrarán en vigor cuando
hayan sido adoptadas unánimemente por las Altas Partes Contratantes representadas en la Con~
ferencia, y aceptadas por cada uno
de los Est8idos Parte en la Convención.
6. La aceptación por las Altas
Partes Contratantes de las modificaciones de la Convención o deI
. Reglamento para su ·aplicaci6n que
hayan sido adaptadas por la Conferencia prevista en loS párrafos
4 y 5, se efectuará mediante el- de-
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"Posit of a formal ínstrument wíth
the DiI'ector-General of the Uníted
Nations Educational, Sdentific and
·Cul tural Organization.

pósito de un instrumento formal
ante el Director General de la Organízacíón de las Nacinnes Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.

7. After the entry into force of
.amendments to the present Con~
ventínn ar to the : Regulations for
íts execution, only the text of the
Convention ar of the Regulations
for íts executí.,n thus amended
.shall remaín open for ratiticatíon
-ar accessí.,n.

7. Después dela entrada en vigor
de las modificaciones de la presente Convención o del Reglamentn
para sua a;pIicación. únicamente el
texto asi modifkado de dicha CoD-~
vencíón o del Reglamento para su
aplicacíón quedará abiert-, a la
ratíficaclón o adhesión.

ARTICLE

40

Registration
In accerdance with Article 102 of
the Charter of the United Natio!1S.
the present Convention shall be registred wíth the Secretariat of the
United NatiollS at the request of
the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cul t u ral Organizatícn ,

In f.aith whereof the undersignerí,
duly authzrízed, have signed 'the
present Conventions.
Dane at The Hague, thís fourteenth da.y of May, 1954, in a síngle
copy which shall be dep-stted in
the archíves of the United Natí.yns
Educational, Scientific and Cultural Organízatícn and certifíed
true copies of whíeh shall be de1ivered to all : the states referred
"to in Artíctes 30 and 32 as well as
~o the United Nati.yns .

REGULATIONS FOR THE EXE~
CUTION DF THE CONVENTION
FOR THE PROTECTION DF
CULTURAL PROPERTY IN THE
I:VENT DF ARMED CONFLICT
CHAPTER I

CONTROL'
ARTICLE

1

tnternauonal List 01 Pe1'sons
On the entry into force or the
Convention, the Diretor-General -of
the United Nations Educational,

ARTícULO

40

R::<:GISTRO

En eumplímient., deI Articulo 102
de la Carta de las Naciones Unidas,
le presente convención será registrada en la Secretaria de las
Nacíones Unidas a ínstancia del
Dírecter General de la Organiza.ción de las Naciones Unidas para
la Educación, la. ciencia y la Cultura.
'
Em fe de lo cual, los ínfrascritz,s,
debidamente autorizados, han firmado la presente Collvención.
Hecha en La. Haya el 14 de mayo
de 1954, en un solo ejemplar que
será depositado en los Archivos de
la Organízacíón de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, y deI cual
se "remítírán canias certificadas
conforme a todos ios Estados a que
se hace referencia en loS articulas
30 y 32, asi como a las Naciones
Unidas.

REGLAf1IENTO PARA LA APLI~
CAClóN DE LA CONVENCIóN
PARA LA PROTECClóN DE
LOS BIENES CULTURALES EN
CASO DE CONPLICTO ARMADO
CAPíTULO 1
DE LA VIGILANCIA E
CIóN '

INSPEC~

ARTÍCULO 1

Lista Internacional de Personalidades
Desde el momento -de la entrada
em. vigor de la Convención, el: Di~
rector General de la Organízacíón
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Scientífic and Oultural Organization shal! zompíle an ínternatíonal
list consisting of . all persons nomínated by the High Contracting
Parties as lualified to carry out the
funcions of Cc"lmissioner-General
for Cultural Property. On the ínítíative _f the Director-General of
the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, thís :~st shall be períodícally
revísed on the basís of recuests formulated by the High Contracting
Parties.

AP.l'ICLE

2

Oroanizatioti oj controi

de las Naciones Unidas para la Educaeíón, la meneia y la Cultura redactará una lista internacional de
personalidades aptas para desempenar las tuncíones de Camisaria
General de Bíenes Oulturales con
los nombres de los candidatos presentados por cada una de las Altas
Partes Contratantes. Esta lista será
objeto de .revísíones periódicas a iniciativa del Dírector General de la
Organízacíón de las Nacíones Unídas para la Educación, la Cieneia y
la Cultura, que tendrá en cuenta las
peticiones de las Altas Partes Con1J'atan tes.
2

ARTÍCULO

Orçanizaciôii de la Vigílancia y

la I nspeccuni

As soon as any High oontractínz
Party is engaged in an armed conflict to which Artícle 18 of the Convention applies:

Tan pronto como una de las Altas Partes Contratantes participe
en un conflicto armado al que se
aplique el artículo 18 de la Convención :

(a) It shall appoint a representative for cultural property situated in its terrttory; if it ís in occupation of another terrítory, it shall
appoínt a speeial representatrve ror
cultural property situated in that
terrítory:

ã) Designará um representante
para las euestiones relativas a los
bienes culturales situados en EU
territorio; si esa Pontcncia ocupa el
territorío de otro país, deberá nombrar un representante especial para
las cuestiones relativas a los bienes culturales que se encuentren
en él:

(b) The Protecting Power actíng
for each of the Parties in conflict
with such High Contracting Party
shall appoint delegates accredited
to he latter in conformity wíth ArticIe 3 below;

b)
La Potencia protectora de
cada Potencia adversária de esa
Alta Parte Contratante designará
delegados ante esta úlíma. con arreglo a lo prevíso en el artículo 3
deí RegIamente;

(c) A Commissioner-General for
Cultural Property shal1 be appoínted
to such High Contracting Party in
accordanee with Arblcle 4.

c) Se designará un Comisário
General de Bienes Culturales ante
esa Alta Parte, con arreglo a la Iorma prevista en el articulo 4 deI Reglamento.

ARTICLE

3

oi Deleçates oi Protectino Powers

Appointment

The proteeting Power shall appoínt íts delegates frorn among the
members of its díplomatíe or consular staff or, with the approval of
the Parly to which they wíll be
aecredited, from among other persons.

ARTícuLO

3

Desiqnacum de Delegados de las
Potencias Protectoras

La Potencia protectora eseogerá
sus delegados entre los miembros de
GU euerpo diplcmático o consular
o. prevío assentímiento de la Parte
ante la cual hayan de estar acreditados, entre otras personas.
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ARTíCULO 4

Designación del Comisario General

1. The oommtssíoner-oenerai for
Cultural Property shall be chosen
from the international list of persons by joint agreement between
the Party to which hc will be accredited and the Protectíng Powers
actíng on behalf of the opposing
Partíes.

1. El Oomísario General de Bienes Oulturales será elegido de común acuerdo por la Parte anté la.
eual haya de estar acreditado y por
las Potencias proteetoras de las'
Partes adversartas, entre las personalidades qt, ~ Iiguren en la lista ínternacíonal ,

2. Shold the Par tíe; faU to reach
agreement wíthin three weeks from
the beginníng of their discussíons
on this point, thev shal1 request the
Presidente ('f the
Intemational

2. Si las Partes no lleaasen 2. un
acuerdo durante las tres semanas siguientes a la apertura de sus eonversacíones sobre dicho punto, solicitarán del Presidente de la Corte
Internacional de Justida que designe el Comisario General, quíen no
entrará en funciones hasta haber
obtenído el placet de la Pai ~ ante
la que hubíere de ejercer 5U mísíón ,

CoUli of Justíce to appoint the
Commissiocier-Ganeral, who shall
eiot take up his duties untH the
Party to which he ís accredíted has

approved hís appoíntnnent.
Article 5
Functions oj Delegates

The delegates of the ProtectíngPowers shall take note of víolations
of the Convention, investigate, with
f,h e approval of the P,arty to which
they are aceredited the círcunetances in whích, they have occurred,
make representabíons loeallv to secure theír cessation and, if necessary. notify the Commissíoner-General of such víolations. They shall
keep hím informed of their activí-

ties.
ARTICLE

6

ARTíCULO

5

Atribuciones de los Delegados

Será runcíón de los delegados de
la-s Potencia.:. protectoras comprobar
las víolacíones de la. Convención,
investigar, con el consentimi ·_-to de
la Parte ante la cual ejereen 811 misión, las circunstancias en que se
hayan producido, efectuar gestíones
en el lugar donde aquéllas hayan
ocurrído para hacerlas cesar v, en
caso neeesario, notificar tales víoIaciones ::,.1 oomtsano General , Los:
delegados deberán tener informado
a éste de sus aetívídades.
ARTícULO

6

Functions oi the Comnüssioner-

Atribuciones âe: Comieôrio

-Genertü

General

1. The Commissioner-General for
Cultural Property shall deal with
all matters referred to him in connexion with the application of the
Convention, in conjunctíon with
the representative of the Party to
which he ís accredíted and with the
delegates concerned.

1. EI Oomísario General de Bienes

Culturales tratará con el representante de la Parte ante la cual éste
acrediado y con los delegados ínteresados las cuestíones que ~ ~ I:.. ha~'
yan planteado respecto a la aplicacíón de -.a Convención.

2. He shall have powers of decision md appointment in the ca.ses
specified in the present Regulations.

2. Podrâ tomar decisiones y hacer
nombramientos en los casos previstos en el presente Rer,lamento.

ATOS

3. With the
Party to which
shall have the
investigation 01'

~

PODER

agreement o~ the
he ís accredlted, he
right to order an
to c-nduct ít him-

seU.

EXECUTIVO

3. Co-11 la anuiescencia de la Parte
ante la eual esté acreditado, tendl'á
derecho a ordenar que se preceda
a Una investigación o a realízarla
personalmeme.

4. He shall make any repre,sentatiOns to the Parries to the
Confl:Ct or to
-heír protecting
pcwers whích he deems useful for
the applieatíxn of the ConvéÍltion.

ante sus Porencias prorecioras
todos las geStiones que considere
útiles para la aplícacíô-, de la
COnvencién.

5. He shall draw up such reports
as may be necessary on rhe applica-tiCn of the COnventio n and commu.ucate them to the Parjies COncerncd
and
iheír Protecting Powers. He
shall send copies to the DírectorGeneral of the United Naticns EdU- cational, Scientific and Cultural
·Organization. who may make US0
only of theír technícal contents.

5. Preparará los informes nec€sarios sobre la aplícaeíó-, de la COnvención y los comunicará aIas Partes interesadas y a sus Potencias
prciecioras. Remitirá copias al Direejor General de la Organizadón
de las Naciones Unidas para la
Educación. la Cíencia y la Cultura,
el cual 8ólo podrá utilizar los datas
téCnicos.

to

6.

there is no protecting
the Gommissioner-General
shall exercíso the fUnctio(lS of the
-Protecting Power as laid down in
Arrícles 21 und 22 of the conveouon.
Powe r,

If

ARTICLE

7

1. Whenever the Com'missioner'G2n'eral for Cultural Property COn'siders it necessarv, eírher at the
requesj or the delegajes cOncerned
'01' after cOnSUltation w:th rhem, he
shall propose. for the a.proval of the
Parjy to which he ís a CCl'''2 di te d, an
'inspec~r of cultural proper-y to be
charged wuh a specific misstou. An
lnSpector shalt be responsib1e on1y to
-ihe Oommission-er-General.

2. The Oommíssiouer-General
delegares and inspec-ors may have
recourse to the service,s of experts,
':Who will also be propose.:l for the
approval of the Party ment~oned in

'i:he preceding paragraph.
8

Discharge Df The

6. cuando no haya PotenCia protectora, el oomísarte General ejercerá las fUnciOnes airíbuídas a la
PotCncia prorecrora por lcs artículos
21 y 22 de la Convencióe.
ARTÍCULO

lnspectors and Expert3

ARTICLE

4. Haráante Ias Partes en conílício
o

lnspectores Y Exvcr[os

1. Siemore que el Camisaria General de -Bienes oulturales, a petícíón de los delegados interessados

o después de consultar con ellos. Ia
juzgue nec-é'sario, .propondrá a la
Parte a nte la. cual esté acredírada
el nombramioento de Una persoua que,
en calidad de inspectcr 1e bíenes
cul-urales se encargará de Una
misió-, determinada. &si os il1spectoreg no sera-, respo-sables más que
ante el Comisario General.
2. E1 oomísarto General, los de~
legados y los inspectoles p~drán
recurrir a los servidos de los expertos, que serán igualmente propuestos a la apr<JbaóÓtI tle la Parte
mencionada en el párl'afo ~nterior.
ARTÍCULO

Mis!)iO~t

01 COntrol

The Oommissioners-G enel'al f{;T
"Cultural Property. delegates of the
Prctecting Powers. inspectors Rpd
-exports shall in na case exceed th~ir

7

Ejercicio de la

8
Misió~l

de

Vigila'tcia
Los
Comisarios Generales de
Bi€nes Culturales ks delegadcs de
las potencias protect·)ras les inspectores Y los eXl>ertos nO deberán

ATOS

D~ PODER

mandares. In particular, they shall
take aCCOUnt of the secunty needs of
the Hígh OOnt'.'acting Parry to which
they are accredíjeõ and shaü in all
oírcumsia-ces act in accordancs wíih
the requíreme-us of the milirary
situation as communícated to ihem
by that High OOntractlng Parjy .

ARTICLE

9

Substitutes por protectin.g

powers

If a party to the COnflict does

benefit or ceases to benefit from
the aejíviries af a Protecting Power,
a neurcal State may 'be asked tO
. undoertake those fUnCt!{lnS of a
Prctecting Power which c'}ncerl1 the
appointment I.-~f a oomm.ssloaer-Genera.l fel' Cp.ltural Prcperry in
accordance with the procedure lnid
down in Arrtcle 4 aoove. The
Commissioner-General thus appoint€d shall. if need be, enrrusr io
1nspectors the fUnctions of delegares
cf Protecting Powers as specífted in
the presen: Regulations.
110t

ARTICLE

10

ExpeHses

The remUnel'ation and expenses
of the Commissíoner-General for
Cultural Property, ínspeorors and
experjs shall be mer by the Pany
to whích they are accredued.

Remuneration and expenses af delegates or the protecting Pcwers shall
be subiecj to a,gree·ment. berween
those Powers f1nd the States wnose
intel'ests they are sareguardu-g'.

excederse en ningún caso de los
limites de su mísíón. En especial,
deberán tener en cuenta las necesidades de segurídad de la Alta Parte
COntratante cerca de la cual ejercen
sus fUnciones y, en toda círeu-sjancia, teuer presentes las n2cesidades
de la struacíó-, míl.iar tal como les
hayan sido comunicadas por dicha.
Alta Parte OOntratante.
ARTÍCULO

..-

9

Substinuos de las Potencias
Proiectoros

Si Una de las Partes e11 cOnflicto
no cue.na Cün los servícios de una
POt~ncia protectora, o deja de COntar
COn ellcs, podrá pedir a U!1 Estado
neutra1 que asuma las fUnciOnes de
Pot€nC:a projecrora a los etec-os de
designar Un Comisario General d·e
Bienes Cult!l~ales segú-, el procedimiento previsto en el arrículo 4. El
oomísarí., General asi designado
podrá Cvofi8r a los í!lspecto'res las
fUncion2s de delegaõcs de las Potencias prc-ecroras determinadas por
el presente Reglamento.
ARTÍCULO

10

Gastos
La remu-erac.o-, y los gastos deI·
oomísarí., General de B:enes oulur-

rales, de los inspectcres y de los
expertos eorrerán a cargo de la Parte
ante la cual esién acreditados; los
ccrrespondienres a los delegados de
las PotenCias projectoras serán objeto d,e un acuerdn entre esas PCt€ncias y los Estados cuvcs Íntereses
protejan.

CHAPTER 11

CAP1TULO Il

SPECIAL PROTECTION

DE LA PR07ECClóN ESPECIAl.J

ARTICLE

11

Imorooieeâ Reiuçe«
If, during an al'med conflict,
High C()ntracting Pany is
induced by unforeseen cirCUnstances
to set up an improvised l'efuge and
desirel'! that it should be pla~ed
Under 6pecial protection, it shall
commUnicate this fact forthwith to
the COmmissicner-General accredit€d to th'at party.
anY

283

EXECUTIVO

ARTÍcuLO

11

Retiujioe Iniprooisaâos

1. Si en el curso de Un conflicto
annado Una. de las Altas Partes
C~ntratan~es se viera obEgada por
circunStanCias imprevistas a Construir
TIo refugio ímpre-visado y desea que
&e ooloque baja protecciÓn especial,
deberá comunicarl.o inmediatamcnte
aI ComiBario General ante ella
acreditado.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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2.. li the C()mmissior>.er-General
cOnsiders that such a measure ís
justífied by the círcumsiances and by
the . ímportance of _the cultural
property shelrered in this Improvised
refuge, he may autho~·iz.~ the Hígh
COntracting Pm'ty to dísplay cn sueh
reíuge the distiuctiVe emblem deríned in Artícle 16 of the COllvention.
He shall communícare hís decísíou'
wírhour delay to the delegat es of the
prctecting Powers who are concerned, each oi whom may. With:n a
time-limit c.f 3D days, order the
i m m e d i a t e wíjhdrawal of the
emblem ,
ARTICLE

2, Si el comísarío General opina
que las círcunstancias y la impor-.
tancía de los bíenes culjurales protegidos en ess refugio improvisado
justifican .tal medida, podrá autorizar a la Alta Parte COntratante a
colocar en él el emblema descrito
en el artículo 16 de la oc-rvencíõn.
Deberá

comu-écar

9

Substituies For Protectinq Pouiers

sn

<.1ecisi6n

inmediatamente a l-os delegados interesados de las potenClas Pl'oteCt o ras, cada Uno de los euales podrá,
dentro de Un p1azo . de 30 dias,
ordenar la retirada 1nmediata del
emblema:
ARtícuLO 9
Substitutos· de Las Poten~ia.s

Protectoras

If a Par.ty to th-e conflíct does
not benefit or ceases to benefít
Irem the activities of a Protectíng
Power, a neutral Stat'e may be asked to undertaka tbose tunctrcns
of a Protecting Power whicli concern the appointrnent of a Commissioner-G e n e r a 1 for Cultural
Property in acosrdance W'ith . the
procedure laid down in Arttcle 4
above. Commissioner-General thus
appoínted shall, if need be, entrust
to ínspectors the functions of rl.e]egates of Protectíng Powers as t'>pecífíed in the present Regulatixns.
ARTrCLE

10

Si una de las Partes en .;onflicto
no cuenta con 106 servícios de una
Potencia nrotectora, o deja de contar con eilos, padrá pedir a un Estado neutral que aSuma las Iunciones de Potencia protectora a 105
efectcs de det,;ignar nu C(~mi.sario
General de Bieo'2s oulturales según el prccedimieoto previsto en el
articulo 4. El Comisa:rio Genel"al
así designado- podrá confiar a los.
ínspectores las funciones ie delegados de las Potencias protsctoras
determina.das por el preseote R,eglamento .
ARTÍCULO

Expenses

The remuneration and expensss
the Commissioner-General for
Oulturaã Property, íeispectors ~nd
sxperts shall be met by tn.~ Party
to which they are accredíteri. RemuneratiH1 and expenlSes nf c1elegates of the Prorecting Powers
shall be. subject to agreement betW€€l'l those Powers e,nd the States
whose interests they are saf€gual'.

of

10

Gastos

La. r~mun.eración y 105 gastos det
Comisario General de Bienes Oulturales. de IoG ínspectores Y de los
expertos correrán e. cargo de la
Parte ante Ia cual estén acreditados; los correspondi€nt~s 11 ios delegados de las PotenCla.6. protectoras serán cbjeto de uu acuer10 entre esa5 Potencia.s Y 106 Estados·
cuyos intereses protejan.

ding.
CHAPTER 11

SPECIAL PROTECTION
ARTICLE

CAPiTULO 11
DE LA PROTECCIÓN ES'PECIAL

11

Improvised Refuges

1 . !f, during an armed confllct,
any High Contracting Party 16 induced by unfor€5een circu~.tanceG

ARTÍCULO

11

Refugias improvisados

1. Si en el curôO de un conflictcr
de las Altas Partes
Contratantes se viera obligB.d::t por

armado una

285
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to set up ao ímprovised reíugs and
desíres that it should be placed under special protection, ís shall com~
muníeate thís fact forthwith to the
ocmmíssíooer-Generaí accredíted to
that Party.

círcunstancías imprevistas a cor..6~
truir un refugio improvisado y desea que se coloque bajo proteccíón especial. deberá comuníoarlo íenmediaternente al Comisarío
General ant-e ella acreditado.

2. If the Commíssíoner-General
ccnsíders that such a measure ís
justíüed by the circumstances and
by the ímportance of the cultural

2. Si el Comisario General opma
que las círcunstancias y- la importancía doe 1(5 bienes culturales protegidos en ese refugio improvisado
justifican tal medida, podrá aut.. rizar a la Alta Parte Contratante a
colocar en él el emblema descríto
en el articulo 16 de la Convención .
Deberá comunicar lSU decísión inmediataments a los delegados in-

property sheltered in this ímprovi.sed reíuge. he may authorize the
High oontractmç Party to {}isplay
on such refuge the distdnctive e111blem defíned in Article 16 oi the
Convention . He' shall communicate his decision without delay to the
dclegates of the .Prctectíng Powers
who are ecnceroed, each of whorn
may, withín a time-límit of 30 davs,
order the 'lmmediate withdrawal
of the emblem ,
3, Ar, soon as such doelegates have
stgnífied their agreemeert 01.' íf the
time-límit of 30 davs has i12.3'S'2d
wítbout any of the delegares concerned ha ving mads a1.1 objectron,
and if, ín the víew of the Oum-míssioner-Gen\':l'al, tllê r,efu~ê Iulfils
fhe ccnditicI15 laid dcwn in Article
8 of the Con veo tíon, the Oommissícuer-Oeneral ahall request the
Direct.sr-General oi the United 1'13.tions Educational, ScielltiflC and
Cultural Organízatíon to ente- the
refuge in the R,egister of Oultural
Prcperty undel' SpBcial Protectíon.

l\.RTICLE 12

, f<:vtnSWl

teresados de las Pcteacias protectoras. cada uno de los cuates pedra,
dentro de un plazo de 3() dias, ordenar la retirada ímmediata dei
emblema.
3, En cuanto dichos delegados
hayan manifestado su acuerd., o
una vez transourrído el plazo de 30
días sin que níngun., de los delegados interesa.dos haya manifestado
su opcsicíón. y si el refugi-o impr,y
visado reúne, en opínión del Comiscrio General, las oondiciones previstas en el artículo 8 de la COl'1vel1cíón, el Oomísaríó General 50Ecitará del DÜ''2et{Jl' G>ene-.cal de la
Organízación de las Nacíone, Uaid'3.6 para la Educación, la Oíencia
Y la Cultura Ia inscripción úel ~~
fugic- en el Registro de Bienes Culturales bajo Protección Especial.
ARTicuLO

12

Inletnational Register of Cultural
Property under Special
Pr'oteotion

Regisiro Internacional de Bienes
Culturules Bajo Protección
Especial

1. An "International Regl':>ter of
Oultural P1'opel'ty under Special
Protection" .she.ll be prepare,i.

1. Se establecerá un "Registro
Internacional de Bienes G'.llturale5
bajo Protección .Especial" .

2.El Dir~ctor General de la 01'gG..llización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Cienda y la
Cultura s'a encargará de eSe registro, y' remítirá- duplicados deI mismo aI Secr~tario General de las
Naciones Uoidos asi cemo a :gS Al: ~ ~ : -.-. 1~~! .:~ tas Partes Contratantes.

2. Th-e Directcr-GenoSl'al of th~
Unitcd NatioM Educationa,). Scien·tifie alld Cultural Organiza.tion .shall
Clailltain this Regiéter. H'C shall
furnhsh co'pi€1S to the S'ccretaTYG.eneral of the United Nati-oD:3 and
to the High Contracting PartíeIS .

Aros no PODER ExECUTIVO
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3. The Regíster she.ll tlê di víded
ínto sections, each in the name or
a High Contracting Party. Each
sectaon s11.a11 be sub-düvided iltlto
three paragraphs headed: Refuges.. oentres containíng Monuments,
Other Irnmovable oultural Property . The Director-Gem.::l'al shall
determine what details each seetícn
shall con tuin .

ARTICLE

Requests for

3. El Regi6trO estará dividido en'
seccicnes: cada una de Ias J,'tJales
eorresponderá a una de las Altas.
Partes Contratantes, Cada. seccíón
fie subdividirá en tres epígrafes, titulados respectivamente: Refugies,
Centros Mcciurnentales y Otros Bíenes Oulturales Irirnuehles Compete al Director General decidir los
dates que deban figurar en cada.
seccíón.

13

hRTícULo

13

Solicitudes de Inscripción

RegistJa~io'íl

1 , Any High O~ntre..cting Party
may submit to the Dírector-General of the United Nations Educational, Scisrrtifíc aJ.1 Cultural Organízatíon an applícatíon for the
entry in the Register of certain
refuges, centres containíng menuments 01' <lther immovabls cultural property sítuated within íts
terrltory. Such appüeation shall
contam a deseription of the locatãom of such prOipe1'ty and shall
creüry that' the property csmplíes
with the provisíons of A~ttcl12 8 of
th-e ooerveatíon.

1·, Cada una de las Al tas Partes
Ccntratan1:€,G podrá pedir aJ r»
rector General doe la Organizecíón
de 1M Naciones Unidas para la
Educación, la Cíericia y 1<1 Cultu=a
la ínsorípcíóm eD el Registro ~e determinados refugíos, centros menumeeitales u otros bíenes culturales
inrnuebles sitos en su territoric.
Las peticioneI'; contendrán indicaeicnes sobre el emplazamíento de
díchos bienes y certíticarán que
éstos reúnen las condiciones previstas €Q el artículo 8 de la oonvencíón.

2. In the event oi occupation,
.the Occupying power shall De competent to make such applícation,

2. Ec caso de ocupacíón, la Potencía ocupante podrá formular la
petícíón de inscripción .

3. The Director-GeneraJ of the
Uníted Natíons Educati·mnl, ScHmtítíc and Cultural Organlzation
shall, without delay, send copIes of
applícatínns for
registratton
to
each of the High Contracting
Partíes.

3. EI Dírector General de la 01'ganización de las Naci~)(ilt~ Unid3JS
para la Educaóón. la Ciencia y la
Culttnre. enviará sín pérdida de
tíempo copia de 1a6 peticiones de
ínscrípcíón a cada una de 18.s AltaG
Partes Contratantes.

~,

7. The request for arbítratíon
shall not be made more than one
year after the date of receipt by
the Dir-ector-General of the l€t.ter
of o:bjectiün. Each o·f the two Partie.s to the dispute shall e..pp'Úint an
arbitra 001' . When more than one
o'bjection has been Jodged against
an applicatíon for registration,
the High Contracting
Parti€S
whiJ~h have Jodged the objections
snall, by commün consent, appoint
a single arbitrator.
These two
ar,bitrators shal1 select a chief arbitra,.tJor from the inte l' n ationaI
list menti<med in Article 1 oi th:e
present Regulations. If such arbitrators cannot agreen upon their
choice, they shall ask the Presi-

-'I~'i-t

-. ,.... ,~ ·.\:·.-j·t;:~~·~~~·:%í..~l~rfi~~~~~ID~

7. La petición de arbítraje deberá rormularse, a más tardar, un
afio después de la fecha {u que el
Director General haya recibido la.
carta de oposición, Cada una de
las dos Partes én controversia de'signará un árbitro. Eu el caso de
qUe una petición
de inscripci6n
hubiere sido O'bjeto de más de una
oposición, las Altas Partes' contram.nres que hubiesen formulado la
o'posici6n designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegerán un árbitrO-presidente de la
lista internacional de personalidades pTevista en el articulo p:rimero
dél presente RegIamente; si los árbitros no pudiesen Ilegal' a ponerse
de acuerdo para hacer esa elección,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dent of the Internatíonal oourt of
Justice to appoínt a chief arbítrator who need not necessarily be
ch'Osen frorn the international líst,
The e,rbitral tribunal thus constítuted shall fix íts own procedure ,
There shall be no appeal from. íts
- decisions.
8 Each of the High contracting
Parties may declare, whenever a.
dispute to whích ít ís a Party
aríses, that it does not wish to
apply the arbitration procedure
provided fo;r in the preceding paragrGJPh. In such cases, the obieetíon to an applicatícn for registration shall be submítted by the
Director-General to the High oontraetíng Parties. The objectíon
wíll be contírmed only if the High
Contraeting Par ties so decide by
a two-fhird majoríty of the High
Contracting Partdes votíng . The
vote shall b e taken by COIT2spondence, unless the Directcr-General
or the Uniterí Natiolls Educational, Scien'tific and Cultural Ol'ganízatícn deerns ít essentíal to convene a meetin,g under the powers
conferred upcn hím by Article 27
of the oonventíon. If the DirectorGeneral decides to proceed wíth
the vote by eorrespondence, he
shall invite the High Contracting
Partíes to transrnit their vetes by
sealed letter within six months
frcm the day on which they were
invited to do SO.

ARTICLE

15

pedírán ar Presídenta de la ocrte
Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quíen
no será necesario que figure en la
lista internacíonal de -personalidades , El tribunal arbitral así formado fíjará su propio procedi-;
míento y sus decísiones serán ínapelables.

8. cada una de las Altas Partes
contratantes puede declarar, en el
momento en que se inicie una controversía en la. cual sea EUa parte,
que no desea aplicar el procedimiento de arbítraje previsto en el
párrafr, precedente. En' ese caso,
13. oposícíón a la petíción de ínscrípcíón se sorneterá por e1 Direc-'
tor General a las Altas Partes
ocntratantes, SóIo se mantendrá la
cposicíón si las Altas Partes Contratantes lo deciden pOr una.
mayoría de dos tercios de votantes.
La vot.acíón se' etectuará por correspondeneía, a menos que el Di_rector General de la Organízación
de las Nacíones Unidas para la
Educación, la Cíencía y la cultura,
jU;Qgando índispensable la
ccnvo. catoría de una reunión cn vírtud:
de Ics poderes que Ie confiere e1
artículo 27 de la Convencióll, P1'ocediess a convccaría . Si el Dírector G-enel'al decide qu~ se vote por
correspondencía, ínvítará a las
Altas Partes C-ontratant-es a qUê le
envíen su voto baja sobre sellad-,
en un plazo de seis mes{;s a partir
deI dia en que se les. haya dirigido
la invitación cor1'espondiente.
ARTÍCULO

15

Regis tmtiOn

1nscripción

1. The Direct'O.r-General of the
United Nations Education.al, Scienti f.i c and
Cultural Organization
shaH cause t'Ü be enull'ed in the
Register, under a sel'ial number,
each item of property for which
application for registratiün is made,
,pl"1Qvíded that he has not received an objection within the tíme-limit
prescribed in pam,graph 1 of Artiele 14.

1. El Director Gen-eral de IaOrganiza-ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cieneia
y la Cultura hari inscribir en eI
Registro. bajo un número de arden,
cada uno de los bieneB Co11 res
pecto ales cu ales se hubiere hecho
una petición de in8cripción siempre·
que esa petición no hubiese sido·
objeto de oposiciôn en el p~azo pre·
visto el1 el pán,afo pl'imero de'.l.
artículo 14.
w
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EXECUTIVO
A~TíCULD

14

Oposición

, L Any Hlgh oontractíng Party
1. Cada una de las Altas Partes
rnav, by letter addressed to the DiContratantes podrá opon'8'iSe a la
rectcr-General or the United Naínscrípción en e1 Registro de un
tions Educationa1, Scientific and
bien cultural, por carta dirigida al
.cultural Organízatíon, Iodge an
Dírector General de la organizaobjection to the registratíon of
cíón de 135 Naeicnes Unidas para
cultural property. Thís letter must
la Educación, la Ciencia y la ouibe receíved by him wíthín rour
tura. Esta carta deberá ser recíbida
months of the day on whích he
por e1 Director . General, en un
.sent a coPY of the application for
plaZ/o de cuatro meses a contar
regístratíon .
. i desde la fecha en que se haya ex, pedido la copia de la petición de
.ínscnpeíón.
2. Süch objection shall state the
reasons giving 1'1Se to -ít, the only '
valid grounds being that:

2. Tal opcsición deterá ser motívada , Lcs únicos motivos admísí-

(a)
the property ís not - cultural
property ;

a)
qus el bien de qUe se trate
no sea un bíen cultural;

the prcperty does not cem-

b) que no se cuenplan las ccndicíones mencionadas en el artículo
8 de 1.3" ocnvencíón.

3. The Dírector-General shall
sendo a ccpy of the letter of objectíon- to the High O.cntl'acting partíes witnout detav . fie shl3.11, ir
riecessary, seek the advícs 01 the
Internaticnal Cominittee cn M:onuments, Artístíc
and
Historical
SUes and Archaeclcgtcar Excav_ations arid also, in he thinks tit, oi
any other cornpetent organizaticn
01' person.
-

3. .Ely Dírector Gen-eral enviará
siri demora copia la carta d,e oposieíón a las Altas Partes c-ontratantes. En caso nz cesario, solicitará
e1 asescramíento deI Oomité lnternacícncl dê Monumentos, Lugares
de Interés Artístico e Histórico)
y
Excavaclcnes Arqueológ-icas, y
adernas, si lo juzgare conveniente,
de cuaíquíer otra organismo o per-

4. Th" Dírector-Generai, 01' th3
High CoUntracting Par ty requesting
regtstrattcn, may malte whatever
representatíons they deem neces,
sary te> the High Contracting Pal'tss which lodged the
objedion,
with a víew to causing the objectícn to be wíthdrawn.

4. El Director General o la Alta
Parte Contratante que haya pedido
la ínscripción pcdrán hacer todas
las gestiones oportunas ante las
Altas
Partes Contratantes que
hayan formulado su opo.skiÓn, para
qUe se desistan de d13,.

5. If a Hígh Contractdng Party
which has made an applícation for
registration in time or peace becomes involvoo in an armed ccnflict b-ê-fore the entry has been
madê, the cultural prDperty concerned shall at e-nce be pr'ovisionally entered in' the Registel', by
thc Director-General, pending th~
confirmation, withdrawal 01' cancel1ation oi any objection that may
'be. ar may haVê been, made.

5. Si una de las Altas Partes
Contratantes que hubiese solicitado
en tíempo de paz la ínscripción de
un bien cultural en el Registro p-articipase en un conflict o armado
antes de haberse efectuado dicha
inscripdón, el bien CUltUl'02.1 de que
s~ trate será inscrita
ínmediatamente por el Directar General en
e1 R-€gistro, 8, titu1'O provisional, en
espera de la confirmación, desistimiento o anulaci6n de qualquier
procedimiento de oposición que pudiera o hubiese podido ter iniciado.

(b)

ply wíth the condítions mentíoned
in Article 8 ot tl1e GGnv~nüon.

bles podrán ser:

.

sonalidad calificados para e110.

· ATOS

6.

If within a

period
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of six

months from the date of receípt or
.tlle letter of objection, the DírectsrGeneral has not receíved rrom the
High Contracting Party lodgmg uie
obiectíon a ccmmunication stating
that it has been withdrawn, the
High contracting Party applying
for regístratíon may request 'arbitratíon in aecordanca with the
,proceduxe in the following paragraph.

EXECUTIVO

6. Si en Wl plazo de seis meses.
contados desde la fecha en que
recíbíó .la carta de oposícíón,
e1
Director General no recibe de la
Alta parte ocntratann,: qUe formulá la oposícíón una comunicacíón nctifícándcle que ha desistido
de la mísma, la Alta Part eOcotratante que haya presentad., la petición de ínscrjpción podrá reeurír
aí procedimiento de arbítrajs pre-

visto en el pármfo síguíete.

2. If an objection has oeen lodand without prejudícs to the

2. En e1 caso de que se hubíer-t
formulado una oposición, y salvo
lo díspuesto en el párrafo 5 del artículo 14, el Diretor General no 1>::0cederá a la ínscripcíón del bíen cultural en el Registro más que si la
oposíción ha sido retirada o si no
hubiese sído confirmada depués de
los procedimentos previstos en el
párrafo 7 deI artículo 14 o eu el
párraío 8 deI mísmo artículo.

3. Whenev€lr paragraph 3 of Arti-ele 11 -applies, th e Diretor-General
shall enter property in the Register
if So reouested by the Commissioner-General for Cultural Pro-perty.

3. Siempre que sea aplicable el
párrafo 3 del artdculo 11, el Diretor
General procederá a la ínscrípción,
a requerírmento del Oomísario Ge-

ged,

provision or paragraph 5 of Artd.cle '14. the Dírector-General shall
enter property in the Register only
if the objectíon has been wíthdrawn of has failed to be confurmed following the procedures laid
down in either paragraph 7 01' paragraph 8 of Article 14.

4, The Director-General shall
.send wíthout delay to the secretary-General of the United Nations,
to the High Contracting PaJ.'ties.
.and. at the request of the Party applying for registratí.yn, to all other
states referred to in Artícles 30 and
32 of the ConventiDn. a carttfied
copv of eaeh entry in the Register.
Entries shall beeoma effective thiJ:ty
-days aftel' despatch of such copies.
ARTICLE 16

neral de Bienes Culturales ,
4. E1 Director General enviará
sin demora al secretarío General
de las N aciones Unidas a Ias Altas Partes Contratantes' y, a peticíón de la Parte que hubíese solicitado la inscrípcíón, a todoS los demás Estados a que refieren· los
artículos 30 y 32 de la oonvencíón.
copia certificada de cada ínscríp.-ción en el Registro. La inscripción
sultírá etecto treinta dias después
de dicho envío ,
ARTícuLO

16

cancellaliOn

cancelaci6n

1. The Director-General of the
tJnited Nations Educational. Scien-

1. El Director General de la 01'ganización de las Naciones Unidas
para la Educación. la Ciencia y la.
Cultura cancelará la inscripción de
Wl bien cultural en el Registro:

tific and Cultural Organizatiou
:shall cause the registration of any
property to be cancelled:
(a) at the request· Df the High
-Contracting Party within whose OOrritory the cultUJ,a! p1'operty is 5ituated;

a) a petición de la Alta Parte Contratante sobre cuyo teJ.Tit0rio se encuentre el bien cultuxal;

(b) if the High contracting pà;~~
.,ty which requested l'egistration has

b) cuando la Alta Part.e Contratante que hubiere sDJicitado la inscrípción hubiese denunciado la Convención. y a partir deI momento en
qUe surta efecto tal denuncia;

denounood the Conv€-ntion, and
when that denuntiation has taken
~ffect;

Aros DO PODER EXECUTIVO
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(c) in the special cass províded
for in Artícle 14, paragraph 5. when
an objection has been conücmed fol-

c) en el caso especial previsto' por
el páITafo 5 del articulo 14, cu ando
se haya confirmado una oposición,
como consecuencía de los procedirnient.ss previstos en el párrafo 7
del articulo 14 o en el párraío 8.
del mísm., artículo.

2.
The Director-General shall
send wíthout delay, ÍI-.) tll.e secr~ta
l'y-General or the United Nations
and to alj states which receíved a
copy of the entry in the Register, a
certifíed copy of íts cancellatíon,
Cancellation shall take effect thirty
days atter the despatch of such
copies.

2. El Diretor General enviará cin
demora al secretario General de .as
Nadone.s Unidas s a todos los Estados que hubíesen recibido copia
de la ínscrípcíón, copia certificada
de toda cancelacíón de inscrípcíón ,
La cancelacíón surtirá efecto a los.
treínta días del envío de la noUfi-.

lowínsr the procedures mentaoned
eithe;' in paragraph 7 01' in paragraph 8 of Article 14.

cacíón,

CHAPTER III

CAP1TULO 111

TRANSPORT OF CULTURAL
PROPERTY

DEL TRANSPORTE DE BIENES
CULTURALES

ARTICLE 17

Proeetiure to abtain Immunity

1. The request mentioned in pa-

ragraph 1 of Artícle 12 or the oonvention shall be addressed to the

oommíssíoncr-Ceneral for Cultura.l
Property. It shall mentíon the reasons on whích it ís based and speeífy the approxímate number and the
im:portance of the objects to be
traosterred, their present íoeation,
the location now envísaged, the
means of transp.yrt to be used, the
routte to be follouhd, w-e date proposed for the .transter, and any
other relevant lnformation.

ARTÍlCULO

17

Procedimento iar« obtener la

lnmunuiaâ

1. La petición a que se refíere
el párraro primero del .artícuío 12'
de la oonvención deberá dirlgírse
al Comisario General de Bieries
Culturales. En ella se meneíonarán
las razones que la morívan, detallándose el número aproximado y la
ímportancía de los bíenes culturales
que hayan de ser trasladados, el
lugar donde se encuentren, el lugar adonde hayan de 'ser trasladados, los medias de transporte, eI
ítínerarío proyectado, la' fecha propuesta para su traslado y cuales-.
quíera otros dates pertinentes.

2. If the Commissiom~r-General,
after taking such opinions as he de~
ems fit considers that such transfer is [ustífíed, he shall consult those delegates of the p:'Otecting Powers who are concerned, on th-e mensures proposed for carrying it aut,
Following such consuItation, he
shall notify the Partíes to the ccnflict concerned of the transf.er, Íl1cluding in such notification ali usefuI infonnation.

2. Si el Camisario General, después d-e haber recabado los asesoramíentos que considere oportunos,
estima que el t,raslado está justificado, consultará a los delegados 111teresados de las potencias protectoras sobre las medidas propuestas
para la ejecución del mísmo . Después de dichas consultas, notificará
el transporte a las Partes ínteresadas en el conflicto, incluyendo en
esa notíficación todos los datos quepuedan ser útiles.

3. The C-ommissioner-General shal1
appoint ODe ar more inspectors, who
shall satisfy themseIv-es that only
the property stated in the L"cquest
is to be tl'ansferred and that the

3. El Comisaria General designará uno o varies inspectores, qulenes.

cuidarán de que se trasladen sólo
los objetos indieados en la petición,
de qUe el transporte se realice en la

A'l:OS
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transp-rt, is to be by the approved
methods and bears the distínctíve
emblem , The ínspector 01' ínspectors
shall accompany the property 'ti) its
destínatíon ,
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forma aprobaaa y de que Se utílíce
el emblema. El ínspector o los íns pectores acompariarán a los bienes
hasta el punto de destino.

ARTICLE 18

. ARTÍCULO

Tramsport Abroaa

Traslados

18

al EXtl atiiero

Wher.e the transrer under &peclal
protsotíon ís to the tcrritory of ano.ther eountry, it shall be governed
not only by Artícle 12 cr the cou,
vention and by Artícle 17 of the present Regulations. but by lhe Iollowing rurtner provísíons:

Todo traslado que se etectúe bajo
protección especial al terrítorio de
otl'o pais, quedará sujeto no sófo
a las dísposíciones del articulo 12
de la oonvencíón y del artículo -17
del presente Reglarnento. sino tambíén a las normas síguíentes:

(a.)
whíle th.e cultural property
remains on the terrltory of another
State. that State shaíl be íts depositary and shalj extend to rt as great
a measur- or care as that which rt
bestows upon íts own cultural property of comparable ímportance ;

a) Durante la permanencia de los
bienes culturales en el terrítorio de
otro Estado. éste será el depositario de los mísmos y prestará a dichos híenes iguales cuidados. por lo
menos, que a 5US propios bienes culturales de ímportancia símílar ,

(b) the depositaey state shall !'B-

b) El Estado depositarío 110 devolverá esos bíenes más que una
vez terminado el conflicto; esa ~e
volución se efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde la
fecha en que se pida.

•

tum the property only on the cessatíon of the conflict; such return
shal1 be effeeted within síx mcnths
trom the date on whích it was requested;
duríng the váríous transrer
operatíons, and while it remaíns on
the terrítory of another State. the
cultural property shall be exempt
rrom contiscatíon and may not be
dísposed o,f eíther by the deposítor
ar by the deposítary. Nevertheless.
when the safety of the property
requires ít, the depositary may,
with tb3 assent of i:he d€positor.
have the property transported to
the tel'l'itory of a third country,
under the conditions laid down in
the present aliicle;
(C)

(a) the reques.t for speciaJ. prow'ction sha11 indicare that the state
to whose territory .the property is
to be transf€rred accepts the prov1sions of the present Article.
ARTICLE

19

occupied TerritCYry

a H i g h COntracting
territory of an~ther
High Contracting Party transfers
cultural property to a refuge situated elsewhere in that territory.
Whent~ver

Party occupying

lin!il ~',~i
.. (C)

l

:,',':

En los suoesívos traslados y

durante su permanencía en el terrítorío de otro Estado, esos bienes no
podrán ser objeto de nínguna medida de embargo y ní el depositante
ní el depositario tendrán la racultad de dísponer de e1108. No obstante. cuando asi lo exija la salvaguardia de esos biencs, el depositaria,
previo as-enrtimiento deI depositante.
podrá ordenar su traslado aI terntorio de Un tercer pais. en las con~.
diciones previstas en el presente
artículo.
(ã) La petición de protección. esp-ecial. deberá indicar que el Estado

a cuyo territorio haya de' ~fectuarse
e1 traslado acepta las disposiciones
deI presente· articulo.
ARTÍCULO

19

Territorio Ocupado
CUando una Alta Parte Contra.tantt3 que ocupe el territorio de otra

Alta Parte Contratante trasladare
bienes culturales a un refugio situado em otro punto de ese territorio.

ATOS-DO PODER EXEC~T~O
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wíthout _beíng able to f?llOW ~he
procedure provided for in Artícle
17 oi the Regulatíons, tne eranster
in questíon shall not be regarded
as misappropriation within the meaníng of Article 4 of the oonvenüon,
provided that the C omrmssionerGeneral for cultural property eertífíes in wriÜng, after havíng C011sulted the usual custcdíans. tnat
such transf'er \vas rendered necessary by circumstances.

sin poder observar el procedímíento
previsto en el artículo 17 der Reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultacíón o apl"Opiacíón en el sentido del artículo 4 de
la Oonvencíón, si el Camisaria General certifica por escrito. previa
consulta con el personal normal dt~
proteccíón, que las _eírcunstancias
hacen neeesarío ese traslado,

CHAPTER IV

CAPíTULO IV

TIrE DISTWCTIVE EMBLEM

DEL EMBLEMA

ARTICLE

20

ARTÍCULO

za

Affixing Df the Emblem

Colocacioti âel Emblema

The placing of the dístínctíve
emb'em and íts degre.e of visibility
shall be left to the díscretíon cf

1. La colocación de! emblema y
su grado de visibílidad quedan a
la apreciación de las autoridades
competentes de cada una de las Altas Partes Contratantes. El emblema podrá figurar en las banderas
y en los brazaletes. Podrá estar pintado sobre un objeto o estar representado en el mísmo en cualquier
otra forma apropriada,

1.

the competent authxrítíes of eaeh
High Contraeting Party. lt may be
displayed on flags ar armlets: it
may be paínted on an object ar
represented in any other aP'prapria.-

te formo
_2. However. without prejudica to
any possible fuller markíngs, th(>
emblem shall, in the event of armed eorntlict and in the c a s e s
mentíoned in Artícles 12 3rd' 13

of
the
be
the

the Oonvention, 00" placed on
vehicles of transport so as to
clearly vísíble in daylight trom
air as well as from the ground:

The emblern shall be visiblt~ rrom
the ground:
(a) at regular íntervals sufficient
to índícate clearly the perímeter
of a centre containíng monuments
under speeíal protectíon;
(b) at the entrance to o t h e r
ímmovable cultural property under

specíal protecíon.
ARTICLE

21

2. Sin embargo, en caso de conflícto armado', y sín perjuício de
emplear eventualmente UH sistema
àt~ sefiales más completo, el emblema deberá colocarse de manera bien
visible durante el día, tanto desde
el aire como en tierra, sobre los
venículos de los transportes previstos en los artículos 12 y 13 de la
Convencíón ,

E1 emblema deberá ser visib1e desde tierra:
(a) a intervalos regulares de distancia suficiente para delimitar claramente el perímetro de un centro
monumental haja proteccíón especial;
(b) a la entrada de otros bíenes
culrurales inmuebles haja proteccíón
especial.
ARTícULO

21

Identijication oi Persons

tâentiiicacuni de personas

1. T h e persons mentíoned m
Artícle 17, paragraph 2 (b) and (c)
of the Convt::mtion may wear an
armlet bearing the distinctive em-blem. issued an'<i stamped by the
competent authoritles.

1. Las personas a que se reneren 108 apartados (O) y (C) párrafo
segundo deI axtículo 17 de la Convelllció n, podrán l1evar nn brazalete
,con el emblema, expedido y sellado por las autoridades competentes.

ATOS

DO PODER

293

EXECUTIVO

2. Such persons shall carry a
specíal identity card hearing the
dístinctive emblem , This card shall
men tíon a t Ieast the surname and
frrst names, the date of bírtb, the
title 01' rar.k. and the íunotion of
the holder. Tl:e card shall hear the
photograph of the holder as well
as hís signature ar his fíngerprlnts,
or both , It shall bear the embossed
stamp of the competent authori-

2. Serán portadoras de una tarjeta especial de identidad en la
que figUl'oê el emblema. Esta tarjeta
mencionará. por lo menos. el nornbre y apellidos, la fecha de nacim.ento, el título o grado, y la tuneíón del ínteresado , La tarjeta llevará una fotografia deI titular y
su firma o SUIS huellas digitales, o
ambas CC8as. ostentará además el
sello en seco de las autoridades competentes.

3. Each High Contracting Party
shall make out íts own type of
ic':entity card, guided by the model
annexed, by way of example, to the
present Re-gulatior.lS. The H i g h
Contracting Partíes shall transmít
to each other a specímen oi the
model they are usíng , Ió:ntity cards
shall be màde out, if possíble, at
Ieast in duplicate, one copy being
kept by the íssuíng Power.

3. Cada una de las Altas Partes
oontratantes e.stableeerá su modelo
de tarjeta de ídentidad. ínspírándose
para ello en el .modelo anexo, f tí-

4. The said persons may noto
wíthout legitimate .reason, 1:t~' deprived of theír ídentíty card 01' of
the right to wear the armlet ,

4. No podrá privarse sín motivo
just íncado a las personas mencionadas en este artículo de su tarjeta
de identidad ni del derechx a Ilever
el braza'ete.

tíes,

tulo de ejemplo, al presente Reglamento , Las Alta-s Pintes Contratantes se .comunícarán el modelo
por ElIas adoptado , A ser posíble,
de cada tarjeta de ídentidad expedida se hará, por lo menos, un duplicado. archivando uno de el10s
la Potencia responsable,

Protocoi
The High contracting Parties are
agreed as foUows.

Las Altas Partt~'S Contratantes han
con venído lo <síguiente:

I

I

1. Each High Contrac~lng Pal'ty
undertakes to prevent the exportation, -from a territory occupís »v
it during an armed oonflíct, of
cultural property as defíned in Artíc'e 1 of the Conventi.m for rhe
Protectíon of Cultural Property in
the Event of Armed C o n f 1 i c t,
signed at The Hag\le 011 14 :Ma.y.
1954.

1. Cada una de las Altas Partes
'Conltratant2s se compromete a impedir la exportacíón de, bíencs culturales de un terrítorío ocupado por
'EUa durante un conrlícto armado.
Dichos b:t~nes eulturales se encuentran definidos en el artículo nrímero de la oonvencíón para la Pr()~
tección de los Bienes Culturales en
caso de Conflicto Armado. firmada
en La Haya el 14 de mayo de 1954

2. Each High Contracting party
uI1.{iertakes to take in to its custody
cultural property importe-à into its
territory either directly or indirectly
from any occup:ed territory. This.
shall either be eff~0t,.}rj ~l1tomati
cally upon the import:'l.tlon of t1~e
p"operty 01', failing this.. ~t Lhe reqLiesl of he authoritips 0f t 11 a t
t.1nitory.

2. Cada una de las Altas Partes
Contratantes se compromete a co'"
locar bajo secuestro los bie:les culturales importados en SU territ;('rio,
que procedan directa o indirectamente Ô3 cual,quier territorio ocupado. Este secuestro se declarará. bien
de oficio en el momento d~ la impGrtación, a, en otro caso, a -petición de' las autoridades de dicho
oorritorio.
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3. Each High Contractirg Pal'ty
undertakes to recurn at trs,e close
of hostilitíes, to I;he· competent authorities of the t'tlrritory prevíously
occupíed, cul-uraí property whicn
ís in íts terrítory. li suoh property
has been exported in contraventíon
of the principle laíd down f i the
first paragraph Such pro~_\e:'ty shall
rnever be retaíned as wai repara-

3. Cada una de las Al+,a.s Partes
Contratantes se compromete a devolver, al término de las hostilida..
des, a las autoridades comuetenies
deI terrrtorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que ~e encuentren en e1 sujo. si dichos bíenes
han sido exportados en coutravención del principio establecíd., en el
párrato primero , En nãngún caso
los bienes culeurales podrán retenerse a título de reparacíones de guerra.

The Hígh Contractíng palty

4. La Alta Parte Contratante que
tuvíera la oblígacíón de impedir la
exportacíón de bíenes cul-urales del
territorio ocupado por EUa denerá
índernrcaar a los poseedores de buena fe de los bíenes cu.turales que
hayan de ser devueltcs con arreglo
a lo díspuest-, en el p,árra.fo prece-

tíons,

4.

wnoee obligaünD it was 'o prevent
the exportatíon oi cultural property
from the territory occupid b;v It.
shall pay an mnemníty te' the hoíders in good Ia11;h or any cultural
eproperty whicn has to be recumed
in acc<)rdance wisn th~ precedrng
paragl'a-pb .

~iente.

1I
5, Cultural p r (J p e r t y coming
from th.:. terrttory 0-; a High ,)"·11tracting Party ann dencsíten ~y H
in tha terrítorv ~jÍ anouer tlgh
Ooncractíng Pc:l,1'(V ror the purncse
of protectíng such pr')'o~':'ty agrunst
the aangers of an armed conflíct.
.shall »e returned oy the Iatter, at
.the end of hostilíties, to the competent authorities of the territory
from which it carne.

m
6. The present Pr'J,:ocol s h a l l
bear the date of 14 May, 1954 and.
unti1 the date of 31 December,
1954, shalI remain open fOr signature by all states ínvíted to the
Oonference which met at The Hague from 21 April. 1954 to 14 May,

II

5. .Los

bíenes culturales

proce-

dentes dei terrítcrío de una Alta
Parte contratante depositados por
ella, a fin de protegerlos oontra 100
pelígros de un conflicto armado, en
el terrrtorío de otra Alta Parte Contratante, serán devuelt-ss por ésta,
aí término de las hosrilidades a las
autoridades competentes del territorío de prccedencía.

lU

1954.

6. El presente Protocol\) Ilevará
la fecha del 14 de mayo de 1954 y
permanecerá abíerto hasta la fecha.
del 31 de dicíembre de 19-54· a Ia
firma de todos los Estados ínvítados
a la oonrerencía reunida en La
Haya dd 21 de abril de 1954 aI 14
de mayo de 1954.

7. (a) The present Pro t o c 0]shal1 be subject to ratification by
signatory states in accordance with
their respective constitutional procedures.

'1. (a) El presente protocolo será
sometido a la ratificación de los
Estados signatarios conforme a sus
procec1imierJtúl:i constitucionales respe<:tivos;

'(b) The instruments of ratffi~
cation shall be d>ôposited with the
Direetor-Genera1 of the unitt>d Nations Educational. Scit~ntWc anà
Cu1tural Organization.

(b) los instrumentos de ratificacíón se depositarán ante el Director General de la Org.anización de
las Naciones Unidas para 1<. Educación, la CienlCia y la Cultura.
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8. From the date of its entry
into force, the present Protocol shal1
be open for accessíon by ali Si:ate3
mentioned in paragraph 6 w h i c h
. have not signed it as well as any
other sta:e ínvíted to. accede by
the Executive Board of the Uníted
Nation.s Educational, ScieLttific and
Cultural Organízatíon , Accessíon
snaü be effected by the depoaít of
an ínstrument of accessíon with t·he
Dírector-General of the united Natíor.s Educational, 3cientific a n d
Cultural organízatíon.
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8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Protocolo estará abÍl'~rto a la adhesíón de
todos lGS Estados no fírmantes, a
que se refiere el párrato 6. así como
a la de cualquíer otro Est.ado mvítado a adherírse al mísmo PO! e1
Ocnsejo Ejecutivo de la Organiza.cíón Ó~ las Naeíomes Unidas para.
la Educación, la oíencía y la Culrura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesíón ante el Director Cer.eral de la OrganizaC16n
de las Nacione.s Unidas para la Educacíón, la Ciencía y la oultura.

9.. The states referred to in
paragraphs 6 and 8 may declare at
tnc time. of sígnature, ratificaríon
or accessícn, tha t they will not be
bound by t~ provisíons of SectioTI
I 01' by those of Section II of the
present Protocol ,

9 . Los Estados a los que hacen
referenda los párrafos 6 '.1 8 podrán, en el acto de la firma, de la
ratifícacíón o de la adhesíón, declarar ql.:t~ DI() se eonsíderan ligacos por
las disposiciones de la Sección I e
por los de la seccm TI del presente
Protocolo.

10. (a)
The presenr Protocol
shall enter into force three months
arter five ínstruments of ratífícatíon

hr.ve bsen deposíted.

10. (a) E1 presente
Pr0toco10
entrará en vigor ires meres después
de que hayan sido depositados cinco instrumentos de ratrricacíón:

(b) Thereafter, ít shall enter
ínto force, for each High oontraeting Party, three months atter the
deposit of íts ínstrument ' of ratifica tion or accessíon,

'(b) posteriormente.
entrará en
vigor para cada Alta Parte COntratante tres meses después del depósito de su instrumento de ratírícaeión o de adhesíón;

(c) The sítuatíons referred to in
Artícles 18 anã 19 of .the Convention
for the Pro tectíon of Cultural Pro-

(c) las sítuacíones previstas eI1
los artículos 18 y 19 de la oonven-

perty in the Event of Armed Oonflicht, sígned at The Hague on 14
May, 1954. shall gh~ ímmediate
eff,ect to ratifícations and accessions
deposited by the Parties to the
conflict either before 01' after the
beginr.ling of hostflities 01' occupation. In such cases, the Dín~1jnr
General of the United Nations Edu-

nes Cul turales en caso de Conflicto
Armado, firmada en La Haya e~ 14
de mayo de 1954 darán .nmediato
efecto a las ratíncacíones y a las
adhesíones depositadas por las partes en conflicto antes o desnués deI
comíenzo de las hostilidades o de la
ocupacíón , El Director General de
la Organizaciôn de las Naciones
Unidas para la Educación, la Cieneia y la Cultura comunic!1":'á estas
ratificaciones o adhesiones por. la
via más ráJpida.

cational, Scientific and C li I t

li

r a1

ürganiz.atíon shall trar,'Smit t h e
com.rnunícatioC'I1S refered to m 'lJaragraph 14 bY the speediest me tlÍod.
(a) Each State Party to
Protocol on the date Df lts
entry into force shall take alI ne~
oê'.ssary measures to e n S li!' e its
effective application within a period
of six months after such entry into
f{Jrce.

11.

the

cíón para la Protección de los

Bíe~

11. (a) Los Estados Partes en
el Protocolo en la fecha de sua entrada en vigor tomarán, cada uno
en aqueU o que le concieIT1a, toct~s
las medidas requeridas para su aplI-

cación efectiva en un plazo de seis
meses;
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o» This períod shaJ:l be síx
montoss rrom the date of depoSi t
oi the ínstruments of ratification
Qf accessío-n fÜT anv State ~~:L0h
deposits its ínstrument of ratifica'tion or aocession after the date
of the entry ínto force oi the
Protoco1.
10
12. Any High ContlUicting' parly
rnay, at the ti.m~ of ratíãícation ar
accession or at any time there a.fter•
declare by notification addressed to
tne Dírector-General o-f the Uníted
Nations Eldu.cational, Scientific and
ourturat Orgarrízatíon
t,hI3Jt the
present Protocol shall extend to
all or any 'of -the territories for
whose ínternatíonal relatíons it ís
responsible, The said notification
shall take eJfect three months after
ühe date of its receíot.

EXECUTIVO

b) ese plazo S':Tá de seis mes-es,
contados a par-tir deI depósito de!

instrumento de ratíaícación o de
adhesíón, para todos los Estados quedeposítasen sus instrumentos de ratifica.ción o de adhesjón después de
la fecha de entrada en vigor del
Protocolo.
12. Toda. Alta Pa.rte Cíontratante
podrá, en e1 momento de 1:1 ratirícacíón o de la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar
por una notificación dirigida al Diretor General de la Organizaticn
de la's Naciones Unidas para la Educación la oiencía y la Cultura. que
el presente protocolo se extenderá
al conjunto o a uno eualquíera de
los territorios de cuyas relaciones
ínternacíonales sea EUa responsable. Dicha nntífioacíón producírà
efecto tres meses después de lllJ te. .
cha de su recepcíón ,
13. (a) Each High Oontracting
13. a) Cada una. de las Altas
Party may denounc., the present
Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente
Pr oto 001, on rts own behalf, or on
behatr of any terrítory for whose
Protocolo en nombre prQptO o en el
international relatícns, it ís respon- do. cuakruíer territorío de cuvas reLl~~ione.s ínternacíonales sea responsible ,
sable.
o» The denuncíatíon shull be
b) la denuncía se notificará por
n .ti-fied by an ínstrument in
un instrumento escrito depositado
wrrting, deposíted with the Díreante el Dírector GeJ1,e-ral de la organjzatíón de las Naciones Unidas
ctor-General of the United NatioTI-s
para la E dueaeión, la. Ciencia y ta
Educational ScientiifiJc and Cultural
Organíaatíon,
Cultura.
(c)
The denuncíatíon snall take
C) la denuncía será efootiva un
effect one year after receípt of the
ano después de la recepcíón dd
mstrument of denuncíatton, Howinstrumento de denuncia. S-in emev,;;[", i.f. on the eX'piIy of this
ba.rgo, si en el momento de la expe110d, the de.nouncing Pla,rty is
piraci6n de es."" afio la Parte denunct1J1te se enc:~:mtTase implicada en'
iI1J':olved in an armed corufli-ct, the
un confli{to armado, los efectos de
denuncia-tion shall not take eff.ect
until the end of hostilíties, 01' until
la denuncia quedarán en suspenso
tihe
OJx:rations
of
repatria.ting
hasta el fin de. las host11idades y, en
. cultural p-roperty are completed
todo caso mientras duren las opérawhkheveT i5 the later.
.
ciones de repatriación de los bienes
culturales:
!4 . El Director Genern.] de la
1-4. The llirector-G2neral of the
Organización c4 las Naciones Uniunited Nations Éducational. scientidas pa.ra la Edu-eación. la Ciencia Y
fie and Cultural OrganizatiolO. 6hall
la cultura. informa,rá aIDs Esta·dGS
ínform the states referreci to in
paragra;p:hs 6 and 8,- as well as the
a. que hacen referencia los párr.afos
6 y 8 así como a la Organización
United N'ations. of the deposit of
de las Naciones Unidas, del de:pósito
alI the instru'ffi',mts o·f rn:Ufication,
acces'5ion or 3;cCBptance provided
de todos los instrumentos de r.atif1~
fo.r in paragrap·hs 7, 8 and 15 a·nd
cación. de 'ad.hesión o d~ ac-e.ptaciôn
the notifications and denunciations
m~:mdonados eu los pá.rrafcs 7. 8 y
provid~d fOI' res.p.e~tiv-ely in parag15. 10 mismo que de las modificp,.raphs 12 and 13.
ciones. Y denuncias previstas re~
pectivament.e en los párra.fos 12
~ \

y 13
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1,5. a) El
presente
Protocolo
puede ser revisado si la revísión la
solícita más de un tercio de las Altas Partes ocntratantes:

15. ('a) The present Protocol
mas be rr.;óvise d if revísíon ís
-requested by more tnan orie-bhird
of the High OOntracting Partíes,

b> e-l Director General ck Ias
Naciones Unidas para la Edu·~acíón,.
la
Ciencia y la Cultura convocará
fie and Cultural organízatíon shall
convene a oonrercnce for this pur-. una Conferencia con" dichc objeto;
pese.
(b)

The DiTeetor-General of the

Unjl.e-d Nation Educational. scienti-

(c) Amendments to bhe present
Proto·:ol shall enter into force only
a.fter they i1J.1JVe been unanímously
adopted by th e Hígh oontractíns
Parties_ represented a,t the oonterence and accepted by each of tne
High Contracting Partdes,

C) las modiücaciones al pretente
Protocolo no entraran en vigor más
que después de adoptadas por unanímídad por las Altas Partes, Gontratantes renresentadas en la Conferencia y de h>~lber sido aceptadae
pOr cada una de las Altas Partes
Ccn tratan tes ;

(d)
Acceptance by the High
Co::ltra.:,ting Partíes of amendments
to the present Prctccol, which nave
been adopted by the Oonfetrence
mentíoned in sub-peragraphs (b)
and (c). shaH be ef!ected by the
deposit of a formal instrumeent
with the Director-General oí the
United Nations Educa1tional Scientifie and Cultural Organization.

d) .la .aceptación por las Alt~&
Partes Oontrabmtes de las modidí-

caeíones al presente Protocolo que
haya.n sido <lJdoptadas por la Conferencia a la : cue se retieren los
apartados b) y c) se llevará a etecto
. por el depósito de un instrumento
formal ante el Dírccto- General de
la orgamaactón de las Nacíones
Unidas para la Educa.:i6n, lu oíenela y la Cultura;

Afte.r the entry into force
amendments to the present
Prótocol, only the text of the saíd
Protacol thus amendzd shall remam
open for ratificatícn ar accessíon,

e)
después de la entrada en vigcr de las modíücac.ones al presen ~
te Pr.::tocolo. sólo €se texto modificado permanecerá abierto para la
ratificaci6n o adhesión.

In accordance wíh Artícle 1()2 M
the Oharter Df the Unite-d N1ations,
the present Pl'otocol shall be registered wíth the Secretariat of the
United Nations at the request of
the Director-General aí the Uníted
N\l.tions Educationa,l, Scientifíc, and
CultUãal Ol'ganizaüon.

Conforme al Artículo 1.02 de la
Carta de las Naciones Unidas el
presente ProtOCOlo será 1."2gistrado
en la Secretaría de I.):;; N,a.ciones
Unidas a petíctón del Director G2~
neral de 1:3, Organizaci6n d~ las
Naciones Unidas para la Edu cacíón,
la Ciencia y l.e, Cultura.

In faith wheJ.'oOO! the undersigned
authorized, have sígned th~
pre~ent Protocol.

En fe de lo cual 1(;8 i.nú'ascritos,
debidamente autorizados han firmado el presente Protocolo.

Done at Th,,, Ha,gue this fourteenth da.y of M.ay, 1954. in English,
French, Russian anJd Srpanish, the
four tex~ being equaJly authoritative. in a single copy which shall
be deposited ir, th:e archives of thc
United Nations Education-al Scl€ntine and Cult.ural Organiza tk n,
a,nd certified. tl-ue co.pies I)·f which
shalI be qelivered to alI th" St-s,tes
referred to in pa,mg.x.aJph.s 6 and 8
as well as to the United Nations.

He.cho
mayo de
y cua.tro.
inglês y
igual los

(e)

ot

duly

L~ Haya el cator..:e de
mil novecientos cincuenta
en eSipafiol, en h~3.ncés. en
en l'USO, haciendo fe por
cuatro t-extos, en un solo
ej.c:m.plar que Se depositará en· los
ar.;,hivos de la Orga.niza.ción de la'3
Naciones Unidas pa~ra 1~ Educación,
la Cieneia y la Cultura. y cuyas
copias certificadas y conformes se
remitirán a tod{)s los Estadcs a que
s·e r,~fieren los pá.rrafos 6 y 8. asi
(orno a la Organiza.ci6n de las
Na.don'~.'S Unidas.
cU
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RESOLUCIONES

RESOLUTIONS
~ESOlLUTLON

RESOLUC1IõN I

I

The C,mferen:e expresses the
hope that bhe competent orsnns of
the Uníted Nations sbould decide,
In the event of military action
beíng taken in i rnplernenta tíon of
the Ciha.rter, to ensure aJppllcat.ion
cf the provisíons oi the oonventíon
by the armoo forces takjng part
in such actíon,

La. Conferenda Iorrnula el voto de
que los ol'ganos competentes de Ias
Nâ!ci:cnes Unidas decídan que, cn
()1SO de accíón militar smprendída
en wmplimiento de su Carta, las
fuerzas a,rmadas que partécíoaren en
dicha accíón apüquen las disposicioMS

de la Convención .
RESOLUC~ÓN

RE30iLUTION li!

II

The Oonference expresses the
hope that each oi the Hígh Contrl1JCting Partdes, ali acced.in.g to
the Gonvention. should set up,
within the frarriework of it constí-

La Conferencia formw13" el voto
dO>. que ca,d<.t una de las Altas Partes
Contratantes al adhertrse a la Conveneíón, cree, de acuerdo con su
sistema eonsütuctonal y administuttnnal and admtnístratíes system
trativo un OomLté OonsuJ.tivQ N0r
a national advisory commíttcs concional - compuesto de un reducido
sistíng Of a small numher of disnúmero de
personalidades como
tlnguíshed persons; for exempíe
por ej erruplo: altos runeíonaríos de
sentor offícials or areheologíoal ser- los servícíos arqueoíégíeos, de muViOêS,
museums, etc., a represen- seos, etc.. un representante del Alto
tatuve of the military gen-aral staff,
Estado Mayor, un representante deI
a r':lpresenta.tive of the Ministry of
Ministerto de Negocios Extranjeros,
I'0'reign Affairs; a specíalíst in inlID sepeeialísta de Derooho rnternaternatíonal law and two or three
cíonal y dos o tres míembrcs más,
other mernbers whose of!ficil3.,J duties
cuyas Iunciones y oompetencia guaror specíaüzed knowledge are related
den relacíón con las distintas cuesto the fields covered by the Oontíones a que se refiere la Oonvencíón ,
ventíon .
I'he OOmmitt-ee should be undsr
the authoríty of the míníste- of

State ol" senior cd'ficiaJ. responsíble
for the national servíce chíefly
conozmed. with the care of cultural

property.

Its

chief

nmctíons

Est" Comité, que funcionada dependíente de la autoridad deI Ministro o d-eJ Jef e de los servícíos
nneionales encargados de la custodia
de los oíenes culturales podrla tener
príncípajmenre
las
atrtouícíones

would be:

sjguíentes:

a)
to advíse tne government
ccncerníng the measures required
fOr the imp}~ment<aJtion of the Cônventicn in its l-egi.slative. technicl1:l
01' military aspe-::..ts, both in time
Df peace and during an armed
conflict;

a)
asesorar al Gobierno respecto
a las medidas necesarías paTr1 la
a,plicación dA la c.ol1lvendón en sUS
asp-ect~s legiSlativo, técnico o milital", en tiemspo de par o de conilicoo

b> to a.-p,proach its g{)vernment
in the event of an arTI1I::d conflict
ar when such a confli-ct ap'pears
imminent wit!h a vi€w t.a ensuring
that oUltUJ:al prop-erty sit1l!:l.ted
within its own ten-itoTy 01' within
tllat of oth€r count.ries i8 known
t.), and respeckd and protect-e,d by
the armeà forces of the country.
in aceordance with the P1"UVisiüp..s
of the Oo-nvention;
.

b) intervenir ce'D~a de su Gobierno en CGSO de confli:cto armaào
o de inmínencia dtSl mismD, con e1
fin de as€,gunl" que los biene.s cuJturales situados en e1 terriwrio nacional e en el d·e eiros países S'êan
{onoctdos
respetado.s y prote.gidoS
por las fuerzaJ3 al'mad·aS deI pais
'de acuel"do com las disposiciones
de la OOnvencion;

arma-do.
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c)
to arr.ange. in agreement with
rts governmcnt for liaison and ~o
-operaticn
wíth
other
similar
riationaj committees and wíth any
,c.ompetent illterna.ti:onal aubhoríty,

c) a segurar• de acuerdo con su
Gobierno, el enlace y 13.. cooperacíón con los demás comités Nacionales de esta clase y con cuaíouíer
organismo
ínternacícnal
competente.

RESOiLUTION mr

RESO['U!OJóN IH

The Confe1"mce expresses the
La Conferencia formula el voto
.hope th-at the Dírector-General of
de qUe el Dírector General de la
the United Natíons Educational,
Organizilóón de las Naciones UniScientific and : Cultural Organizatíon das para la Educación. la Ci,encia y
shculd convene, as soon as pos, la Cultura convoque, tan pronto
.sible after the entry ínto force como sea postble después de la entrada eu vigor de la GÜ'!1Jvención
Df the Oonvention for the Frotecpara la Proteccíón de los Bienes
tíon oi Cultural Pr<Jil)erty in the
Event ai" Armed Confltct, a meeting
Oulturales en caso de Conflkto Mmado, una reunión de las Altas
of the High oontracttn Parties.
Partes oontratantcs.
.
(kltified a true and complete
Capia certuítcada conforme y com,copy oi: the original of the Final
pleta, del ejemrpla.r original del Acta
.AoCt o.f the Lnterg{)lvernrnental Ctonfi!ll3.:l de la Oonéerencía tnterguterf{',rence on the Protectâon of Culnamental sobre la Protección de los
tUTaJl Property in the Event oi
Bienes Oulturales en <caso de .oonArmed Conflkt of th-" oonventíon
tlícto Armado, de la Oonvención
Ior the Protection ~ crf Cultural'
para la Protección de los Bienes
'IPr.crperty in the Event of Armed
Oulturales en caso d,2 Confli-cto Aroonflict and of the Protocol for
mad-, y deI Protocolo para Ia Prothe Protection oi Cultural Property
teceíón de los Bíenes outtumtes en
in the Event of Armed Ccmflíct,
caso de Oonflicto Armado firmados
f ...,ned at Th. e Blague on 14th May,
en La Haya el 14 de rnayo de l1f54,
1'9'514,
and of
the
Reso1utions
y de las Ri2s'Oluciones anexas, al
,annexed to the Final Act,
Acta final. "
Paa'is,

París,

Leg.a1 Advíser
<of the United Nattons Educational,
Sci-entific and Cultural
Organízatíon.

Consejero jua-ídico
de la Organízación de l-a-s Nacíones
Unidas para la Educacíón, la
Oíencía y la Cultura.

E' cópia autêntica.

Seoreth:ria de Estado das Relações ExJt.eriores.
~io de

g~:;'fJ).,

cionais.

Janeiro - D.F., 21 de outubro de 1'958. - (assinatura UeClhe"fe da Divisão de Atos, Oongresso.s e Coruferências Interna-

Ata final da Conferência Interyover-

naanental sõbre a 'PToteçáo de bens
culturais em caso de conflito arma-âo - Haia - 1954.
A Conferência convocada pela 01'das Nações Unidas para a
Educação. a Ciência e a Cultura Com
o objetivo de preparar e aprovar
uma Convenção para a Proteção de
Bens Culturais em caso de coniJi.to
,armado.
; run Regulamento para a aplicação
-da mencionada Convenção,

'gan:~ação

um Protocolo relativo à .Convenção
para a Proteção dos Bens ~uLturais
em Caso de Conflito Armado.
reuniu-se na Haia, a convit'ê do Govêrn., dos Países Baixos. entre 21, de
abril e 14 de maio de 1954, e delíberou sôbre projetos preparados pela
Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura,
A Conferência adotou oS textos seguintes:
convenção da Haia paxa a Proteção
,dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado e seu Regulamento:

Aros
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Protocolo para a Proteção de Bens
Oulturaís em caso de Conflito Armada.
Essa Convenção, êsse Regulamento
e êsse Protocolo, cujos textos foram
redígtdos em inglês. francês, espanhol
e russo. figuram em anexn à presente
Ata,

A organização das Nações Unida.')
para a Educação, a Ciência e a Cultura reaüzará a tradução dos textos
para as outras línguas oficiais de sua
conferência Geral.
A Conferência também adotou três
resoluções. igualmente anexas à pre~
sente Ata,
Em· fé do que. os abaixaS assinados,
devidamente autorizados !)elos seus
respectivos
governos, firmaram
a
presente Ata Finãl.
Feita na Haia. aos quatorze dias
do mês de maio de 1954, em espanhol.
francês. inglês e russo. O original e
os documentos que a acompanham serão depositados nos arquivos da organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura.
CONVENÇÃO PARA A PROTECAO

DOS BENS CULTURAIS EM CASO
DE CONFLITO ARMADO

As Altas partes contratantes
Reconhecendo que .os bens culturaís
sofreram graves danos no decorrer
dos últim~. c 01!fli OOS armados e que,
em consequencia do aperfeiçoamento
de técnicas de. guerra, estão cada vez
mais ameaçados de destruição;
Convencidas de que os dan()s cau~
sados aos bens culturais pertencentes
a qualquer povo constituem um prejuízo ao patrimônio cultural de roda
a humanidade, dado que cada povo
traz a sua própria contribuição à
cultura mundial;
.
Considerando que a conservação do
patrimônio cultural tem uma grande
importância para todos os povos do
mundq, e que convém seja dispensa9-a a _ês.se patrimônio uma proteção
iriternacional ,
Inspirando-se nos princípios que se
referem à proteção de bens culturaís
em caso de conflito armado, determinados nas Convenções de Haia de
1899 e de 1907 e no pacto de Washington de 15 de a.bril de 1935;
Considera~d?' que essa proteção só
pode ser eflcl.e-nte se ela fôr organi..
zada em tempo de. paz, por meio de
A

providências tanto nacionais quanto
internacionais;
Resolvidas a adotar tôdas as disposições possíveis para proteger os bens
culturais;
COnvieram no que se segue:

CAPiTULO PRIMEIRO
DISPOSIÇõES GERAIs SóBRE A
PROTEÇAO
ARTIGO I

Definição dos bens culturais

Para os fins da presente Convenção
são considerados bens culturais, seja
qual fór a sua origem e o seu proprietário;
a) os bens, móveis ou imóveis, que
tenham u:n~ grande importância, para
o patrímõníg cultural dos povos. tais
COmo os monumentos de arquitetura.
de arte. ou de história, religiosos ou
seculares, OS lugares que oferecem ínterêsse arqueológico, os grupos de edificações que, em vista de seu eonjunto, apresentem um elevado ínterêsse
histórÍoCo OU artístico, as obras de arte,
manuscrítos, livros e outros objetos de
iJ:t~rêsse histórico, artístico ou arqueológico, bem como as coleções cíentífícas e as coleções importantes de
livros, de arquivos, oU de reproduções:
dos bens, acima definidos;
. b) os edifícios cuja finalidade prfncípal e real seja a de conservar e expor os bens culturais móveis definidos na alínea a, tais como C\S mu'S~us, as grandes bibliotecas, os depóSItos de arqUIVOS, bem como os abrigos destinados a proteger, em caso de·
conflito armado, Os bens culturais
móveis definidos na alínea a;
c) os centros que contenham um
número considerável de ,bens culturais «íetínídos nas alíneas a e b os.
quais serão denominados "centros 'que
contêm monumentos".
ARTIGO II

Proteção dos bens culturais
A. proteção dos bens culturais , para
os fins da presente convenção, abrange a salvaguarda e o respeito de taisbens.
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ARTIGO III

Salvaguarda dos bens culturais
As altas Partes Contratantes comprometem-se a preparar em temp()' de
paz a salvaguarda dos bens culturais
situados em seu próprio território
contra as conseqüências previsíveis de
ll?1 ~ co~flito armado, adotando as provídêncías que julgarem apropriadas.
AnTIGO IV

Respeito aos bens culturais

1. As Altas Partes Contratantes
comprometem-se a respeitar OS béns
cu~turais . sit~ado's, tanto em seu próprlo território, quando no terrítórío
das outras Altas Pa.rtes contratantes
a.bstendo-se de utilizar êSSes bens, se~
sistemas de proteção e suas· redondezas para fins que possam expor
taís bens à destruição OU deterioração
em casos, de conflito armado, e privando-se de todo ato de hcstílídade
para com êsses bens"
2" As obrigações definidas no parágrafo primeiro do presente artigo só
poderão deixar de ser cumpridas
quando uma necessidade militar ímpedir de maneira imperativa. o seu
cumprimento.
3. As Altas Partes Contratantes
c0!fipro~etem-se outrossim a proibir,
a impedir e a fa-zer cessar, quando nec~ssário, qualquer ato de roubo, de
pilhagem e de apropriação indevida
de bens culturais, qualquer seja a forma de que venham revestidos êss-és
atos, e. igualmente, todos os atos de
vandalismo para com os bens mencionados. comprometem-se também a
não requisitar bens culturais móveis
situados no território de outra Alta
Parte COntratante.
4. Comprometem-se a nã.o tomar
medidas de represália contra <JS bens
culturais.
5. Nenhuma das Altas partes contra-tantes pode desligar-se das obríaações estipuladas no presente artigo.
para com uma outra Alta parte contratante, alegando não ter esta w·tima
aplicado as medidas de salvaguarda
estabelecidas no art . 3.
ARTIGO V

Ocupação

l. A::i

que

Altas Partes Contratantes
ocupem. total oU parcialmente,

EXECUTIVO
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o terrítórío de outra AUa Parte COn~ratant.e devem. na medida do Possível, prestar o seu apoio às autoridades nacionais competentes do territórío ocupado, a fim de assegurar
a salvaguarda e a c)'Jnservaçã,o dos
bens culturais ali. existentes.
2. Se a conservação dos bens culturais, situados em território ocupar
do e danificados no decorrer das
cpcracões militares, requerer medidas urgentes, e, as autoridades nacionais competentes não estiverem
em condíção de tomar essas medidas
a Potência ocupante adotará, cem a.
IPssíw~l eficiência. em estreita colaboração com essas autoridades as
medidas mais necessárias à c~er
vação .
3. Cada. Alta Parte Contratante
cujo Govêrno seja consíderado pelos
membros de um movimente de resistência como o seu legítím., GOvêrno
alertará a atenção dêsses membros,
caso seja possível, para a obrigação
de observarem as dispúsições da presente ConvençãJ referentes ao respeito dos bens culturais"
ARTIGO VI

Identificação dos bens culturais

De acõrdo com o que estabelece o
artigo }6, os bens culturais p:derão
ser providos de 'um emblema que facilite sua identificação.
ARTIGO

vn

Medidas de ordem militar

L As Altas Partes OOntratantes
comprometem-se a íntroduzír.
em
tempo de paz. noS regulamentos oU
instruções para USo de suas tropas.
dísp.ssícõas
que sejam
próprias a
assegurar a observância da presente
O)nvenção, e comprometem, também.
a incutir no espírito do pessoal vde
suas fôrças armadas o respetío à cultura e aos bens culturais de todos os
povos,

2. cx,m:Proenetem-s e, outrossísn, a
organizar ou estabelecer. em tempo
de paz e no interiOr de suas fôrças
armadas, serviços ou pessoal especializado cuja missão consista em
zelar pelo respeito aos bens culturais e colabOrar Com as autoridades
civis encarregadas de sua conservação.
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CAPiTULO 11

que tenha 'imp::rt;lncia, de
acôrdo
com o espírito do mesmo parágrafo,
tal bem poderá ser colocado SÚb proteção especial desde que a Alta Parte
ARTIGO vrrr
Contratante que o requeira se comprometa a não utilizar, em caso de
Concessão da prOteção especuü
e.nüítc armado, o objetivo em
e especialmente, no caso de
1. Podem ser c::locados sfJ'b prote- questão,
um pôrto, de uma estação ferroviáção especial um número -restrito de
OU de um aeródromo, a desviar
abrigl-':s destinados a preservar os ria,
dos mesmos ted a tráfego. Em tal
bens culturais móveis em case
de. caso,
o desvio deve ser projetado em
c:nflito armado, de centros que contempo de paz.
têm monumentos e de outros bens
6. A proteção especial será conculturais imóveis de grande impor- cedida
acs bens culturais mediante
tância, desde que:
SUta inscrição no "Registro Internacional de B'8l1S Culturais sob Protea) enContrem-se a uma distância
aprOpriada de um grande centro in- ção Especial". Essa inscrição só pO'"
dustrial ou d,~ qualquer objetivo mi- derá ser efetuada de conformidade
litar Importante, considerado ponto cem as disposições da presente Convenção e com as ccndícões previstas
vulnerável. como, por exemplO, um
aeródromo, uma estação de rádíc,
no Regulamanto para a sua aplicaum estabelecimento destinado a tra- ção.
balhos de defesa nacional, um pôrto
ARTIGO IX
ou uma estaçâ., ferroviária de certa
importância. ou uma grande via de
Imunidade dos bens culturais
com uníeações;
sOb Proteção Especial
õ) não sejam utilizados para fins
militares.
,
.
As Altas Partes Contratantes cem2. Não obstante, pede ser colocado
prCmetem-se a garantir a imunidade
sob proteção especial qualquer abrigo
dos bens culturais sob proteção espepara bens culturais móveis, seja qual
cial. abstendo-se desde a momento
fôr a sua localização. desde que esda inscrição no Registro Internacícteja construído de maneira tal que,
nal, de qualquer ato de hostilidade
segundo tôdas as prcbabílidades, nãP
venha a ser danificado em conse- ·para cPm os mesmos, e, salvante o
estabelecido no parágrafo 5. o do Arqüência de bombardeios.
3. Considerar-se-á que um, centr-, tígo 8. o, de tôda. e qualquer utilizaque contém monumentos está sende cão dos- mencionados bens OU de suas
utilizado para fins militares quando proximidades imediatas para fins rriílitares.
êle desempenhar uma função no
transporte de pessoal Ou material
ARTIGO X
militar embora se U'ate de simples
lugar de trânsito. O mesmo se dará
Identificação e vigilância
quando ali se realizarem atividades
diretamente relacionadas com as ope~
No decurso de um conflito armado,
rações militares, cCmo Q acantoná- os bens culturais sob proteção espementi, de tropas Ou a produção de
cial deverão ser providos do emblemateríat doe guerra.
ma descrito no artigo 16 e poderão
4. Não será considerada utilizaser objeto de ínspeçã., e vigilância
çâo para fins militares a guarda de
internacional, na maneira prevista
um dos bens culturais enumerados no Regulamento para aplicação da
no parágrafo primeiro, exercida por Convenção.
guardas armados especialmente, habilitados para êsse fim, nem a preARTIGO xr
sença, nas proximidades dêsse bem
cultural. de fôrças policiais normalSuspensão da i1nunidade
mente encarregadas de manter a
crdem pública.
1. Se uma das Altas Partes oon5. Se um d(Js bens culturais enutratantes cometer no que disser respeito a um bem éultural sob proteção
merados no parágrafo primeiro do
presen te artigo estíver situado na especial, uma viOlação do compromisso assumido em virtude do artigo
proximidade de um objetivo militar
DA PROTEÇÃO ESPEOIAL
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9.°, a Parte contrária fica desligada,
enquanto subsistir a violação, de sua
obrigação de assegurar a imunidade
do mencionado bem. Não obstante
sempre que lhe seja possível, Ela pedirá, previamente, que cesse tal violação dentro de um prazo razoável.
2. Com exceção do caso previsíP
no pa.:rágrafo primeiro do presente
Artigo, a imunidade de um bem cultural sob proteç~ especial só p0derá ser suspensa em casos extraordinários de nec-essidade militar ímperatíva, e enquanto subsistir tal necessidade. A necessidade militar só
poderá ser determinada pelo Ohefe
de uma fcrmaçâo igualou superiOr,
em contingente, à uma divisão. Sempre que as círcunstâncías o permitirem, a decisão de suspender a ímunídade será notificada à Parte contrária com, uma razoável antecedência.
3. A Parte que suspende a ímunidade deverá, no mais breve prazo
possível Comunicar a suspensão, por
escrito e especificando oS motivos que
a determinaram ao Oomíssârío Ge~
ral para bens culturais previsto no
RegulamentJ da Convenção.
CAP1TULO ttt
DO TRANSPORTE DE :IDThrS
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ARTIGO XIII

Transporte em casos de urgência

1. Se uma Alta Parte Oontratante
julgar qUe a segurança de certos bens

culturais requer a sua transferência.
e se por motivos de urgência, o procedimento previsto no artigo 12 não
puder ser observado, especialmente
ao declarar-se um ccnüíto armado.
o emblema descrito no artigo 16
poderá ser utilizado na operação de
transporte. a menos que c pedido de
imunidade de que trata o artigo 12
tenha sido. previamente,
formulado
e recusado. Na medida do pOSSível,
a transferência deverá ser comuni·
cada às Partes ccntrárías. Em cas?
nenhum, poderá ser utilizado o emblema distintivo numa operação de
transporte com destino ao terrítóríe
de um c utro país, se a imunidade
não houver sido expressamente concedida a essa operação de transpo~.
,
2. As Altas Partes COntratantes
tomarão, tanto quanto possível,
as
precauções necessárias a que as ope,;,
rações de transporte previstas no parágrafo primeiro do presente artigo
e amparadas - pelo emblema distintivo sejam pro-egídas contra atos de
hostilídade.

CULTURAIS
ARTIGO XIV
ARTIGO XII

Transporte sob Proteção Especial
1. Uma
operação de
transporte
destinada exclusivamente à transrel"ência de bens culturais, realizada,
.seja no interior do território, seja
cem destíno a outro território, pO_
derá, a pedido da Alta Parte COntratante interessada, ser
efetuada.
sob proteção especial, nas condições
previstas no Regulamento da Convenção.
2. A operação de transpúrte que
seja objeto de proteção especial realízar-se-á sob a inspeção internacional prevista no Regulamento da presente O:::lnwmçã::::', e os veículos serão
provIdos do emblema de que trata o
artigo 16.
3. As Altas Partes Contratantes
abster-se-âo de todo e qualquer ato
de hcstilidade cOntra uma operação
d,e transporte efetuada sob proteção
especial.

Imunidade de embargo> de captura
e de aprisi0nG/mento

1. Gozam da imunídade de embargo, de captura e de aprisionamento:
a) os bens culturais que se beneficiem da proteção prevista no ar':'
tdgo 12 oU da proteção prevista no
artigo 13;
b) cs meios de transporte dedicad~ s
exclusivamente à transferência
dos mencínnados bens.
2. No presente artigo não se estabelece qualquer limitação ao direito de visita e de vígtlâncía
-Ó,

CAPtTULO IV
DO PESSOAL
ARTIGO

xv

Pessoal

N.o ínterêsse dcs bens
ouãturaís.
respeitar-se-á,
na medida ~,m que
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isso seja compatível com as sxigêndas da segurança o pessoal mc~
bido da proteção dos msmos e se esse
pess. al cair em _púder . ~a Parte. con.trária, ser-lhe-á permrtído continuar
a eX1êrcer as suas runções. sempre
que os bens culturais de cuja salvaguarda se encarrega, houverem também caído em poder da Parte contrária.
CAPíTULO V

DO EMBLEMA
ARTIGO XVI

Emblema da Convenção

o

emblema distintivo da oonven-

cão consistirá num escudo em ponta

para baixo, partido em aspa, aZ~.H e
branco (o escudo contém um quadrado azul marinho, um dos vértáces
do qual ocupa a parte inferior do
escudo e um triângulo, também de
côr azul marinho na parte superior,
sendo os dois lados ocupados por
triângulos brancos).
2. O emblema será empregado isoladamente oU três vêzes reptido em
formação triangular (um escudo na
parte ínteríorj , de acôrdo com as
circunstâncias previstas no art. 17.
ARTIGO XVII

Uso do emblema
1. O -emblema repetido três vêzes
somente poderá ser empregado para
i den tificar :
a) os bens culturais
imóveis que
gozem de proteção especial;
b) as operações de transporte de
bens culturais nas condições previstas nos arts. 12 e 13;
c) os abrigos improvisados nas
condições previstas no Regulamento
da Convenção.
2. O emblema distintivo só poderá
ser empregado ísoladamente para
íden tíficar:
a) os bens culturais que não gozam de proteção especial;
b) as pessoas incumbidas das funções de vigilância, segundo as disposições do Regulamento da Convenção;
c) o pessoal pertencente ao serviço
de proteção de bens culturais;
d) os cartões de identidade prevís.tos no Regulamento da Convenção.

3. Quando de um conflito armado
fica proibido o emprêgo do emblema.
em casos que não sejam mencionados nos parágrafos precedentes do
presente artigo; fica também proibido utilizar-se, para qualquer fim,
um emblema semelhante ao da Convenção ,

4. Sàmente poderá ser colocado o
emblema distintivo em um bem cultural imóvel. quando ao mesmo, tempo
seja exibida uma autorização devidamente datada e assinada pela autoridade Competente da Alta Parte
Contratante.
CAPíTULO VI

CAMPO DE APLICAÇÃO DA
qONVENÇãO
ARTIGO XVIII

Aplicação da Convenção

1. Com exceção das disposições que
'devem entrar em vigor em tempo de
paz. a presente Convenção será aplicada em caso de guerra declarada,
ou de qualquer outro conflito armado
que possa surgir entre duas ou mais
das Altas Partes Contratantes, mesmo
quando qualquer delas não reconheça.
.
o estado de guerra.
2. A Convenção será aplicada
igualmente em todos os casos de
ocupação inteira ou parcial do território de uma Alta Parte Contratante, mesmo quando essa ocupação não
encontrar nenhuma resistência míIitar ,
3. Se uma das potências em con ~
flito não é parte da presente Convençã{), as potências qUe dela participarem
regular-se-â., por ela, em
suas relações recíprocas. Ainda, regular-se-ão por ela no que se referir
à potência mencionada, quando esta
houver declarado aceitar as disposições da Convenção e enquanto as
aplicar .
ARTIGO XIX

Conflitos de caráter não internacional
1. Em_ caso de conflito armado
que não tenha caráter internacional
e que tenha surgido no território de
uma das Altas Partes Contratantes.
cada uma das Partes em conflito ficará obrigada aplicar, a pelo menos,
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as díspcsições desta Convenção relativas 00 respeito dos bens culturais,
2. As Partes em conflito procurarão pôr em vigor mediante aoôrdzs
especiais. tôdas as dernaís dísposíçõee
da presente Convenção ou parte
delas.
3. A Organização das Nações Unidas para a EducaçãD, Ciência e Cultura poderá. oferecer os seus serviços
às Partes em conflito.
4. A aplicação das dísposíções precedentes não produzirá. efeito algum
sôbre o estatuto jurídico das Partes
em conflito.
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raís, a qual poderá eventualmente
ser celebrada em território de um
país neutro apropriadamente escclmdo. As Partes em c0nflito ficam
obTi&~das. a aceitar as propostas de
reuniao que lhes forem feitas. As
Potências protetoras proporão às
Par~es em conflito, para a sua aprovaeao, o nome de uma personalidade
nacional de um pais neutro ou dI;
uma pessoa indícadn pf'l:) Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a EducaçãO, oténc.a e Cultura, a qual será convída de fi. particípar dessa reunião na qualjdade doe
presidente.

C.!lPiTULO VIl

DA EXECUÇÃO DA CONVENÇÃO
ARTIGO

xx

Regulamento da C.mvenção
As modalidades de aplicação da
presente' Convenção são determinadas
no Regulamento ele execução, que é

parte integrante da mesma.
ARTIGO XXI

Potências Protetoras
As JisPosiçães da presente Convenção e de seu Pvegulamento serão
aplicadas com a cooperação das Potências protetoras incumbidas' da
salvaguarda dos ínterêsses das partes em confli to ,

ARTIG{) XXIII

Colaboração da UNESCO

1. As, .AI tas Partes Contratantes
poderão recorrer à ajuda técnica da
Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura
visand,o à organização. da proteção de
seus bens culturais, ou no que . disser
respeito a qualquer outro problema
decorrente do cumprímcnto da presente Convenção e de seu Re~ula
mente. A organização prestará o sua
ajuda. dentro dos limites de seu Pr0grama e de suas possibilidades.
2. A Organização está autorizada
a apresentar, por Inicíafíva própria.
às Altas Partes Contratantes proposições R.ara êsse fim.
ARTIGO

ARTIGO XXII

Processo

de Conciliação

1. As Potências protetoras prestarão seus bons ofícios, sempre que o
considerem conveniente no interêsse
dos bens culturais e. especialmente,
se as Partes em conflito não estiverem em acôrdo quanto à aplicação
ou à interpretação das disposições da
presente Convenção ou de seu Regulamento.
2. Para êsse fim, cada uma das
Potências protetoras, a pedido de
uma das Partes ou do Diretor Geral
da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou por iniciativa própria, .poder á prepor às Partes em conflito
uma reunião de seus representantes.
e, em- particular. das autoridades incumbidas da proteção dos bens cultu-

XXIV

Acôrdos Especiais

1. As Altas Partes oonteatantes
poderão concluir acôrdcs especü:jis sôbrs qualquer questão que julguem
oportuno resolverem em seoarado.
2. Não se pod·erá concluir qualquer
acôrd., especial qU'8 diminua a proteção oferecida pela presentj, Convenção aos bens culturais e ao pessoal incurnbíd., da salvaguarda dcs
mesmos.

ARTIGO

XXV

Divulgação da Conoenção

As Altas P2.'.rtes Contratantes comprometem-se a divulgar o mais amplamente possíveL em seus respectívos países, tanto em tempo de paz,
quanto em tempo de guerra, o texto
do." presente Convenção e de seu re";
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gulamento. Ela~ se comprometem, es~
.pectalmente- a mcorpora,l' o estudo ~a
Convenção e de seu RI~gulam-envo
nos programas de instrução militar
e, se possível, nos pro~ramas de instrução civil, de maneira tal que os
seus prtncípícs p'~ssam tornar-as c,?nhecidos do conjunto da populaçao
e. em partlcular, das fôl'çl3s armadas
e do pessoal dedicado à proteção dos
beru; culturass ,
A~TIGO

XXVI

ARTIGO

XXVIII

sançoee
A:!, Attas ParteB contratantes com":'
prnmetem-se a tomar, no quadro de
seus sistemas de du'ei to penal, tôdas as medidas necessárias para descnbrir e castigar com sanções penais
ou disciplinares as peS50aG qualquer
que seja a nacionalidade das mesmas, que tenham cometido ou orcenado que -se cometesse uma infração à presente oonvencâo.

Traduções e relatórios

DISPOSIÇÕES FINAIS

Altas Partes Oontratantes
trocarão, por intermédio do Diret-orGoêl'al da Ol·,ganização das Nações
unidas para a EducaiÇão, a Ciência
,8 a Cultura, as traduções ofi.cia.is da
presente Convenção e de seu Regulamento,
.
2. Além disso, dirigirão 8.-0 DiretorG~ralJ p·elü menos uma vez cada quatro ;1111 os, um relatório em que fig1lrem as informações co-m.ider
de
relevância sôbre as medi-das tomadas, preparadas OU examinadas pelas
.suas respectivas administrações para
o cumprimento da pr-esente Convenção e de seu Regulamento. .
1.

As

l3.das

, ARTIGO

XXVII

Reuniões

1, O Diretwr-Geral da Org·a.nização
das Nações Unidas para a Educa~ão.
a Ciência' e a Cultura poderá. com
a aprovação do conselho Executivo,
convocar reuniõ-es de representantes
das Altas Partes ocntratantes. :tle
ficará obrigado a convocar essas reuniões. quando solicitado p'D1' um quínto, pelo menos, das Altas Partes Oontratantes.
2. S9m prejuízo de quaisquer outras funções que lhe sejam conferidas pela presente Oonv~nçã<) OU seu
Regulamento, a reunião terá a atrítíuiçao de estudar OS problemas concernentes à alplicação da Convenção
e de seu &""gul ame nto, e de formular recomendações que digam 1'08$p~ito a êsse assunto,
3. A reunião poderá, além disso,
pl'ooeder à revisão da convenção ou
de seu Regulamento, Sê a maioria
das Altas Partes Contratantes estiver nela representada, e de conrormidade com as disposições do art. 39.

ARTICO

XXIX

Línguas
1. A pl'ffioente0onvençã-o está redigida em inglês, 'em espanhol, em
francês e em russo; Os quatro textos
são Igualmente fid-edignos.
2. A Organização- das Nações Unidas para a Educ8·çáo, a Ciência e a
Cultura preparará as traduções nCJIS
demais ldiomas oficiais da Conferência Geral .
1'.tl.T!GO

XXX

Assinatura
. A presente Convenção terá a data
de 14 de maio de 19>54, e ficará aberta
até 31 de dezembro de 1954 à assinatura! de todos os Estados convidados
à Conferência que se reuniu em Haia.
Entr-e 31 de abril e 14 de maio de-

1954.
ARTIGO

XXXI

Ratificação
1. A presente Convençã.o será submetida à ratificação dOB Estad{)s signatários de conformidade com os l3i2US
respecti vos processos constit.uciona1s.
2. Os instrumentos de ratificação
.gerão depositados sub a custódia do
Diretor-Geral. dra. Orgar!!.~zaçãO das
Nações Untdas para a EducaçãO, a
Olêocía e a Cultura.
ARTIGO

XXXII

A4esão
A partir da data de sua entrada.
em vigor, a presente Convenção ficará aberta à adesão de todos os Estados não signatários a que Se faz referência no artigo ;30, assim como à
de qualquer outro Estado convidado
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a ela aderir pelo Conselho ExecuU·
vo da Ol'ga.nização das Naçõe13

uni-

das para a Educação, a Ciência e a
Cultura. A adesão será eretuada mediante o d'2Jpósito de um instrumento d-e adesão junto ao Diretor-Gera.l
da Organizaçao das Nações trnídas
para a Educação, a Ciência! e a CUl-

tura.
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cünjunto ou em um qualquer dos territórios por cujas relações internacionais ela responda. A mencionada
notificaJção produzirá efeito três mes·es depois da data de seu recebi·
mento ,
ARTIG·O

XXXVI

Relação com as convenções anteriores

XXXIII

1. Nas r-elações entre as potências
que estã.Q ligadas pelas Convenções
da Haia que se l·ef.erem às leis e cos1. A presente oonvençãe entrará / tumes da guerra terrestre (IV) e a!os
em vigor três meses depois de havebombardeios por fôrças navads em.
rem sido' depositados cinco ínstrutempo de guerra (IX), já S~ trate
mentes de ratificação.
das de 29 de julho de 1899. ou das de
2. Pos t-e ri ormente, a oonvençã.o en18 de outubro de 19ü7, e que são Partrará em vigor, para cada uma d-as
tes da presente Oonvençâo, esta úldemaís Altas Partes Contr at antes,
tima completará a anterior oonventrês meses depois da data em que
cão (IX) e o Regulamento aJnexo à
houverem depnsítado o r-espectivo
Convençã·o (IV), e substituirá o eminstrumento de ratifica~ão ou -de
blema descrito no artigo 5 da COnadesão.
venção (IX) pelo emblema descrito
3. As situações previstas nos arno artigo 16 da presente Convenção
tigos 18 e 19 farão com que aL'5 ratínC5 caso., em que esta e seu Reguficaçõ{\s e adesões, depositadas pelas
lamento prevêem o emprêgo do mennartes em confl1to antes OU depois de
cionado emblema.
terem iniciado as hostilidades OU
2. Nas relações entre as potências
~;, ocupação, surtam imediato efeito.
ligadas pelo Pacto de 'Washington de
N·esses casos, o Diretor-Geral da or15 de abril de 1954 para a Proteção de
ganização das Nações Unidas para a
Instituições Artísticas e Científicas e
Educação, a Ciência e a Cultura ende Monumentos Históricos, (PaClto
viará, o mais ràpidamente possível, as Ro.erich). e que sejam também Parnotíücações previstas no mrtigo 38
tes à presente Oonvenção, esta última -completará o Pacto R().erich, e
ARTIGO XXXIV
substãtuírà a bandeírai descríta no
artigo !lI do pacto pelo emblema
Aplicação
descrito no artigo 16 da presente
1. Ca da Estado parte da Con venConvençâo, nos casos em que esta e
cão. na data de sua entrada em vio seu Regulamento prevêem () emgor, ?dO tará tôdas as medidas necesprêgC) do -cítado emblema.
sárias a que esta seja efetivamente
ARTIG'O XXXVII
aplicada num prazo de seis meses.
2, Para todos OS Estados que deDenúncia
positarem c instrumento de ratifica1. Cada umrs das Altas P.atrtes Con·
ção ou dI:: adesão depois da data de'
tratantes poderá d-enunciar a preentrada em vígor da Convenção, o
sente Convenção em nome próprio
prazo será de seis meses a partir da
ou no dos territórios por cujas redata do depósito do instrumento de
ratificação OU de adesão,
1~,~õSG internacionais seja responsável.
2. A denúncía s-erá comunicada por
ARTIGO XXXV
instrumento escrito, que será devositado junto ao Díretcr-Oeral da OrgaExtensão Territorial da Convenção
nização das Nações Umdas para a
Qualquer das Altas Partes ContraEducação, a CIência e a Cultura.
tantes poderá, no momento da rati3. A denúncia produzirá efeito um
ano depois da data em que se houficação DU da adesão, ou em qualquer outro memento ulterior, declaver recebido o instrumento- corresrar, mediante notificação dirigida ao
pnndente, Não obstante, se ao expíDiretor-Geral da organísacão das Narar o ano a Parte denunciante se
ções Unidas para ai Educa~ão, a Ciên·
achar envolvida em conflito armacia, e 8.. cultura, que a presente COndo, a denúncia nã-o terá efeito envenção tornar-se-á obrigatória no
quanto não forem suspensas as hosAltI-IGO

Entrada em vigor

se

>
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ttlidades e enquanto não houverem
terminado as üpera'Çóes de repatriaçã.o de bens culturais.
ARTIGO

XXXVIII

N otijicações
O Diretor-Geral' da organ~~ç~ú
-das Nações unidas para. a Educ,::;-çao,
a Ciência e a Qultura mfo!m~a OS
Estados a que se faz reíerêncía nos
arbtgos 30 e 32, bem como às Nações
Unidas, do depósito de todos OS instrumentos de ratificaçâo, de adesão
ou de aceií.açân mencionados nos ar-

tigos 31, 32 "e 39, e das notíficaJções

e denúncias previstas, respectív amente. nos artigos 35, 37 e 39.
ARTIGO

XXXIX

Revisão da Convenção e de seu
regulamento

1, cada uma das Altas P:?.rtes Contratantes poderá propor modificações
à presente Convenção e ao seu Regulamento, Qualquer mndificaçâo assim
proposta será transmitida ao Diretor-Geral da Qrg8,nizaçáo das :-:rações Unidas para a Educação, a çiência e -a' cultura, o qual a comunicará
a cada uma das Alt~1S Partes contratantes vsolícitando .ao mesmo tempo,
que estas declarem. dentro tio prazo
de quatro meses se:
a) desejam que se convoque uma
Conferência para discutir a modificação proposta;
b) favorecem a aceitação da proposta, sem necessidade de conferencia;

rejeitam a modífícaçâo proposta, sem necessidade de Confê'!:ê.ncla.
2. O n!l'etor Geral da Organização
transmiti-rá as respostas recebidas a
tôdas as Altas Partes contratantes,
c)

3 . se tõdas as Altas Partes Contratantes que tenham respondido
dentro do praZo previsto ao inquérito do Diretor Geral da, Organização
das Naçee.s Unidas para a illducaçio,
a ciência e a cultura, conforme a
alínea (b) do parágrafo primeiro do
presente artigo, informarem o Oire.ter Geral _de que estão de acôrdo
em adotar a modificação sem que
se reuna uma Conferência, o Diretor
Geral fará notificação dessa decisão.
segundo dispõe o artig'o 38. A modificação entrará em vigor, no tocante a tôdas as ditas Partes oontratau,

003, depois de um prazo ie 90 dias
a contar da data da notificação,

4 . O Díret 01' Geral convoe ará uma
Conferência das Altas Partes con.
tratantes a fim de examinar a modificação proposta, sempre qUe a
convocação houver sido solicitada
por mais de um têrço das: Altas
Partes contratantes,

5. As propostas modificações õa
Convenção e de seu Regulamento
que sejam objeto do processo pr..-;v~s
to no pa,rágrafo precedente só vntrarão em vigor quando tenham sido
adotadas
por unanimidade
pelas
Altas Partes Contratantes 1\~tJrE5~n
tadas na Conf'3rência, e, aceitas por
todos os Estad-es que são Partes à
convenção.
6, A aceít.ação .pelas Altas Panes
oontratanies das modificações da
Convenção ou do Regulamento que
tenham sido adotadas pela Con1e~
rêncía prevista nos parágrafos 4 e
5 será efetuada mediante o depósito
de um instrumento formal junto ao
Diretor Geral da Org'anizaçã-a das
Nações Unidas para a Educaçã.o, a
oténcía e a Cultura,
7. Depois de entrarem em vigor
as modificações da pr€.9.sn!e Convenção ou de seu R-egulam~nto. UJü~
camente o texto assim modificado ricará aberto à ratifícaçã-, oU adesão.
ARTIGO

XL

Registro
Em obediência ao artigo 1(}2 da
Carta das Nações Unidas, a presente Coovenção será registrada na Se-

cretaria das Nações Unidas, a p~di~
do do, Diretor Geral da Organizaçâo
das Nações Unidas para a Educa.ção,
a Ciência e a Cultura.
Em fé do cue os abaixo assinados,
de-vidamente - autcrísados, firma-ram
a presente Convençâo .
Feita na Haia. em 14 de maio ce
1954, num único exemplar que será
deposijado nos arquivos da Org:tnL
zação das Nações Unidas para a Edu~
cação. a ciência e a ouiíura, c do
qual remeter -se-âo cópias autantícadas a todos Os Estados a que se faz
r ererência nos artigos 30 a 32, bem
como à Organização das Nações uni,
das.
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EXECUÇAO

DA CONVENÇãO PARA A PROTE~

ÇAO DOS BENS CULTURAIS EM
CASO DE CONFLITO ARMADO

EXECUTIVO

seu corpo
diplomático ou consular
ou, com o prévio assentimento da
parte ante o qual serão acreditadcs,
entre quaisquer outras pessoas.
ARTIGO IV

CAPiTULO 1
DA VIGILÂNCIA E

INSPEÇAO

Lista tnternaciotuü de Pereoiuuuuuies

Desde o momento em que entrar
em vigor a Convenção ú Diretor-Geral da Organização das Nações UnidHS para a. Educação, a Ciência e a
Cultura redigirá uma lista internacional de personalidades aptas a desempe-nhar I3.S funções de ComissárioGeral de Bens Culturais, composta
cem os nomes dos candidatos apre,
sentados pelas Altas Partes Contra.
tantes. Essa lista será objeto de revisões periódicas, por iniciativa do
Dirt tor-Geral da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, que levará em
consideração Os pedidos das Altas
PartEs contratantes.
ARTIGO II

àa Vigilância
Inspeção

e da

Logo que uma das Altas Pal'tes
Contratantes participe de um conflíto armado ao qual se aplicar o artigoO 18 da Convenção:
(1,) ela. designará um representante para as questões relativas aos
bens culturais situado~ em S-CU territórío: se essa potência ocupara
território d-e um OULTO país. deverá
nomear um representante especial
para as questões relativas aos bens
culturais que nêle se encontrem;
b) a potênda protetora de cada
Parte contrária a essa Alta. Parte
Contratant-e designará delegados pe.
rante esta última, de conformidade
com o previsto a-o artigo 3 do Regulamento;
c) acreditar-se-á perante essa Alta
Parte Oontratant.é, um COmissárioGeral de Bens Culturais, de acôrdo
oom o artigo 4 do Regulamento.
ARTIGO III

Desumaçdo de DelegacWs das Poténcias

DesüJnaçii;o do

Protetoras

A Potência protetora escolherá os

seus delegados entre os membros do

Comissária-Geral

de Bens
CulLurais será eleito, de COmum acôr.
do. pela Parte ante a qual será acre ..
ditado e pela-s potêncías protetoras
das partes contrárias, dentre as PC1"sonalidades que figurem na lista internacíonal.
~. Se as pa.rtes não. chegarem a
um acordo durante as três semanas
seguinte, à abertura de suas conversaçôes sôbrc a questão em, aprêço,
solicitarão ao Presidente da Corte
rnternacíonai de Justiça que designe
o comissáríD-Geral. o qUdl náo €ntrará em funções antes de haver obtido
assentimento da parte Junto à qual
deverá exercer a sua missão.
1.

ARTIGO I

Organização
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O

Oomíssário-Genal

ARTIG·:)

v

Atribuições dos Delegados

Caberá aos delegados das Potê1l0ias
protetoras verificar 36 violações da
Convenção, investigar, com o consentimento da Parte junto à qual
exercem a sua missão, as circunstâncias em que SB tenham produzido as
violações, efetuar gestões no lugar em
que elas ocorrerem a fím de que
cessem e, caso necessário, dar ciência de tais violações ~) oomíssáríoGeraL Os delegados deverão manter
o oomíssáríc-Oeral a pa·l' do que fizerem,
ARTIGO

VI

Ail"ibuições do Comíssátto-Geral

1. O Comissário Geral - de Bens
oulturaís tratará com o represemrante da Parte junto à qual exercer
a sua missão e OOID os delegados interessados, das questões que lhe fo~
rem apresentadas com resp8it<) à
aplicação da Convenção.
2. Terá podêres d.~ declsão e de
nomeação, nos casos previstos no
presente Regulamento.
3. - Com o consentimento da parte
juni:() à ouaj exercer a sua mi-ssão,
terá o direito de ordenar / a t eaíiza ,
Çã'D de um inquérito .1U de dirigi-lo
pessoalmente,
4. ~l.e fará, junto às partes Em
conflito ou as suas Potências prole-
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tõdas as gestões que conside-

rar 6.te1.s à aplicação da OOl:lvenção.
5. Prepr3N r á 95 relatórios necessá-

rios sôbre a aplicaçã() da Convenção
e os transmitirá às partes interessadas e às suas potências protetoras.
Remeterá cópias dos relatórios ao'
rnretor-oerar da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a cultura, o qual poderá
utilizar unicamente os dados tecntcos
que figurem em tais relatórios.
6. Quando não houver potência
protetora o cbmiS'Sário--Géral exercerá as funções atribuídas à potência
protetora pelos artigos 21 e 22 da
Convenção.
ARTIGO

VII

Inspetores e Ttcnicoy

1. Sempre que o oomíssãno-oerar
de Bens oulturáís, a pedido dos de.
legados interessados, ou' depois de
Os ter consultado, considerá-lo ne-

cessário, proporá à parte junto à
qual esteja acreditado a nomeação de
uma pessoa que, na qualidade de.
insp-etor de bens culturais, será incumbida de uma missão determinada. f:sse inspetor sàm-2nte responderá por sU-a missão perante 0 Comigo
sárrc-Oeral .
2. O Oomíssárto-Geral 05 del'êgados e os inspetora, poderão recorrer
aos serviços de técnicos cujos nomes
serão igualmente submetidos à apro,
vaçio da parte mencionada no Darágrafo anterior.
~
ARTIGD

VIII

Exe?'cício da Missão de Vigilanda

Os comissários-Gerais de Bens Culturais, Os delegados das potências
protetoras, os inspetores e os técnicos não deverão exceder em caso
algum, os limítes de suas respectivas
missões. Devel'ão, especialmeme, ter
em mente as necessidades di; segurança da Alta Parte contratante junto à Qual exercerem missões, e ponderar, em qualquer circunstância. as
necessida des da situação militar. tal
corno essas lhes forem apresentadas
pela dita Alta Parte Oontratante.
ARTIGO

IX

Substituicõo das Potências Protetoras
Se uma das partes Em conflito
não contar com os serviços de uma
potência protetora, ou deixar de con-

EXECUTIVO

tal' com tais serviços, poderá pedir
11 um Estado neutro que assuma as
funções de Potência protetora na dBsígnação
de
um Comissário-Geral
de Bens Culturais conforme o prúcesso previsto no artigo 4. O Comissário
Geral assim designado poderá/ confiar aos inspetores as funções que o
presente Regulamento atribui aos delegados das Potências protetoras.
ARTIGO

X

Despesas
A remuneração e as despesas do
Comissãrio-Geral de Bens Culturais,
dos msnetores e dos técnicos correrão por' conta da parte junto à qual
estejam acreditados; as despesas correspondentes aos delegados das potências protetoras serão objeto de
um acôrdo entre essas Pot§nc!.as e
os EstadOS
CUjos ínterêsses protejam.

CAPíTULO II

DA PROTEÇãO ESPÉCIAL
Il.RTlGO

XI

Abrtgos imprOvísados

1.. Se. no decorrer de um conflito
arrn 8.ao, uma das Alt~s Partes Co.ntratantes for obrigada, por círcunstáncías imprevistas, a construir um
abrigo improvisado, e desejar que o
mesmo seja colocado sob proteção
'%1)f:c!,~:il. deverá
imediatamente comunícar o fato ao Comissário-Geral
junto a ela acreditado.
2. Se o Comissário-Geral consídernr que as círcunstáncías e a importancía dos bens culturais recolhidos
:::l. tal abrig'o improvisado jUstificám
li medida, poderá autcrízar H Alta
Part~
Contratante a colocar nêle o
emblema descrito no artigo 16 da
oonvencão. Deverá' comunicar de
Imediato a sua decisão aos delegados
interessados das potências protetoras,
cada um dos quais poderá, dentro de
um prazo de trinta dias, ordenar a
pronta retirada do emblema.
3, Logo que os delegados. tenham
manifestado o seu assentimento, ou
depois de transcorrer o prazo de 3D
dias sem que nenhum dos delegados
!~,:':'l'C$sacJ:o;s manifeste a sua op-osição, e se o abrigo improvisado reúne,
segundo a opinião do Comícsário-Geral, as condições previstas no arttgo 8°,
da Convenção, o Comissário-Geral so-
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licitará do Diretor-Geral da Ol'ganízação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura a inscrição do abrigo no Registro d€. Bens
Culturais sob Proteção E3pil0ial.
ARTIGO

XII

Iceçistro Internaciotuü de Bens

cuuu-

raie sob Prot!!.çÔ;O EspeciaL

'

1, Preparar-se-á um "Registro Int ô rnacíonal de Ben.s Culturais SOl)
Proteção Especial".
2, O Dir-etor-Geral da. Organização
das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura encarregar-se-á
dês.~-e RegIstro, t
remeterá dunlicatas
do mesm., ao Soore1ário-Geral das
Nações Unidas bem como às Altas
Partes contratantes.
3. O Registro será dividido em capitulcs, e cada um dêles corresponderá a uma Alta Parte Contratante.
Os capítulos serão subdivididos em
três parágrafos, a saber:
abrigos,
centros aue contêm monumentos, outros bens culturais imóveis. Compete ao Diretor-Geral riecidir quais
as informações que devam figurar
em cada capitulo.
ARTIGO

XIII

eauios de Inscrição
1, Cada uma das Altas Part-es C<Jn~l'atantes
poderá requerer ao Dir€ter-Geral da Organização das Nacoes Unidas para a Educação, a Ciênera e a Cultura a inscrição no Registro de determinados abrigos, centros que abriguem monumentos, outros bens culturais imóveis situados
em seu território. Os pedidos conte: -, indicações sôbre a IDealização
rl.;,· ditos bens. e certificarão que cs
mesmos reúnem as condlcões previst~:,; no artigo 8 da Convenção.
2. Em caso de ocupação, a potência ocupante poderá formular o pedi.D,;} de ínscrreâo .
3. O Diretc-r-Geral da Organiaaçâo
das Nacões Unidas para a Educação.
d Ciência e a Cultura enviará, sem
demora CÓjÚl. dos requerímentcs de,n5"::;':çáo a cada uma das Alt·2S Part,eS Cont1'2tantes.
l....

ARTIGO

XIV

OpOsição

1. Cada uma das Altas Partes ooncratantes poderá opor-se à inscrição
IlO Registro de um bem cultural, me:-
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diante carta endereçada ao DiretorGeral da
Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Cliência e
u Cultura. Essa carta' deverá estar
em mãos de Diretor-Geral no prazo
de Quatro meses a contar da data
em que expediu uma cópia do requerunento de ínscrícâo .
2. Tal oposição deverá ser fundamontada. Os únicos motivos admíssíveís serão;
'0 qUê não se trata de bem cultural:
1)) que as condições mencionadas
no artigo 8 da Convenção não se
verificam.

3. O Diretor-Geral enviará, imediatamente, cóoía da carta de oposição às Altas partes Contratantes, Re
necessário. solicitará o parecer da
Comissão Internacional de Monumentes. Lugares de Int5rêsse Artístico e Histórico e Excavaç&cs Arqu-eo1t)g'\c::J.s, e, outrossím, se o julgar conveníente, de qualquer outro organismo cu personalidade competentes.

4, O Diretor-Geral,

JU

,a Alta Par-

te Contratante que tenha SO}!ciL2,dO
u.
inscrição, poderá fazer tôdas as
~e.stõ2s oportunas junto às Altas Partes Contratantes que hajam manírestado oposição, a fim de que essa
cposiçâo seja. retirada.
5. Se uma das Altas Partes oontr s tantes, que houver solicitado em
tempo de paz a inscrição de um bem
cultural n(} R egistro, parcíci» I;' de um
conrí.to armado, ant-es de se ter eretuado a ínscricão, o bem cultural de
Que se tratar será inscrito imedí s tamente pelo Diretor-Gêl'al no Regístro, a título provlsório, agunrdando
conrírmacão, renúncia ou anulação d9
qualquer processo de oposiçâo que
.pm{.er ser .ínicíado ou que já o t'f:~,h}

sido.
.
6. Se, num prazo de seis meses.
contado a partir da data em que recebeu a carte de oposição o DiretorGz ral não houver recebido da Alta
PS1"t·e Contratante que formulou a
o~j2çá{)
uma comunícacão no sentido de que deslstíu da mesma,
a
Alta
Parte
Contratante
que tenha apresentado o pedido
de inscrição poderá recorrer ao processo de arbitragem previsto no parágraío seguinte.
7, O pedido de arbitragem deverá
ser formulado o' mais tardar um ano
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depois da data ~m que o Diretor Geral tenha recehIdo a carta de oposição, C'ad.a uma das duas Partes
em controvérsia designará um árbítro. No caso em que o pedido de inscrição tenha sido objeto de mais de
uma oposição as Altas Partes qontratantes que se houverem manifestado em oposição designarão conJunrarnente um árbitro. Os dois árbítros
eleg'erão um árbitro-!presidente~ escolhido na lista de personahdade.'!
prevista no art~o primeiro do presente Regulamento; se os árbitros
não concordarem quanto à escolha.
soncitarão ao Presidente da
Cõrte
Internacional de Justiça que designe
um árbitro-presidente,' o qual náA)
será necessàríamente escolhído entre
os nomes que fígurern na lista internacional de personalidades. O tribunal arbitrai assim constituído determinará as suas próprias normas processuais; as suas decisões serão ínapeláveis.
8. Cada uma das Aitas Partes
contratantes pode declarar, sempre
que se inicie uma controvérsia da
qual seja ela parte que 'não. deseja
aplicar o processo de arbitragem
previsto no parágrafo precedente.
Nesse caso, a oposição ao pedido de
inscrição será submetida pelo DiretorGeral às Altas Partes contratantes,
A oposição somente será mantida se
as Altas Part€s Contratantes o decidirem por uma enaíoría de dois terços de votantes. A votação 8el'á efetuada por eorrespondéncía. a menos
que o Diretor-Geral da Organização
das Nações Unidas para' a Educação, a Ciência e a cultura, julgando
indispensável a convocação de uma
reunião, em virtude dos poderes que
lhe são conferidos pelo artigo 2'7 da
Ccillven.ção, resolver convocá-la. Se
G Diretor-Geral
decidir que se vote
por correspondência, convidará as
Alta " Partes contratantes a que lhe
remetam o seu voto por carta laorada e selada, dentro de um prazo
de soeis meses a ser contado do dia
em que Ihes tenha sido dirigido o
convite correspondente.
ARTIGO

xv

Inscrição
1, O Diretor-Geral da Organízaçâo
das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura fará inscrever
no Registro, sob um número de ordem, cada um dos bens com respeito
aos quais se houver formulado um

ExECUTIVO

requerimento de inscrição sempre
que o pedido não tenha levantado
oposição no prazo previsto no parágrafo primeiro do artigo 14.
2. No caso em que uma objeção
tenha sido feita, e salvo o disposto
no parágrafo 5 do artigo 14, o Diretor-Geral não procederá à in.scrição
de 'bem cultural no Registro, a não'
ser que a objeção seja retirada, ou
que não seja confirmada depois dOE
processos previstos no parágrafo 7 do
artigo H, ou no parágrafo 8 do mesmo artigo.
S'. SemP're que sej a aplicável o
parágrafo 3 do artigo 11, o DíretorGeral procederá à inscrição, a pedido
do comissário-Geral de Bens ouituraís.
4.

O Diretor-Geral enviará pronao
Secretário-Geral das
Nações Unidas, às Altas Partes Contratantes e, a pedido da parte que
requereu a inscríção, a tod;)s os demais Estados a que se reterem os artigos 3D e 32 da Convenção cópia autêntica da inscrição no Registro, A
ínscrição surtirá efeito trinta dias
depois da mencionada remessa.

tamente

ARTIGO

XVI

C ancelamento

1. O Diretor-Geral da organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura cancelará a inscrição de um bem cultural
no Registro nos seguintes casos.
a)

a pedido da Alta Parte Con-

tratante em cujo territórío se encontra o bem cultural;
b) quando a Alta Parte oontratante de cue partiu o pedido de íns-

críçâo 'tenha denunciado a Convenquando essa denúncia haja
entrado em vigor ;
c) no caso especial previsto no parágraro 5 do artigo 14. quando a
oposição tenha sido confirmada em
eonseqüêneia dos
processos mencionados no parágrafo 7 do artigo 14,
ou no parágrafo 8 do mesmo artig-o.
2. O Diretor-Geral remeterá de
imediaJto 3.1) Secretário-Geu'al das
Nações Ualidas e a todos os Estaà.os
que tenham recebido cópia da inscrição uma cópia autêntica do cancelamento da inscrição. O cancelamento produzirá efeito trinta dias depois
da remessa da notificação.
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CAPITULO ui
DO

TRAl\lSPORTE

DE

BENS

CULTURAIS
ARTIGO

Processo

XVII

para obter a

imunidade

1. O pedido a que se refere o
parágrafo 1 do artigo 12 da Oonvenção deverá ser dirigido ao Comissárto-Occal d-c Bens culturais. No
pedido serão apresentadas as razões
que o motivam, discriminando-se número aproximado, e D. ímportància
dos bens culturais que tenham de
ser transferidos,
lugar onde se encontram, o lugar para onde serão
transportados, os meios de transporte, o itinerário a ser seguido, a data
em que se espera iniciar o transporte
e quaisquer outras informações de
releváncía.

°

2.

Se o

Corníssárío-Geraí,

depois

EXECUTIVO

minar-se o conflito; essa restituição
será efetuada no prazo de seis meses
a contar ela data do pedido respectivo;
c) durante as transferências sucessivas e a permanência no territóri() de outro IDstado, cs bens culturais nã-o poderão ser objeto de nenhuma medida 'de embargo, e nem
o depositante ou o deposítárío poderão dispor dos mesmos. Nã-o obstante, quando necessário em vista da
salvaguarda dos bens, o depositário.
com o prévio assentimento depositante, poderá ordenar a. sua transferência para o território de um terceiro país. nas. condições previstas
no presente artigo:
d) o .Yêq.ido de proteção especial
deverá l~dlC.ar que o Estado para.
curo terrítórío se destina a transferência aceita as disposiçôes do pres·en;te artigo.
.
ARTIGO XIX

Território ocupado

de ter realizado as consultas que
julgar necessárias, considerar que a
transferência se justifica, ouvirá os
delegados interessados das Potênclas
protetoras sôbre as medidas propostas para execução da transferência.
Ouvidos os delegados, dará cíência
do transporte às partes ínteressadas
no conflito, incluindo na notificação
todos os dados que possam ser de
utilidade. '
3. O Comissário-Geral designará um
ou vários inspetores, os quais deveTão zelar pai' que sejam transferidos apenas os objetos constantes do
pedido, por que a operação de transporte se taça da maneira aprovada.
e
utilíze o emblema. O Inspetor
ou inspetores acompanharão os bens
a tê ao pcnto de destino.

Quando uma Alta Parte Contratante qUe estiver ocupando o território de outra Parte Oontratants
transportar bens culturais para um
abrigo situado em outro ponto desse
território, sem podei' observar o processo previsto no artigo 17 do RegUlamento, o transporte não poderá ser
considerado como apropriação mdevida no sentido do artigo 4 da Convenção, se o Comissário-Geral certíf'ícar por escrito. deveis de ter cúosultado previamente o pessoal . e5-·
ponsável pela proteção, que as CIrcunstâncias tornam a transteráncía
necessária.

ARTIGO XVIII

DO EMBLEMA

u:

Transportes para o estrangeiro

transporte que se efetue sob
proteção especial para o território
de outro país ficará sujeito, não SÓ
às disposições do artigo 12 da Convenção e do artigo 17 do presente
Regulamento, mas também às seguintes normas:
a) durante a permanência dos bens
culturais no território de outro Estado, será esse o deiPOsitário dos mesmos e dêles tratará com cuidado
pelo menos equivalente ao dispensa
a seus próprios bens culturais de im~·
portàncía similar;
b) o Estado depositário somente
restituirá êsses bens depois de terO

CAPíTULO IV

ARTIGO

xx

Colocação ao emblema

1 . A colocação do emblema e 2'~'J.
grau de visibilidade dependem da.
aprecíaçâo das autoridades comoerentes de cada uma das Altas PaÚes
Contratantes. O emblema poderá li~
gurar nas bandeiras e nas braçadeiras. Poderá ser pintado sôbre um
objeto ou figurar no mesmo de qualquer outra forma apropriada.
2. Não obstante em caso de conflito armado, e sem prejuízo de adok. <se eventualmente um sistema desinais mais completo, O emblema deverá. ser colocado sôbre os veículos

ATOS DO

PODER

de transporte mencionados nos artigOS 12 e 13 da Convenção. de maneira a que seja bem visível, durante ti
dia. tanto do ar como de terra.
O emblema deverá ser visível de
terra:
a) em in tervalos regulares de dístãncia suficiente para delimitar claramente o perímetro de um centro
·que contém monumentos sob proteção especial;
b) na. entrada de outros bens eul-tutaís imóveis sob' proteção especial.
ARTIGO XXI

'Identificação das

Pessoas

1. As pessoas a que se reterem o
artigo 17 da Convenção, parágrafo 2,
alíneas (b) e (c) , poderão ostental'
uma braçadeira com o emblema, expedido e selado pelas autoridades
competentes.
2. Serão portadores de uma car-teíra de identidade especial na qual
figure o emblema. Ess::1 carteira
mencionará, pelo menos, o nome e
sobrenome, a data do nascimento, o
ti.tulo oU grau, c a função do interessado , A carteira conterá uma fotografia do titular, e sua assinatura
ou as suas impressões digitaís, ou
ambas as coisas. Ostentará, além
disso , o sêlo sêco das autoridades
competentes.
3. Cada uma das Altas Paetes Contratantes adotará o SBU modêlo de
'carteira de ídentids..de, Inspirando-se
cara isso no modêlo anexo, a título
-de exemplo, ao presente Regulam.çn to.
As Altas Partes Contratantes trocarão entre si os modelos adotados.
Cada carteira. de identidad-e será expedida. Soe possível, pelo menos em
duplicata, sendo que uma das vias
será arquivada pela Potência que expediu a carteira.
4. AB pessoas mencionadas no ores-ente artigo não poderão ser r rívadas. sem justo motivo, d-e sua carteira de identidade e do direito de
ostentar a braçadeira.

PROTOCOLO
AS ALTAS ~ARTES CONTr.ATANTES
CONVIERAM NO QUE SE SEGUE:

I

uma das Altas Partes
compromete-se a im'pedir a exportação de bens culturais
1.

Cada.

Contratantes

EXECUTIVO

de um
território por ela ocupada,
durante um conflito armado. Os ditos
bens culturais acham-se definidos no
artigo primeiro da Convenção para
Proteção de Bens Culturais em caso
de Conflito Armado. assinado, na
Haia, em 14 de maio de 1954.
2. Cada uma das Altas Partes c.on~
tratantes, comprom-ete-se a colocar sob
seqüestro os bens culturais ímportados
em seu território que procedam, direta ou índíretamcnte, de qualquer territóri., ocupado. O seqüestro . será
declarad-, seía de oficio, no momento
da ímportaçãn seja. se ísso não s-e
der, a pedido das autoridades, do cita elo território.
3. Cada uma das Altas Partes
contratantes compromete-se a restituir, no fim das hostilidades às autorídades competentes do território antericrmente ocupado, os bens culturais
cue se encontrem no seu território,
caso OS ditos helís tenham si.do ÚX1JOl'tados contràriamente ao princípio do
p2,rágTa.fo prímeiro. Em nenhum caso,
os bens culturais poderão ser retirados a título de reparações de guerra,
4. A Alta Part-e Contratante à qual
cabia a obrigação de impedir a exportação de bens culturais do terrrtório ocupado por ela deverá ind-enizar os possuidores de boa-fé de bens
culturais que tenham de ser restituídos. de acôrdo com o disposto no parágrafo precedente:
II

5. Os bens culturais procedentes
do território de uma Alta Paete Contratant-e. por ela depositados, a fim
de protegê-los contra os perigos de
um conflito armado, no território de
outra Alta Parte Contratante, serão
restituídos pela última, no fim das
hostilidades, às autoridades competentes do tel:'ritório de procedência.
lI!

6.

0- presente Protocolo será da-

tado de 14 de maio de 1954 e permanecerá aberto até a data de 31
de dezembro d-e 1954 à assinatura de
todos 05 Est.ados convidados à Conferência reunida na Haia entre 21 de
abril e 14 de maio de 1954.
7. a) O presente Protocolo será
submetido à ratifícação dos Estados
signatários conforme os seus respec,
tíccs processos : constitucionais;
b) 05 instrumentos de ratificação
serão depositados sob a custódia do
Diretor-Geral da Organização das Na-
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ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
8. A partir da data de sua entrada
em vigor, o presente Protocolo esta.rá aberto à adesão de todos os Estados a que se refere o parágrafo 6,
que não tenham assinado, bem como
à de quaisquer outros Estados convidados a aderir ao mesmo pelo Conselho Executivo da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura. A adesão verifiinstrumento de adesão junto ao Dicar-se-á mediante o depósito de um
reter-Geral da Organização das Nacões Unidas _ para a Educação, a
Ciência e a Cultura,
9, Os Estados a que se faz referência nos parágrafos 6 e 8 poderão,
no ato da assinatura, da ratificação
ou da adesão, declarar que não se
consideram ligados pelas disposições
da Parte primeira, ou pelas disposições da Pa~de II do Protocolo.
10. a) O presente Protocolo entrará em vigor três meses depois que
tenham sido depositados cinco instrumentos de ratificação;
b) Posteriormente, entrará em vigor para cada Alta Parte' Contratante três meses depois do depósito de
seu instrumento de ~'atificação ou de
adesão.
c)
as situações 'previstas nos artígO!3 18 e 19. da Convenção para 8 Pro·teçã,C) de Bens oulturats em C3S0 de
Conflito Armado, asstnada na Haia
no dia 14, de maio de 1954,' darão
imediato efeito às ra titícações e às
adesõ€s deposítaõas pelas partes Em
conflito, antes ou depois do início
das hostilidades ou da ocupação. Em
tais casos, o Diretor-Geral da Organização das Naçõex Unidas para a
EdU0ação, a ciência 2, a Cultura far.<J,.
'pela via mais rápida, as comunicações
previstas' no parágrafo 14.
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ou da adrsâc ou em qualquer mom-ento posterior, decla..r ar, pOr uma
notificação dirigida ao Diretor das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência .e a culturra, qUe o presente
Protocolo se estenderá ao ccnjunto ou
a um qualquer dos terrítórícs por
cujas relsçõrs internackmais seja :rESponsável. A mencionada notificação
produzirá ef€ito três meses depois da
data de seu recebimento.
13. a) Cada uma das Altas Partes Contratantes terá a faculdade dê
denunciar o presente Protocolo em
nome próprio ou no d-e qualquer território por cujas relações mtsrnacíonais seja r.soonsãvet.
b)
A denúncia será tl01,ift::ada por
um instrumento escrito depositado
junto ao Diretor-Geral da Orgallli'Zação das Nações Unidas pa:·i.:l. a. Edu~
cação, a Ciência e a 0uitl.íra.
c) A denúncia será etetíva um
ano após do recebimento do instrumente> de d-enúncia. Não obstante, se,
ne> momento em que expira êsss ano,
a oarte denunclante se snc ilÜl'ar írnplícada em .conflit., armado. os ereítos da denúncia ficarão em suspenso
até ac fim das hostilidades, e. enquanto durarem as operaçó-s de repatriação de bens culturais.
14. O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para ::, Educação, a Ciência e a Cultura ínrorrnará os Estados a que fazem refel'ência os parágrafos 6 e 8. brn c'JInO
à Ol'ganiz.ação das Nações Unidas, do
depósito de todos OS instrumentos de
raüricacâo e de adesão ou aceitação,
mencíonadcs ncs parágraf-is 7. 3 e 15,
e das notifícações e denúncias prevístas nos pe rágr afos 12 e 13.
15. a) O presente Protocolo pode
ser revisto, Se a r€visão fõr solicitada
por mais de um têrço das Altas Parks contrat-a·ntes ~
1:. a) Os Estados put.::s do Prob)
o Diretor-Geral
das
Nacôes
tocol., na data de sua ~nkada em viUnidas para a Edu cri. çãe, ,'1, Ciência.
gor tomarão, cada um DO qu c'· JhB d.se a Culture convoca-rá lIma ocnreser respeito, tôdas as medidas requerirenda para êsse fim;
,
das para, a sua aplicação efetiva num
C) as modificações ao presente Proprazo de seis meses.
tocolo entrarão em vigor $oment. e dC'b) ~ss.e prazo será de seis meE-2s,_ pcis de adotadas, po-r -mantmidade.
contados a partir do dspósito do inspelas Altas Partes Contmtantes r etrumento d?- ratificação ou de a depresentadas na Conferência, e d3 hav-rem sido aceitas por tôdas as Altrrs
são, para todos OS Est3.dos qu.e dep8'sitarem o seu instrumento de' ratifiPr~rtes contratantes:
Gaçáo ou de adesão depois da data
d)
'8. aceitação pelas Altas Partes
de sntrada em vigor d.o Protocolo.
Contra.tantes das mcdíficaçôes ao presente
protocolo que tenham sido ado12, Tôda Alta Parbs Ccntri'!.tant-e
tad9_s pela CD-nferênda a que Se 1'::'poderá, no memento d·a. ratificação
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ferem as alíneas (b) e (C) será efetuada mediante o d,epósito de um instrumento formal junto CiO Dir.:-tJr_
Gel'al da. Organização das Nações
Unid.as para ,a Educaçã.:>. a Ciência
e a Cultura;
e)
à.ep.~is da entrada em vigor das
modificações ao presente Protocolo,
sõments o texto modíricado permanecerá 2.b::-rt.), à ratíficaçâo OU 2 cl'ê'.'3ão.
CDnforme o art. 102 da Certa das
Nações Unida.s, o presente Pl'otcJcolo
será rE\gistrad o na S;.õcre[",:lria das Naçõ~s Unidas, a pedido do
Díretor-Geral da Organização das Nações Unidas 1JGra a Educação, a Ciência e a.
outtura.
Em fé do· que, os abaixo ~.s.sinad(\s,
devidamente autorizados; firmaram u

presente Protocolo.
P€it~ na' Haia, aos quatcrz- (lias
do mês de maio de 1954, em Espanhol,
em fn::.ncês, em inglês e russo, s-endo
que os quatro textos tazern igualm "nte fé, num só exemplar que será
depositado nos ürquivos àd Organização das Nações Unidas para a Educação. a Ciência e a CUlt ,Ul'l3 . e cujas
cópias certificadas e conform-es serão
remetidas a todos os Est~6.os a que
se referem Os parágrafos 6 e 8. b~m
como à Organização das N a ç e s

peito às diferentes quesões de que
trata a Oonvençâo.
Essa Comissão, que funcionaria sob
a autorídad., do Ministro d2 Estado
ou do Chefe dos se.rvicos nacionais
encarregados da conservacão dos bens
culturais, pOderia ter <LG a tributções
seguintes:
a)
aconselhar o Gov~:'no no que
ê~ r;f~r2 às nledidas ne~essárias à
aplicação da Oonvenção, em seus aspectos legislativo, técnic~) ou militar,
em temPo de paz ou de conflito armado;
b) intervir junt-o ao Govêrno em
caso de conflito armado ou na iminência do m€Em.lo, com G fim de asse-

gunl'

QU':

os bens curturaís sítuados

TIo t;nitõri o naci-onal, ou no território d;.- outros países. sejam conhecídcs. respeltadcs e pr'Jtegidos pelas
fôrças armadas d~ pais, de acôrdo

com as -disposiçõs d~ oonvencão:
c) assegurar. de acordo com o Sé·U
Govêrno, o entrosamento 2 a ,:ooperacãc com as ó.emais c r ,m iss6es NG.cíonaís dessa classe e com qualquer
organismo internacional competente.
RESOLUÇÃO UI

õ

Unidas.

RESOLUÇãO I
A Conferência rormula ;, voto de
que CS órgãos competentes das Naçôes Unidas decidam que, no caso de
aç8.,o militar runpreendida em cumprím ente à C,).rta daquela organizacão. as fôrças armadas qu\:' participarem da mencionada "Cão devam
aplicar as disposições da Convenção.

RESOLUÇÃO II

A ODnferência formula o \'oto de
que ~da uma das Alta.l'> PaTt~ s Cantratantes, ao aderir à G1nvo:nçâ'J, institua de acôrdo
cem o seu sistema
constatucínnal e adnunlstratrvo Un11

oomíssão Consultiva r,.~dollal· com-

posta à-e um reduzido número de personalidades corno. POT exemplo: altos runcíonáríos dos serviços araue OlÓ6'~Co~S, dê mUSêUS, etc.. Um l'eprês€nta.rrte do E.stadb M"ü{\;- das Fôrcas
Armadas, um represen t:>n te do I\'nntstérío das Relaç&es Exteriores. um
esp ' cíe lísta doe Direi:o Internacional.
dois ou três membros mais, cujas
f·unçófs B competências digam res-

, A OJnferência í;)r:nüla o voto de
das Nações Unidas p,a13 a Edu::;êl.ção,
a Oiência e a ouítura conv.ique. logo
qu·~ possível, denois d.!) entrada em
vig o- da Conv<?llçã.o para a Proteçã:::,

dos Bens Cu1.tmaí.3 em ce.so de

Conflito

Armado,

UlTI1

rsuníã-,

das

f'.lks Partes Contratun tes.

Cópia. certificada confvrme e complf.a do exemplar Jrigmal da Ata Final da Conferência IntergGVBl'n2.mental sôhr., a Proteção ce Bens culturais em C3::-:) de C<.'nfEt.:: Armado, da
C'8nv:õnçào pana a Prot,eç20ü dos acns

Culturais em caso de Conflito ssmado e do Protocolo para a proteção
que o Diretor-Geral da Ol"ga<nização
dos bens culturais em caso dê Conflito Armado firmados na Haia aos
ouatorse dias do mês de maio de 1954,
e das Resolucões anexas à Ata Fina].
Parh,. ".,."" ... , .. , .. ,., ..... ," .. ,.
Const Iheír-, JUrídico da organízaçã<) das Nações Unidas para a Educ2-çãc, a Ciência. e L3. Cultura.
E' cópia autêntica. Secretaria
de Estado das Relações Exteriores Rio de Janeiro, D.P., em 2 de 011-"
tubro de 1958, (A~sin:.l.tura ilegível).
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DECRETO

N.O 44.852 DE
NOVE1'JiBRO DE; 1958

12

DE

Abre, ao Ministé1'io da Edncaqâo e
Cultura o crédito especial de ....
crs 2. 500.000,00, como auxílio à
União dos Escoteiros do Brasil pela
realização do Aju,.i Nacional Escoteiro e da IV Conferência Escoteira
tnteramericana e participação dos
Escoteiros Brasileiros no I X iamboree Mundial de Escoteiros.

o Presidente da República usando
da autonzaoão contida na Lei númeTO 3.251, dê 23 de agôsto de 1957 e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade pública,

decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, no Ministério
da Eklucação\ e Cultura, o créd~to e~
pecíaj de cr$ 2. 5úO. 000,00 (dOIS rmIhões e quinhentos mil cruzeíros) ,
como anxílío à união dos Escoteir<Js
do Brasil pela realizaçâo. no Rio .de

Janeir'Ü, do Ajurí NaCIonal Es<cotelro
e da IV conferência Escoteira Interamericana e para participaçãc dos
Esc-cteiros Brasileiras no IX Jamboree Mundial de E.scoteiros na Inglaterra.
Art. 2.° O presente decreto entrará
em víaor na data de sua publicação.
, Art~ 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de novembro
de 1958; 137.° da Independência e 70."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Clovis salgado-.

Lucas Lopes.
DECRETO N.o 44.853 - DE 13
NOVEMBRO DE 19,58

Ministro de Estado da Educação e

ouiture.

Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado da Educação e outtura
a indicação dos nomes dos membros
do G. E, L C., os quais serão designados p':lo presidente da República.
Art. 2.° O G,E.r.C. tsm como
a tribuições:
a) E:aboror e submeter à aprovacão do Pre.sid-ente da República PlanOS Nacionais a favor da indústria cínematozráfíca especialmente no que
s-" r,efel:'e ao cinema nacional, obj-etivando o seu des0nvolvimmto
b) Estudar a situação das empresas
cinematográríoas existentes no país,
~!O cue diz l\~Sn'eito 9AS suas condícões
técrli cas c rínaoceíras e propor ao
Presidente da República medidas que
sejam necessàrías ao soerguirnento
dessas emprêsas, ao aumento da. produção de filmes nacionais -e à elevação da qualidade dos filmes produzidos;
c)

PI'~,p(lT 2.0

Pr-(~i,d-ent-e

da Re-p-ú-

blica medidas Que se d'estiu:m a incentivai' € aprímzrar o cinema nacional;

d) Prom{)v-er e coordenar estudos
sôbre revisão d'2 tarifas aduaneíras,
classificacâo de mercadorias por categorías de importação, que possam
redundar em beneficio do cinema nacional e propor ao Presid-ente d a República as providências l!e~~á"18..3 •

e) SUP";:TVISlonar, por Intcíatíva propria, ou em colaboração co:rp. ovtro,s
órgãos do GOvêrno. a execuçao de díretrizes que contribuam par0:3: íncsntivar CI1 anrímorar a indústria cmematográfica nacional;
.
f) colaborar para maior -eficWnCloa.

das atividades governamentais a fa-

DE

Constitui no Ministério àa Educação
e C'UU'111"2. o Corpo de Estudos da
Indústria Cinematográfica.

o Presidente da RepúbUca, usando
da atribuição que lhe coofers o artigo 87, LI." r. da Constituição Federal.
decr-eta:
Art. 1.(> Fic~ constituído, no Ministério da Educação e Cultu:ra, o Grupo
de E.Gtu<lJ~S da Indústria C~ltl.emato
gráfica (G.E.I.C.), que 6J~ 9o~porá
(lI::: oito msmbrcs, 50b a presidência do

vor do cinema nacional;
r;)
articular-se com OS governos e6taduaís e munícipaís no estudo de
medidas que possam beneficiar a indústria cinematográfica nacional;
h) recomendar. quando fôr o caso,
às entidades oficiais especific-ament-e
íncumbídas d ~ prover créditos para
empreendimentos do desenvolvimento
econômico, providências que se imponham a favor da indústria cinematográfica nacional.
,
Art. 3.° O G.E.1.C. po~rá. contratar o p-essoal técnico especíalízado
qUe fÔI' necessário para o d'2sempenho
de suas a tríbuições.
Art. 4.° Todos os ór,gáos o.a Adnunístração Federal deverão prestar ao

Aros

3:i.8

G.E.r.C. a cooperação

qU.2
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lhes fôr

DECRETO N.O 114.855 - DE L4
DE NOVEMflRO DE 1958

solicitada.

Art. 5.o ltste Decreto entrará em

vigor na data d-= sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de novembro
d,~ 1958; 137.° da Inà.lGpendência e 70.0
República.

d3.

Concede à sacieâaae anônima Relinações de Milho, Brasil, autorí;-ação

,para continuar a funcionar na República.

JUSCELINO

KUBITSCFiEK

o Presidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

,Clovis SaZgado

llgo 87, inciso I, da Constítuiçã'J. e
DECRETO N° 44.854 - DE 14
NOVEMBRO DE 1958

DE

Concede à sociedade anônima Ford
M ator do Brasil S. A. autorizacão
pero:
continuar a fUr..<Cionar

na

República.

o

Presidente da Repú.blica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da C-onstituição, e
nos rêrrnos d,o Decreto-lei n." 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único, E' concedida à sociedade anônima Ford Motor do
Brasil S. A. com sede em WHmingtono Estad.o de Delaware, Estados
Unidos da. América, autorizada a
funcional' na República pelos Decretos números 17. ü89, de 15 de o'ltubro
J

de 1925; 17.316, de 12 de mai-, de
1926; 29.379. de 26 de março' de 1951;
32.172, de 30 de janeiro de 1953, B
43.307. de 7 de março d.~ lUS8, aujorização para continuar a flln~~onal'
, c~m o capital destinado às suas operações no Brasil aumentado de Cr$
175.ü{lO.OOO,O{) (cento e setent-a e dn-

milhões de cruzeiros) para c-s ..
2. C'::n. <>00. 000.00 (dois bi lhôes e um.
milhão de cruzeiros). conforme reso-

Co

lUÇÕ2~ de sua' Diretoria de 4 de junh.,

e 11 de julho de 1958. mediante as
. cláusulas que acompanham o referic.(~

Decret-, n.O 29.379,' d,e 26 de marco
d~ 1951. assinadas pelo Ministro de
E3tad:) dos Neg'ócios do Trabalho, Indústria e Comércio. o'brigando-se fi
mcsm , sociedade a cumprir integral-

mente as leis e. regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sõnre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro. 14 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República. . JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

li ns

têrmns do

Decreto-lei

número

2,627, de 26 de setembro de 1940, de-

creta:

. Artig'o único. ~; conCedida à S,)ciedade anônima Refinações de Milhe> Brasil, com sede em Ridgefield,
Coridadn de Bergor., Estado de New
Jel'~'2Y) Estados UnidoS'
:;.tr:~orizada a runci..nar

da América.
na Repúolíea
:w.l<'.:s Decretos ns. 18.592, de 5 de fe\'e!'eiro de 1929; 2 .783. de 23 de [ude 1938; 21. )54, de 10 de ju.nho
1946; 32.335, d<:' 27 de fevereiro
de 1953; 38.l{)'3, ce 18 de outubl'o dê
!.Qõ5;
39.576, de 13 de julho de
isss: 40.6<l6, de '27' de de dezembro
de 1956; 42,404, de 3 de cutubro de
1957; e 42.9&1, dt: 3 de ,jant'irs de

!lhO
d.~

t~53) autorização para' continuar a
funcionar no País, com o capital destinado às suas operagõe.3 comerciais
l1U Brasil elevad., de ., .... , .. ,. ,/•.
Cr$ 415,357.503,10 (quatrocentoS e
quinze milhões, trez-ntus e cínquenta
c sete mil, quinhentos e oito cruzeil'.,\S e dez centavos)
para ..... , .. ,
c-s 450,000. OOO.O~ (quatrocentos e
cinquenta milhões de cruzeiros), c-on~:.ui:lnte__ delib-raçá.j de sua Diretoria,
em reunião realizada em 8 de juiho
de 1958, mediante as cláusulas que
:"!:'(impanham o Cilado Decreto número 32.335, de 2~ de fevereiro de
:~153, assinadas pele- Ministro ae Es~
téloo dos Negócios do Trabalho, Indú.~ti'1a e Comêrclo, obrígand{)-s~ a
mesma Socie-dade ':l eumprh integral(lltnte as leis, e c,';Iulamentus em vi
~' ..,J. CU que venha ir a vigurar, sõbre
(, objet'Ü da presente autoJ'iza~·ãc.
Rio de JaneIro, -m 14 de novem"o!o

de 1958: 137 o j 3 Independêncta
70 o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

F crnanéto Nóbrega

e

ATOS

DECRETO N.

4)
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44. 85G - DE 20
1958

DE

NOVEMBRO DE

Altera a lotação do Ministério da
da Educação e Cultura

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confel~ê o ar-

tigo 87, ítem r. da Constituição, deCI'ôta:
Art. 1.0 Fica alterada II lotação numérica do Ministério da Educação e
Cultura, aprovada pelo Decreto número 37.217. de 25 de abril de 1955.
<~ retificada pe10 Decreto n." 38.679.
de 28 de janeiro de 1956, para efeito
de ser transferido um carg'o de Técnico de Educaçào, com a respectiva
ocupante. Luzia Contal'do da Fonseca. da lotação permanente do Instituto Nacíonal de Estudos Pedazógkos para igual lotaç5. o da Biblioteca Nacional.
Art, 2.0 t<,st-e drCl'eto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art , 3.° Puevogam-se as d.isPosições
em Contrário.
Rio de Jan~iro· em 20 de novem,bl'O de 19'58: 137.° da Independência
e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCl-IEK

Clnvis sal,gado.

DECR,ETO N.O 44.857 - DE 20 DE
NGVEiVIBRO DE 1958

Suspetuie, provisoriamente, a aquisição de material permanente e de
consumo para o serviço público. e
dá ol1tms providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo 87, número L da Constituição. e
tendo em vista a necessidade de reduzlr as despesa., nubltcas. decreta:
Art. 1.° Fica proibida, até 10 ue
janeiro do ann próxim., vmdourn, a
acuístçâo de material permanente e
de consumo, exceto gêneros de alimentação. medicamentos. combustíveis. lubrificantes, vestuárlos palra colegiais, enfermos e abrigados, livros
para educandários, bem como OS materiais que forem considerados de absoluta essencialidade.
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Art. 2.° O julgamento da
ta essencíalídade", referida
tigo anterior, caberá: .

"2,bSolu~

no

ar-

a)
aos Ministros de Estado, nos
órgâos que lhes for-em subordinados;
b) ao Ch~fe da Casa Olvil da Presidência da Repúlica, C10~'3 órgã .s diretamente suordíeiados à Prcsídêncí».
da República;
c) ao Dm:to-r-Gel'al do Departamento Fed-eral de CompraiS. ouvidos
cs respectivos MiníGtro5 de Estado.
nos GaSOS pendentes de decisão do
l'eferido DepaJ:tamento. na data do

presente decreto.
Art. 3.0 Fícam proibid.8,s a entrega'
de adiantamentos e a emíssão de empenhos para aquísíçân de materiais
qUi' s-e não enquadr-em nas exceooss
mencionadas no art. 1.0.
P~.l·ágr.:;1'o único. .A OJnta,do1'la-Ge-·
ral dà República, pelas suas Contadorias e succontecorras S-eccionais,
não registrará os empenhos emitidos.
para aquisições em desacôrrio com o
pr-esente decreto.
Art. 4.° O,:; órgãos do serviço públIco que se não abastecem por intermédio do Depan·tamento Federal de
Compras envíarâo ao ref-erido Depar~
tamento, para fins de eontrõle t observação de preços, uma das vias dos
empenhes ou notas de encomendas
que venham a ser feitas nos casos excepcionais, previstos nO aJrt. L".
Art. 5.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
e suas dísposí ções aplícam-ss a todosos órgãos da Admtrustracâo Pública
Fed·eral. inclusive Autarquias.
Art. 6.1) Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
Ri<> d-e JaneiJ:o, em 20 de nov-embro·
de 1958; 137.° da Independência e 70.°da Re-pública,
JUSCELINO KUBITSCH!ZK.

CJlríllo Junior
Jorge .da Silva Leite
Henrique Lott

Francisco Neürão de tsmo.
Lucas Lopes
Lucía Me.ira
Mario Meneghetti
Clovis salgado
Fernando N obreçt:
Francisco de Mello
Mario Pinotti

ATOS

DECRETO N.o 44,·858 NOVEMBRO

DB

DO

21

PODER

DE

DE 1958

Decla;a de utilidade pública, para
efeito ·de desa~1ropriação. a área
mencionada.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o aJ'tigo 87, I, da ConstHuição, e na conformidade do que dispõe o art. 6.°
do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de desapropriação. as áreas compreendidas
numa faixa de terra de 30 metros ao
long'o da eixo - 15 metros para cada
lado da futura ligação PenedoBR 11, no Estado de Alagoas. desde
a estaca O a 2.250. necessárias ~,
construção M. referida' estrada.
Art. '2.0 Fica a Comissão do V~lle
-do São Francisco autorizada a promover a desapropriação das áreas a
,que se refere o presente d-ecreto.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaeân,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 21 de novembro de
19'58; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCBEK.

cs-ut; Junior.

DECRETO N.o 44.859 - DE 21
NOVE1'IIBRO DE 1958

DE

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 500.000,00 para
o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
-da autorízaçãx contida no art. 1.0 da
Lei n.s 3.391, de 22 de maio do corrente ano. e tendo ouvido o Tribunal
de Contas nos têrm.,s do art. 93 do
Pvegulament,o Geral de ContabilidaDe
Pública, decreta:
Al't.

o-s

ao

1.0 E' aberto.
Ministério
Fazenda, o crédito especial de
50G,OOO,00.

destinado

exclusiva-

mente a auxiliar a SociedMie Corpo
de Bombeiros VoluntárioS de Joinville.
no Estado de santa Catarina, na
aquisição de material e reaparelhamenta daquela Corporação beneü-

cíáría ,

Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data da sua publícação .
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1958; 137.° da Indenen<iência e 70.0

da. República..

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO N.o 44.860 - DE 21
NOVEMBRO DE 1958

nE

Outorga concessão à Radio socseaase
Gaúcha Sociedade Anonima para
instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da ReDública usanro
da atribuição que lhe cônfere o art 87,
n.? I, da oonstítuíção atendendo ao
que requereu a Rádio Socieda,.~e Gaúcha &lciedade Anônima e tendo ~In
vista o disposto no art 'lO. n.> ALI, da
mesma Constituição, decreta:
Art. L° Fica outorgada concessão à
Rádio Sociedade Gaúcha Su~iedaje
Anônima, nos têrmos dO:irt. 11 do
Decreto n.> 24.655, de 11 de j:..I.ihü de
1931, para estabelecer, na cidade de
Pârto Alegre, Estado do Rio sran je
do .Sul, sem direito d-e exclus'vída-Ie,
uma estacão de ondas médias destinada a executar serviço de ):'i!jio1i fusão.

Lúcio Meira.

da

EXECUTIVO

Parágrafo únieo . O contrato decorrente desta concessão cbedecerá :'ts
cláusulas que com êSte baixam, ':t'.oricadas nelo Ministro de Estado dos Negócios . da Viação e Obras Públicas e
deverá s-er assinado dentro ie 60 (sessenta) dias, a contar da lata da ,ublícacâo dêste decreto no !Jiá:rio Olicial, sob pena de ficar .sem ef,~'to. des-

de logo, o mesmo decreto.
Art. 2.° A .concessionária deverá
cumprir, no prazo de 6 .neses a contar da data da publicacâo dR'te ieereto no Diário Oficial o estab91p(';d,')
no art. 3,° do Decreto n,? J3. gl)O de
6 de outubro de 1947.
Art. 3.° Revogam-se as d~gpO.jlÇÔP5
B~ contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1958; 137,° da Independência e '10.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia l!l eira

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEORETO N? 44.861 - DE 21
NOVEMBRO DE.: 1958

DE

outorga concessão à Rádio Itaí Limitada para instalar uma estação

radiodifusora.
Ainda não foi publioado no Diãrio
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N,Q 44.862 - DE 21 pE:
NOVEMBRO DE 195,8
Aproua o Regimento do Arquivo r.,1a-

cioruü, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art ,
87, ítem r, da Constituição, decre
Art. 1. ° Fie,),' a/provado o Rzgimento do Arquivo Nacional que com
êste baixa, assinado pelo Minístro
da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.° O presente deeretr, entra em vigor na data d.~ sua publicação.
Art. 3.°
Revogam-soe as dis:pc':;~
i

,

:

ções em contrário.
Rio de Janeiro. em 21 de novembro de 1958 137.° c11 Iridependêncla

e 70.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

-REGIMENTO DO ARQUIVO
NACIONAL

321

r -possihilitar o uso dêsses documento acs órgãos governamentais
e a particulares;
lU - promover 31 pesquisa histórí(a, realizá-Ia, quand-, útil à CDD.:5ecucão dêsse fim, e divulgar a hístória pátr1:t visando à educaçãe cívica do povo brasileiro.
Art. 2. o. Para consecução d., seus
flns. compete ao Arquivo Naclonal:
! - recolher, registrar, Inventartcr,
classificar, catalogar, guardar e conservar OS documentos escritos, cartográficos, fotocinematcgráfícos e /sonoros. provenientes dos órgãos integrantes dos Poderes da União e das entidades de direito privado por ela ins-.
títuídas:

]jJ: reproduzir, em microfilme, os
documentos SOb .sua guarda ameaçados de destruição;
IiLI orientar e coordenar, no

que "2on cerne à admjnístraçâo de
arquives, a atividade dos órgãos responsáveij, pela guarda de d0cumentos
integrantes dos Poderes
da
Uniã.o e das entidades de 'direito privado POr ela instituída;
IV - recolher registrar in venta1:'1r.vr, dassifica.r,· catalogar, guardar
e conservar os c, .cumentos escritos
cartográficos. rotocínematcgrancns
sonoros. de valor histórico, proveníemes de entidades públicas não integrantas dos Poderes da Umíão. ou
de origem partícular;
V - promover a execução de um
plano de reprodução' em microfilme,'
dos documentos de valúr histórico, L..~
propriedade de arquivos nacíon-ts
públicos e privados, e de arquives es-

e

trangeiros:
VI -

organizar o registro nacional

de arquivos codifiGaJndo íntormcs sõOAFíTULO I
Da Finalidade

Art. 1.0 O Arquivo Nacional (Ar.
N.), criado pelo decr-eto imperial de
2 de janeiro de l:83B, órgão integrante do Ministério da Justiça e No8gócios Interiores, subordinado díre ~::.

mente

ao respectíw,
Estado, tem por fins:

Mmfstr». de

I preservar os documentos ele
valor legal. administrativo ou : histórico. oriundos dos órgãos integrantes dos Podel'ef) da União e das 00tídades de direito prívado por ela
ínstítuídas, e os de valor histérico,
provenientes de outras entidades públicas ou de origem particular;

bre os arquivos públicos e. privados
que apresentem interêsss histórico;
VII prestar assistência técnica
aos arquivos nacíonaís, pú:bliloos e
privacos, no que concern., à admíníatracâ., de arquivos;
"
VIII -fol'necer informações, ()Tiundas dos documentos tnêle arquivados,
aos órgãos integrantes dos Poderes
da União e a p':lrticulares;
IX - fornecer certidões de documentos nêl e arquivados aos órgâcs competentes dos Poderes da
União e a particulares;
X - Permitir a f!}articulares a consulta dos documentos nêle arquivados de acôrdo com dísposições a serem baixadas na forma estabelecida
neste Regimento; ,

Aros. DO PODER EXECUTIVO

XI - estimular a pesquisa hístorica;
h" t ' "
XII - realizar pesquisa
istonca,
ouando útil à <:0 nsecuçãc Ct" &WS

Úns;
XIII -

d e 1inedik..r publiicaçoes
terêsss histórico;
XIV - divulgar a história pátria.,
visando à educação cívica do pOVo
brasileiro;
XV - manter cursos de rormação
de pessoal especíalízado em arquivo e
pesquisadores de história,

Parágrafo Único. O ArQ.uivo. Nacional poderá. reproduzir, em microfilme os documentos sob SUa guarda cujos originais sejam dispensávers,
CAPíTULO II
Da OrganiZação

Art. 3.° O Arquivo Nacional comPõe-se de:
I - Conselho de Admínístração de
Arquivos (C.A.A.);
II - Sel'viço de Dooumentação Escrita (S.D.E.):
-lU Serviço de Documentação
Cartográfica e FOllofotográfica ,8.
F.F.);
IV - Sel"Viço de Pesquisas .I;IistÓricas (S.IP.H.) ;
V - Serviço de Registro e Assistência (S.R.A.);
VI - Se~"âo de ConSUlta (S. Co.);
vn - Seção de Restauração (S.R.);
VIU
Seção de AdminiStração
(S.A.) .

4.° O 'Conselho de Administração de Arquivos comPóe-se do Direter do Arquivo Na-eional e dos dirigenteS dOS orgáos Cel1trai3 dos MíniSté.rios responsáv-ís Pela administração de arquivos.
A;.'t,

§ 1.0 A Presidoência do C~nselbo
de Administração de Arquivos cabe
ao -biretor do Arquívo Nacional.

~ 2.° Quando o julgue necessário,
o Presidente do Conselho poderá COIlvídar, para participar das reuniões
dêSte. os dirigentes ou repreSentanteSde órgãos e entidadeS cuj-as arívída.,
àe s interessem ao 2.SSUnto em exame.

As normas de fUnCionamento
do Conselho constarão de SeU Reg~
mente Interno por êle aprovado.
§ 3.°

AIt. 5.° O Serviço de Documenta,-;;ão Escrita constitui-Se de:

I Seção do Poder Legislativo
IS.P.L.) ;
II - Seçâo do Podel' Judiciário
\S.P,J.) ;
IH - Seção da Presidência da República (S.P.R.);
IV - Seção dos MInistérioS (S.M.);
V - Sc('ão da Adn:'inistraç.ã o Descen tralíaada (S .A. D.) ;
VI - Seção de Documentação Histórica (S.D.H.).
Art. 6.o O Servjl~o de Documentação Cartográfica e Fonofotográfíca

consta de:
I -

Seção de -Mapas (S.Mp.);
Seção de Fotograflas (8. Fg);
In - Seção de Filmes ,S.Fro.);
IV - Seção de Microfilmes (S.Me.) ;
V - Scl'áo de Dooumentação Sonora (S.D.S.);
VI - Seçâo de Fonofotografia (S.F.!,
II -

Art. 7.° Ao ServLç'o de
Hi.':itór:ca subordinam-se:

PeSqUisa

I Seção de Cursos do Arquivo
Nadonal (S.C.);
II - :rurma de PubUcaçõeS (T,P).
Art. 8.° O Serviço de Registro e
Assistência compõe"'Se de:

Seção de Registro de Arq.i] -.
(S.R.A.);
Ir - Seção de Catálogo Coletivo de
I

-

VOS

Arquivos ,S.C.C.);
II! - S-eção de Assistência Técnlca <S.A.T.).
Art. 9.° À Sei'â o de
subor d1na-se a Biblioteca.

ConsUlta

Art. 10. A Seção de Administrr:.;çâo subo1'dina-se a Portaria e Zeladoria.
Art. 11. O Arquivo Nacional Será
dirigido por um Diretor. nomeado em
comissão pelo Presidente da RePública, por indicação tio Ministro da
Justiça e Negócios InterioTes.

Farágraf-, único - O DiTctor terá
um ASSiStente e um Secretário, por
êll," designadoS.
Art. 12. Os Serviços c as SeÇÕes
de Consulta', Restauração e Administração serão dirigidos por Chefes designados pdo Diretor do ArqUivo Nacional .

Art. 13. - As SeÇ-ôeS integrantes doS
ServiçüS e a subordinada ao Servi(~o
de Pesquisa Histérica serão dirrgi-

Aros
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das por Chefes designados Pelo Diretor do Arquivo Nacional, por indicação dos Chefes dos respectiVos ServiçOS.
Art. 14. A Turma de Publícaçôss.
a Biblioteca, a Portaria e Zeladoria
serão dirigidas por EncarregadoS, designados pelo Diretor do Arquivo Nacional, por indicação. reSPectivamente do Chefe do Serviço de Pesquisa
Histórica, Seção de Consulta e Seção de Adminjstra.~'âo.

necessários à edição .da puolícações:
V - colaborar com o Serviço de
Registro e Assístêncía na prestação
de Assistência. técnica aos arquivos

CAP'íTULO !II

lativo compete:
I - reczIner, registrar, inventariar,
classificar, catalogar, guardar e cons-ervar:
a) os originais da Oonstituíçâo do
Império e das Constituições repu-

Da CompetênCia dos órgãos
Art. 15. 'Ao .conselho de Admínístração de Arquivos cumpre:
I - propor ao Ministro de Estado
a aprovação de prazos para ConServação e a promulgação de normas
para eliminação dos do (jUmentos guaroados em arquivos públicas;
n - aprovax narro,as para preser·
vaçáo dos doCumentos guardados em
arquivos públicos;
In - aprovar as nonnas de aCessibílidad-, res-rva e sigilo- reguladoras
do uso dos documentos guardados em
arquivos públiCoS;
IV - eStabelecer as regras de recolhimento de docuU:'cntos ao Arquívo Nacional;
V - fixar as normas de assísiên,
cia récníoa aos arquivos dos órgãos
dns Podéres da União, e aos arquivos
estaduais, muníc-país e particulares;
VI d~fil1ir os têrmos técnicos
do vocabulário dos arquiVos.

Art. 16. Ao Serviço de Doeumenta,ião Escrita incumbe:
'I - recolher, registrar, inVentariar,
classíf'ícar catalogar, guardar e eons-rvar os documentoS eSG'ritos, de vaior legal. administrativo e histórico,
oriUndos doS órgãoS integrantes dos
Pcdêres da uniã{) e das entidades de
direito .privado 'Por ela ínstítuídas e
Os de valor histórico, provenientes de
outras entidades públicas ou de crigem pa-rticular.
II - extrair certidÕeS de documentos Sob sua guarda;
In fornecer à Seção de Consulta os documentoS sob sua guarda,
não reservados. pedidos para consults.;
IV - forneCer ao Serviço de Pesquisa Histórica os elementos relativos aos documentos Sob sua guarda,

nacionais;
VI - colaborar com 'o Serviço de
Documentação cartográfica e Fono-

foto,gráfica, na organização de 'Plano
de reprodução dos documentos sob
sua guarda ameaçados de destruição
oU cujos originais sejam dispensáveis.
Art. 17. À Seção do Poder Legis-

blicanas, os projetoS de Constituição,
oS originais das leis de reforma constitucional e quaisquer outros documentos relativos à elaboração dêsS'êS diplomas legais;
b) exemplares impressos ou cópias
autênticas das Constituições estaduais;
C) as leis, decretes e alvarás rete,
rentes ao Brasil, anteriores à Constituição do Império;
d) oS originais' dos textos legislativos do Império e da República. OS
decretos-leis e decretos dos Governos
FI ovísóríss:
e) os Anais da Câmara e do Senado do Império e da República, e
os regimentos, internos e. comuns,
dessas câmaras legislativas;
f) cópias aUtêntic3s dos ates dos
anti-gos Conselhos Gerais de Província'

g) cópias autênrícas. impressas oU
manuscritas, dos teXtos legíslatív-s
das assembléias provinciais e estaduais;
h) cópias autênticas, impressas ou
manuscritas dos atos dos gnvernadnl'BS provisórios. juntas governativas e
interventores federais nos Estados,
quando pertinentes a matéria de com.,
petência das assembléias estaduads;
i) os anais e regimentos internos
das assembléias estaduais.
II - extrair certidões de documentos sob sua guarda;
III - forn-ecer à seção de Consulta
os documentoS Sob sua guarda, não
reservad-s. pedidos para consulta;

.32.4

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

b) as originais oU copias autênticas
dos atos de competência privativa
do Poder Moderador e do poder
Executivo. na forma da Constituiçã.o
do Império e do Ato Adicional;
Art. 18. À Seção do Poder Judiciác) os originais OU cópias autênticas
rio cane:
das proêlarnaçôes e manifestos do preI ~ recolher. registrar. inventariar,
sidente da R'-epública;
classificar. catalogar, guardar e cond) os originais ou cópias autêntíservar;
cas das proclamações e manifestos do
Poder Executivo, no Império;
a) os processos findos. da) compe-:
tência originária e em grau de rêe) os orígínaís "OU cópias autênticurso. do Supremo Tribunal Federal,
cas da correspondência do Presidene os instaurados contra seus Ministe da República, selecionados por seu
tros, por crime de responsabilídade:
valor político•. administrativo e histórico;
b) os processos findos do Tribul'..al
de Recursos, dos Juízos das Varas da .
j) a documentação das Casas Civil
Fazenda Nacional, das Justiças Mie Militar e assessorias técnicas da
litar, Eleitoral e do Trâbalho. das
Prêsidência da República, selecionada
Justiças' do Distrito Federal e dos
por s€u valor legal, adminístratívo e
Territórios Federais, do Tribunal de
histórico;
Contas e do extinto Tribunal de Se,g) 0'3 orígmaís OUCÓpi3 iS autênticas
gurança Nacional;
dos' documentos dos órgãos diretaC) os processos julgadoS" pelos anmente subordinados' à Presid§ncia da
tigos Supremo Tribunal de Justiça.
República. selecionados por seu valor
Justiça da oõrte, Conselho Supremo
legal, administrativo e hístóríco .
Militar, e extintas Auditol'ias de
II - extrair certidões de documen..
Guerra "e da Marinha da Côrte;
tos sob sua guarda;
d) os processos, por crime de responsabilidade. dos antigos presidentes
IH - fornecer à Seçã~ de Consulta
de província, ministros do Supremo
os documentos sob sua guarda, não
Tribunal. de Justiça. desembai..gadores
reservados, pedidos para consulta;
e bispos, nos têrmos da lei de 18 de
IV - fornecer' ao ServiçO de pes~
agôst., de 1881. art. 1.0;
ouísa Histórica os elementos relativos
e) as pr~cessos, por crime de resaos docucmentos sob sua guarda. neponsabilidade. dos ministros diplocessários à edição de publicações.
máticos e empregados na dtplomacia"
durante o Império;
Art. 20. A Seção dos Ministérios
compete:
f) os autos de inqUérito ord.enados
por autoridades federais. sôbre moviI - reeelher, registrar, inv~nta
mentos Políticcs.
riar, classificar, catalogar, guardar e
conservar:
II - extrair certidões de documentos sob sua guarda;
a) OS originais ou cópias autêntí-,
cas dos atos !privativos dos Ministros
III - fornecer à Seção de Conde .Estado;
sulta oS documentos sob sua guarda.
não reservados} pedidos para con.
b) os originais ou cópias autêntisulta;'
.
cas da COrrespondência dos Mínístros
de Estado, selecionados por seu vaIV - fornecer ao serviço de Peslor políhíco, administrativo e históquisa Histórica os elementos relatirico;
vos aos documentos sob sua guarda.
necessárias à edição de publicações,
c) OS documentos. processos administrativos e correspondência dos MiArt. 19. A Seção da Presidência
nistérios. selecionados por seu valor
da República incumbe:
'
legal, adminístratívoe hístóríeo.
I - l'ecolher, registrar, inventariar.
II extrair certidões de
doclass i fie ar. cataloga.r, guardar e couservar ;
cumentos sob sua guarda;
a) as originais ou' cópias autêntiI~I fornecer à seção de Con ~
cas dos atos de competência privativa
sulta os documentos sob sua guarda,
do Presidente da República;
não reservados, pedidos para consulta;

IV - fornecer ao
quisa Histórica os
tivos aos documentos
necessál'ios à edição

Serviço de Peselementss relasob sua guarda,
de publícações .
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IV - fornecer ao serviço de Pesquisa. Histórica os elementos relativos aos documentos sob sua. guarda,
necessários à edição de publicações.
Art. 21. A Seção de Administraçã-o
Descentralizada cumpre:
I - recolher, registrar, inventariar,
guardar e conservar os documentos
provenientes das entidades autárquicas federais e das entidades de direito privado instituídas pela. União;
II - extrair certidões de documentos sob sua guarda;
li! fornecer à seção de Consulta os documentos sob sua guarda,
não reservados, pedidos para consulta;
,
IV - rornecer vao serviÇo de Pesquisa Histórica os elementos relativos aos documentos sob sua guarda.
necessários à edição de publicações.
Art. 22. Ã Seção de Documentação
Histórica incumbe:
I - recolher, registrar, inventariar,
classificar, catalogar, guardar, e conservar:
a) o registro da correspondência
e dos atos dos antigos govern-adores
de capitanias e a correspondência dos
vice-reis do Brasil de 1763 a 1808;
b) os originais de cartas régias e
provisões do COMelho ULtramarino
e respectivo registro;
, c) OiS documentos originais OU suas
cópias autênticas. relativos ao Gabinete. de EI-Rei, e à Família e Casas
Jmperíaís;
d) os livros de juramento de preito
e homenagem, e de posse de altos
funcionários, anteriores à· Independência do Brasil, e os de juramento
prestado à-COnstituição do Império,
pelos imperadores e por cidadãos brasíleírcs, nos Sénados das Câmaras e
nas legações brasileiras no exterior;
e) os originais das consultas do extinto COnselho de Estado, e os livros
e documentos pertencentes ao Desembargo do Paço, Mesa de Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda, Junta do Oornércío e outras
repartições extintas;
j) os documentos atinentes à criação, limites e divisão interna, civil e
eclesiástica. das antigas províncias, e
os concernentes à criação e inauguração de bispados, eprelazias;
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g)' as bulas, breves e quaisquer letras apostólicas OU constítuíções eclesiásticas contendo dísposíções gerais,
com ou sem o beneplácito, e as letras apostólicas expedidas pela santa
Sé ou por seu delegado, contendo
disposições especiais ou graças especiais;
h) os originais e registros das antigas cartas de conc-essão e eontírmação de sesmarias; as relações dos
processos de medição e demarcação
de terrenos devolutos, enviados pelas
autoridades competentes; 'os documentos demonstrativos da venda ou com':'
pra dêsses terrenos, anteriores à promulgação da Constituição de 1891 e
cópias dos mesmos documentos posteriores a êsse ato;
i) os documentos originais ou suas
cópias autênticas, de, origem imperial ou republicana, atinentes a acontecimentos históricos e movimentos
políticos:
j) os documentos de caráter genealógico e biográfico de origem ímpe,
ríal ou republicana;
1) os relatórios ou memórias de caráter literário, artístico. científico,
etnográfico ou eeonôcníco, apresentados por comissões nomeadas pelo 00vêrno ou oferecidos por partícula-

,

r~;

as. memórias, relatórios, roteiros, notícias cu Quaisquer outros documentos relativos à geografía do
Brasil;
n) os documentos concernentes aos
censos estatísticos efetuados no Império e na. República;
O) 05 documentos de origem privada, obtidos por compra, doação ou
'Permuta, que tenham ínterêsse histórico.
'
,
m)

II - extrair certidões de documen,
WS sob sua guarda;
.
fornecer à &"'\lão de Consuldooumentos sob sua guarda,
não reservados, pedidos para consulta;
IV . - fornecer ao Serviço de pesquisa HistóriCa os elemento.'> relativos
aos documentos sob sua guarda, ne,
cessáríos à edição de. publicações.
Art. 23. Ao Serviço de Documentação Oartográríca e Fonofotográfíca
incumbe:
.\
I - recolher, registrar, inventariar;
classificar, catalogar, guardar e ', con-

ta

III Ob
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servar OS documentos cartográficos e
fotográficos, 'de valor legal, administrativo e ihistórico, oriundos dos órgãos integrantes - Idos Poderes da
União e das entidades de direito privado por ela ínstítuídas. e OS de valor
histõrico, provenientes de outras entidades públicas ou de, origem particular;
,
TI - elaborar e executar um pfano
de reprodução, por microfilmagem ou
fotocópia, ,dos documentos do Arquivo Naiconal ameaçados de destruição
ou cujos ortginaí, sejam ctispensáve1s;
TIl - promover a execução de um
plano de reprodução, em microfilme,
dos documentos de valor histórico, de
propriedade de arquivos nacionais,
públicos e privados e de arquiv.os estrangeiros ;
IV - extrair certidões de docmnelltos sob sua guarda, reproduzidos por
microfilmagem; ,
V ~ rornecer à Seção de Consulta
os cfocumentos sob sua guarda, não
reservados, pedidos para consulta;
VI - fornecer -ao se~iço de Pesquisa Histórica os elementos necessários à edição ~de publicações;
VII - colaborar com o Serviço de
!Registro e' Assístêneia na prestação
de assistência técnica aos arquivos
nacionais ~
.
Art. 24. À Seção de Mapas cumpre:
, I - recolher, registrar, inventariar,
classificar, catalogar, guardar e conservar cartas, plantas, mapas e atlas,
de valor legal, administrativo e histórico, . oriundos dos órgãos íntegran,
tes dos P4Jderes da União e das entidades d'e direito privado por ela
ínstituídas, e os de valor histórico,
rprovenienws de outras entidades públicas ou de origem particular;
II - rornecer à Seção de Consulta
os documentos sob sua guarda, não
reservados, pedidos para consulta;
III - fornecer ao Serviço de Pes;
quàsa H::i.lstórioa os elementos reãativos aos documentos sob sua guarda,
necessáríos à edição de publicações,
Art. 25. A seção de Fotografias

compete:

I - recolher, registrar, classificar,
catalogar, guardar e conservar foto
grafias de acontecíenentos, de valor
legal, administrativo e histórico, bem
w

EXECUTIVO

como de personalidades políticas, literárias e administrativs, e de grandes_
empreendedores e, líderes sociais;
II - fornecer à Seção de Consulta.
cs documentos sob sua guarda, não
reservados, pedidos para consulta;
!II - fornecer ao serviço de Pesquisa Histórica os elementos relativos
aos documentos sob sua guarda, necessários à edição de" publicações.
Art , 26, A Seção ·de Filmes cumpre:
I - recolher, registrar, classífícar,
catalogar, guardar e conservar filmes de valer administrativo e nís-'
tóríco:
TI - fornecer à Seção de oonsulta
os documentos sob sua guarda, não
reservados, pedidos para consulta;
!Ir - fornecer ao servíco de Pes_
quisa Histórica os elementos relativos
aos documentos sob sua guarda, necessários à edição de publicações.
Art. 27, À seçáo de Microfilmes in-

crnnbe:

I - elaborar e executar um plano
de reprodução, em míerofílme, dos
documentos do Arquivo Nacional
ameaçados de destruição ou daqueles
cujos origínaís sejam dispensáveis;
n - recolher, registrar, inventariar, classificar, catalogar. guardar e
conservar reproduções, em microfilme, de documentos de valor legal.
aômlnlstrativo e hístóríeo, oriundos
dos orgâos componentes dos podêres
da União e das entidades de direito
privado por elas instituídas, e dos documentos de valor hístórico, provenientes de outras entidades públicas
ou de origem particular;
ITr - promover a execução da um
plano de reprodução, em microfilme,
dcs documentos de valor hístóríco,
de propriedade de arquivos naeíonaís,
públicos e privados e de arquivos es~
trangeiros;
IV - promover a permuta de roicrofilmes doacrcrvo do Arquivo Nacional, por outros, de propriedade de
instituições nacionais e sstcangeíras,
que tenham valor histórico;
V - extrair certidões de d:ocumentos sob sua guarda;
VI .:'- fornecer à Seção de Consulta
os documentos sob sua guarda, não
reservados, pedidos para consulta:
VII - fornecer ao Serviço de Pesquisa Histórica os elementos relati-
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vos aos documentos 60'0 sua guarda, necessários à edição de pubüca-

ções,

Art. 28. A Seção de Documentação SOnora cabe:
I - recolher, registrar. classificar"
catalogar, guardar e conservar gravações, em discos. fios ou ~itas,. dos
acontecimentos de caráter hístórícn e
das vozes de personalidades políticas,
literárias e administrativas, e dos
grandes empreendedores e líderes sociais;
II - elaborar e 'executar um pla,
no de história oral;
III - fornecer à Seção de Consulta os documentos, não reservados, sob
sua guarda, pedidos para consulta;
IV - fornecer ao Serviço de Pesquisa Histórica os elementos relativos
MS documentos sob sua gU::J.il'da, necessários à edição de publicações.
Art. 29. A seção de Fonofowgrafia compete executar os serviços de
reprodução fonográfica, fotográfica,
microfotográfica e cinematográfica
necessários à consecução dos fins da
Divisão.
Art. 30. Ao Serviço de' Pesquisa
HistóriCa incumbe':
I - elaborar e executar o plano de
investigação histórica do Arquivo Nacional;
.
II - elaborar e executar o _plano
nacional de publicações históricas;
'm - estimular a pesquísa hístôrí;
ca e realizá-la, quando útil à realização dessa atríbuíção;
IV - atender iaos pedidos de ín,
form.ação dos órgãos doS Podêres da
União, da imprensa e do público;
V - estabelecer intercâmbio de ínformações com o Estado Maior das
!Fôrças Armadas, Ministérios, outras
instituições públicas e rnsntutos His~
tóríoos do país, visando dírundír os
fundamentos históricos de questões
atuais:
VI - divulgar a história pátria, visando à educação cívica eo povo brasileiro.
Art. 31. A Seção de Cursos do Ar, quívo Nacio~ cumpre organizar e
tmanter os cursos de formação do
pessoal espec-i-alizado em arquivos e
pesquisadores de história.
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Art. 32. A Turma de Publicações
cabe:
I promover a impressão das
obras constantes do plano de publicações do Arquivo Nacional;
II - fazer a revísá{) das publíca,
cões a que alude o item anterior;
III distribuir as publicações do
Arquivo Nacional;
IV - estabelecer intercâmbio de
publicaçôes com as instituições congêneres ao Arquivo Nacional.
Art. 33, Ao Serviço de Registro e
Assistência compete:
I - organizar o R€gistro Nacional
de Arquivos;
II - organizar o Catálogo Coletivo
de Arquivos;.
III - prestar assistência técnica
acs arquivos nacionais, públicos e privados, no que concerne à admínistra.,
ção de arquivos.
Art. 34. A Seção de Registro de
Arquivos incumbe:
I - realizar o Inquérito Nacional
de Arquivos:
TI - organizar o Registro Nacional
dos Arquivos Brasileiros, públicos e
privados;
lU - preparar o Guia dos Arquivos Boosileiros;
IV - preparar guias de coleções
privadas de documentos com excepcícnal valor histórico,
Art. 35, A Seçáo do Catálogo Coletivo de Arquivo cumpre:
I - manter o serviço de catalogação cooperativa entre o Arquivo Nacional e os arquivos estaduais e munícípaís;
TI oxganizar e manter o Catálogo Coletivo dos Arquivos Brasileiros,
Art. 36. A seç~ de Assistência
Técnica cabe:
I - elaborar normas para organt,
zação de arquivos e, em 'especial, para
conservação, caitalogaçãr, e mícroüimagem de documentos;
11 - dar assistência técnica aos
arquivos dos órgãos dos POderes da.
União e das entidades de direito privado por ela ínstítuídas, e aos arouívos estaduais e municipais, visando
1& melhor eficiência de seus serviços.
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Art. 37. A Seção de Oonsulta
compete:
I "_ manter locais
apropriad~s
para atender .aos consulentes, C01l!- as
necessárias ínstalações e equipamentos;
li - atender aos pedidos de consulta dos documentos guardadas no
Arquivo Nacional, de acôrdo COm as .
disposições com êsse fim baixadas;
UI - solicitar das Seçõo--s próprias
os documentos pedidos para consulta.
devolvendo-os quando não sejam
mais necessâríos;

riscalizar o manuseio dos dpcumentos entregues para consulta.
Art. 38. À Biblioteca incumbe:
IV -

I - adquirir, receber. registrar,
classífícar, catalogar, guardar e conservar:
a) . uma Coleção Brasiliana, constituída de livros e publícações oficiais e periódicas, especíalízada em
assuntos brasileiros, destinada a serVir de fonte de informação;
b)
uma coleção de referência,
composta de dicionários, enciclopédias e outras obras gerais;
c)
uma colecão de livros e pub.ícações periódicas, de história e arquívología;
l l · - manter. local apropriado para
atender aos consulentes, com as necessárias instalações e equipamentos;
m -atender aos pedidos de consulta dos livros e publicações son sua
guarda;
IV - fiscalizar o manuseio dos livros e publicações entregues para
consulta .
Art. 39. A Seção de Restauração
cumpre reparar e restaurar os documentos que, com êsse fim, lhe forem remetidos pelos órgãos ccrnpcnente, do Arquív., Nacl{)~al.
Art. 4.0. À Seção de Administração cabe:
I - realizar os atos de adminls-tração g-eral pertinentes a-o Arquivo
Nacional, complementares daquêles
cuja execuçã-o compete ao Departamento de Admínístracão do Ministerío. com êsse operandQ em perfeita
articulação e observando-lhe as ncrmas de trabalho;
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II - dactílografar e mimeografar
o expediente que, com êsses fins.
lhe fôr r-emetido peLo Diretor.
Art. 41. A Portaria ~ Zeladoria
incumbe:
I - abrir e fechar as port a 3 e janelas de edifício do Arquivo;
II - exercer vigilância constante
em seus locais de entrada e saída;
IH - realizar a limpeza das dependências do Arquivo;
IV - zelar po-r sua boa conserva-

ção;

-V - atender ao público com urbanidade, dando-lhe os esclareciment-os solícitados ou, quando não puder
fazê-lo, encaminhando-o aos órgãos
do Arquivo capacitado para forneceIlhos.
VI dístríbuír a correspondência
e o expediente;
Vil - providenciar o hasteamentz
do Pavilhão Nacional, nos dias em
que fór oficialmente determinado;
VIII - executar, por determinação
clü Chefe da Seção de Administração,
quaisquer trabalhos concernentes MS
serviços de zeladoria e portaria.
CAPíTULO V
Das atribuições do pessoal

Art. 42. Ao Diretor compete promover ao consceução d<Js fim do Arquivo Nacional e. especialmente::
I - dirigir, coordenar e controlar
as atividades dos órgãos integrantes
do Arquivo, visando a seu perfeito
funcionamento e aperf-eiçoamento;
II - promover a colaboração entre
o Arquivo Nacional e as entidades de
fins idênticos;
l i - representar o Arquivo Naciona!;
IV - assinar o expediente do Arquivo;
V - d-espachar com o Ministro de
Estado;
VI comunicar-se diretamente
COm outras autoridades públicas. exceto os Ministros de Estado, no trato de assuntes pertinentes ao Arquívo ;
.
. VII - baixar Portarias, instruções
e ordem de serviço, regulando, no limite de SUa competência, as atividades do Arquivo;
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VIII - decidir, no Iímíte de sua
competência, sôbre ()s assuntos relativos às atividades do Arquivo, ouvidos, quando fôr o caso, sem órgãos
próprios;

IX - Decidir, em grau de l':ecurso,
sôbre atos e despachos das autoridades que lhe fOrem imediatamente
subordinadas;
~
X - solícítar ou prupcr às autoridades competentes as providências
fora de sua al ç ad'a, atinentes às atividades do Arquivo;
XI - opinar sôbre oS assuntas pertinentes às atividades do ArquivO,
suhmetidcs à sua eonsíderaçêo pelo
Ministro de Estado;
XII - constituir comissões de estudo, de inquérito ou especiais;
XIII - propor ao Ministro de Es.-tado a aprovação e normas para coleta e seleção de dOcumentos, prazos
para sua' coleta e tempos de prescrição dos prazos para sua conserva, Çã8;'
. XIV -

estabelecer normas de consulta e reserva de dOcumentos;
XV - propor a celebração de acôrdos e ccnvêníos cOm os GOvernoS Estaduais ou outras entidades, para realização de serviços pertinentes aos
fins do ArquiVO;
XVI - aprovar Os planos de trabalho, de execução a longo prazo,
elaborados pelos órgãos componentes
do Arquivo;
XVII - elaborar o programa anual
de trabalho dê) Arquivo e a respectiva propOsta orçamentária, com base
nos correspondentes programas e propostas drs :órgãos integrantes da Repartição;
XVIII Ajustar, no cúmêço do
exercício, o programa anual de trabalho do Arquivo, aOS recursos concedidos a essa RepartiçãP, no Orçamento Geral da República;
XIX - controlar o cumprimento
do programa anual de trabaiho do
Arquivo;
XX - apresentar- anualmente aO
Ministro de Estado e relatório das
atividades do Arquivo;
XXI - aprovar cs planos dos
cursos de formaçãP, aperfeiçoament-o
e especialização de pessoal, elaborad.s pelos órgãos próprios do ArquivO;
XXII - aprovar as normas para
funcionamento dos cursos de forma-
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ção, aperfeiçoamento e especialização

de pessoal, elaborada pelos órgãos
próprios do Arquivo Nacional;
XXIII - autorizar a edição de
publicações, pelo Arquivo Nacional;
XXIV - Despachar cem os Chefes
dos órgãos a êle díretamente subordinados;
XXV - reunir períõdícamente os
Chefes dos órgãos a êle díretamente
subordinados, para exame de assuntos de serviço;
XXVI - convocar aS membros do
Conselho de Administração de Arquivos, presidir suas reuniões e dístríbuár. para estudo, os remas a serem
nelas apreciados;
XXVII - convidar, para que participem das reuniões do- mencionado
O:)nselho, OS dirigentes ou representantes de órgãos e entidades cuja atividade interesse ao. assunto em exa.me.
XXVII - ProPal' ao Ministro do
Estado a criação, alteração oU ex.tínção de cargCs e funções pertínen-.
tes ao Arquivo' Nacional;
XXIX - submetezno fim de cada
ano. à apr.ovaçã o do Ministro de Estado a tabela do pessoal do Arquive
pagC: POr conta de dotações globais;
XXX -, designar e dispensar seu
substituto eventual, para ímpedimentos de até 30 dias;
XXXI - indicar ao Ministro de Estado o servídor a ser designado corno
seu substituto eventual, para ímpedíment-, de mais, de 30 dias;
xxxn - designar e dispensar os
Chefes dos Serviços e das Seções de
Consulta, Restauração e Administração;
XXXII'! -designar seu assistente
e seu secretário;
XXXIV - designar Os Chefes das
Seções integrantes dos serviços e o
da Seção subordinada ao S'erviç.o de
Pesquisa Histórica. per indicação dos
respectivos chefes;
XXXV - designar Os Encan'egados
da Turma de Publicações, da Biblioteca e da Portaria e zeladOria, por
índícacão respectivamente, doS Chefes de- Serviço de pesquisa Histórica,
Seção de Ocnsulta e Seção de Administração;
XXXVI designar Os substitutos
even tuàis dos Chefes dos serviços e
das Seções, e dos Encarregados da
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Ttu'ma de Publicações, da Biblioteca
e da Portaria e Zelad,oria, por indicação, dos servídvres que exerçam
efetive.mente essas funções; J
I
XXXVII dispensar das funções
gratificadas os servidores que as
exerçam;
XXXVIU
dispensar Os substitutos eventuais dos oneres e Encarregados dos órgãos componentes do
Arquivo;
xxxrx ~ admitir, dentro das dotações globais, os servidores necessárias à exeeução dos servíçcs do Arquivo;
.
XL - dispensar, de acôrdo oOm a
legislação vigente, oS extranumerários lotados no Arquivo;
XLI - designar e dispensar os proressôres dos curses do Arquivo Nacional;
XLII - requisitar, para servir no
Arquivo, servidores lotados em outras
Repartições e determinar sua vOlta
às repartições de origem;
XLLII -:- determinar ou aubOrizar a
execução de serviço externo;
XLIV designar servidores em
exercício no Arquivo, para trabalho,
missão ou estudo foCr,a da sede. em
qualquer parte do território nacional
e, mediante autorização do Presidente
.da República, em países sstrangeírcs;
XLV - antecipar c prorrogar o
período norma! de trabalho;
XLVI - a".l~orizar a concessão de
,horário especial;
XLVII - organizar e" alterar a escala de férias dos servidores a êle
diretamente subordinados e decidir
sôbre a dos demais servidores;
XLVnI - expedir os boletins de
merecimento dos servidores a êle diretamcnte subordinados;
XLIX - elogiar os servídorés do
Arquivo Nacional e impor-lhes perias dísoíplínares, inclusive o de suspensão até 30 dias, e propor ao Ministro de Estado a aplicação das que
excedam sua alçada;
L - determinar a instauração de
processo adminístratívo;
'LI - conceder aos servidores lotados no Arquivo as vantagens previstas em lei;
LI! - arbitrar os honorários dos
professôres dos Cursos do' Arquivo
Nacional;

LU! - empenhar despesas e requísitar pagamentos, à conta dos créditos conoedid<Js eLo arquivo;
LIV - autorizar despesas, por conta de dotações glo-bais;
LV - requisitar passagens;
LVI - manter a disciplina e a ordem nas dependências do Arquivo:
LVII - delegar a seus subordinados cccmpetêncía 'para a l)xãtíca de
atos de sua alçada, nos casos em
que a lei não o ímpeça.
Art. 43. Aos Chefes dos Serviços e das SE-çÕ8S de Consulta e Administração cumpre efetivar as atribuições dos órgãos que dirigem e.
"especialmente :

I - dirigir,· coordenar . e controlar
as atividades dos órgãos componentes dos respectivos Serviços, VISandD
o seu perfeito funcionamento e aperfeiçoamento: ;
II - promover a coordenação das
atividades dos órgãos sob sua direção,
com e.s dos outros órgãzs do Arquivo que com êles se relacionem;
III - despachar com o Diretor;
IV - assinar o expediente dos órgãos 60h SUa direção;
V - comparecer às reuniões para
que sejam eonvooados pelo Diretor;
VI - baixar instruções regulando,
no limite de sua competência, as atrvídades dos órgãos se b sua direção;
Vil - decidir, no limite de "sua
competência. sôbre os assuntos relativos às atividades dos órgãos sob sua
direção, ouvidas, quando f'ôr o caso.
as Seções próprias, a êle subordinadas;
V]IT - decidir. em grau de recurso, sôbre ato- e despachos das autorídades a êle subordinadas;
IX - solicitar ou propor 2.0 Diretor as providências fora de sua alçada, atinentes aos órgãos que dirrgem:
X - opinar sôbre assuntos, pertinentes às atividades dos órgãos sob
sua direção, submetidos à sua constderaçâo pelo Diretor;
XI - elaborar o programa anual
de trabalho dos órgãos sob sua direção e encaminhá-lo à apreciação
do Diretor;
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XII - controlar o cumprimento do
programa anual de trab-alho dos órgãos Sob sua direção;
XIII - apresentar anualmente ao
Diretor o relatório das atividades dos
órgãos sob sua direção;
XIV - distribuir, pelos órgãos que
lhes são su
dínados, o expediente
relativo a cada um dêks:
XV - despachar com Os Chef es
dos órgãos a êles subordinados;
XVI - reunlr períõdicamente os
Chefes dos órgãos a êles subordína~f;;; para exame de assuntos de serXVTI - propor ao Diretor a criação, alteração ou extinção de cargos e funções pertinentes aos órgãos
que dirigem;
XVIII - indicar ao Diretor os servidores a serem designados como
seus substitutos eventuais, e propor
sua dispensa:
XIX
indicar ao DiretOr os servidores a serem designados para as
chefias dos órgãos que lhes são subordinados e propor-lhe sua díspensa dessas funções;
XX - encaminhar ao Diretor os
nomes dos servidores: indicados pelos Chefes dos órgãos sob sua dire-ção, para seus su.bstitutos eventuais,
e propor-lhe sua dispensa;
XXI - distribuir, pelas unidades
administrativas que lhes são subordinadas os servidores lotados nos órgãos sob sua dio:eção, comunicandoo à Seção de Admíntstração:
XXII - propor, ao Diretor a requísição de servidores lotados em
.outras reparlJições, para cue sirvam
nos órgãos sob sua direção, e solicitar-lhe sua volta às repartições de
origem;
XXIII - propor ao Diretor a execução de servíço externo;
XXIV - propor ao Diretor a designação de servidores em exercício
nos órgãos sob sua direção, para trabalr;o, missão ou estudo fora da sede, em qualquer parte do território
nacional e em países estrangeil'os;
XXV - propor ao Diretor a antecipação ou prorrogação de horário
normal de, trabalho dos servídres 10-'
tados nos órgãos que dirigem;
'XXVI - propor 'ao Diretor a ooncessão de horário especial a servido-
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res lotados nos órgãos sob sua dil'eç2,O;

XXVII - organizar a escala de férias dos servidores lotados nos órgãcs sob sua direção e s ubmetê-la
à ap:'v78.çâo do Diretor;
XXVIII - expedir 'oS boletins de
merecimento dos servidores a. êles
diretamente sub-ordinados;
XXIX - elogiar OS servidores a
êles subordínad.,», aplicar-lhes penas
disciplinares, inclusive a de suspensão de até 15 dias, e propor ao Diretor a aplicação das que excedam
sua alçada;
XXX - propor ao Diretor a instauração de processo administrativo;
XXXI - propor ao Diretor a concessão das vantagens previstas em
lei, aos servidores lotados nos órgãos
Sob sua direção;
XXXII - manter a dísciplína e a
ordem, nas recintos sob sua responsabilidade;
XXXIII delegar a seus subordinados competência para a prática
de atos de sua alçada, nos casos em
que a lei oU determinações superiores
não o impeçam"
Parágrafo único. Cabe ainda:
I -aos Chefes dos Serviços de
Documentação Escrita e de Documentação Cartográfica e Fonofotográflca.,
autenticar as certidões de documentos
extraídas p.elos órgãos sob sua direção:
II - ao Chefe do Serviço de Pesquisa Histórica:
a) opinar sôbre as publicações a
serem editadas pelo Arquivo Nacional;
b) BPlnar sôbre oS planos dOS
Cmsos do Arquivo Nacional;
c) opinar sôbre as normas para
o funcionamento dêsses Cursos;
d) propor ao Diretor a designação
de professôres, para oS mencionados
Cursos;
e) propor ao Diretor a importância
a ser-lhes paga como honorários;
f) assinar diplomas' e certificadosde conclusão dos Cursos do Arquivo
Nacional;
g) julgar recursss de revisão de
provas neles efetuadas;
h) fazer a. distribuição de serviço
entre oS servidores a êle diretamente
subordinados;
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III -aos Chefes das Seçó2s de
Consulta e Aà.ministmção, fazer a
distribuição de Serviço entre oS servidores a êles diretamente subor,dinados,
Art. 44, Ao Chefe da Seção de
RestaUl'ação, aos Chefes das Seções
integrantes dos Serviços de Documentação Escrita e de Documentação
cartográfica e Fonofotográfica, de
Registro e Assistência e ao Chefe
da Seção de Cursos do Arquivo Nacional, e aos EncarregadoS' da Turma
de Publicações, - Biblioteca e Portaria
e "Zeladoria incumbe efetivar as atribuições dos órgãoS sob sua direção- e
especialmente:
r - dirigir, coordenar e controlar
as atividades do órgã,o Que dirigem,-.
visando a seu perfeito funcionamento
e aperfeiçoamento;
II - despachar com as autoridades
a que se subordinem diretamente;
lU assinar o exnedíente do
órgão sob sua direção: .
IV - ccmparecer às reuniões para
que sejam convocados pelas autorjdades a que se subordinem diretamente;
V baixar instruções regulando,
no limite de sua competência, as ati- _
vídades do órgão sob sua direção;
VI - decidir, no limite de sua
competência, sôbre OS assuntos rela·üvos às atividades do órgão sob sua
direção;
VII - solícítar oU ,propor, às autoridades a Que se subordinem diretamente, .as urovidências fora de sua
alçada, atinentes ao órgão cue dirigem;
,~
VIU - opinar sôbre os assuntos
pertinentes às atividades do órgão
sob sua direção. submetidos à sua
consideração pela. autoridade a que
se subordinem diretamente:
IX - elaborar o programa anual
de trabalho do órgão sob sua direção
e encaminhá-lo à apreciação das autoridades a que se subordinem diretamente;

X - apresentar, anualmente, às autoridades a que se SUbordinem diretamente, o relatório das atividades
do órgão 60b sua di'veção;
XI - propor. à autoridade a que
se subordinem diretamente, a criação.
alteração oU extinção de cargos e
funções pertinentes ao órgão que di-

ngem;
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XII -- indicar, à aut-rtdade a que
se subordinem diretamente, o servidol' 2. ser designa-do como seu substituto eventual;
XIII - propor, à autoridade a quese subordinem diretamente, a requisição de servidores lotadoS em outras
Repartições, para que sirvam no
órgão Sob sua direção, e solicitar-lhe
sua volta à Repartição de origem;
XIV - propor, à autoridade a queEe subordinem diretamente, a ~X(;
cucão do serviço externo;
XV' - propor, à autoridade a que
se subordinem diretamente, a antecipaçáo ou prorrogaçáo do horário
normal de trabalho dos servidores lotados no órgão que dirigem;
XVI - propor. à autoridade a que
se subordinem diretamente. a concessão de horál'io especial a servidores lotados no órgão sob sua direção;
XVII - organizar a escala de férias
dos ser-vidores lotados no órgão sob
sua direção, e submetê-Ia à apreciação da autoridade a que diretamente se subordinem;
XVIU - expedir os boletins de merecimento doS servidores a êles diretamente subordinados;
XIX elogiar os servidores que
íhes sejam imediatamente -subordinadG\S, aplicar-lhes a pena de advertên-

eia e repreensão e propor, à autorídade a que diretamente se subordinem.
se imponham aos mencionados servidores penalidades cuja aplicação exceda de sua alçada;
XX - propor, à autoridade a -que
diretamente se subordinem, 11 ínatauracã., de processo administrativo;
XXI - propor, à autoridade a que
se subordinem diretamente. a eoncessão das vantagens previstas em lei,
aos servidores lotados nos órgbos sob
sua direção;
XXII - manter a disciplina e a
ordem nos recintos sob sua responsabilid~jde;

XXIII ,- delegar a seus subordinacompetência para a prática de
'
ates de sua alçada, nos casos
em que
a lei ou determinações superiores não

dOS

o impeçam.

Parágrafo único. Ao Chefe da Portaria e Zeladoria compete aínda:
I, - organizar e. escala de serviço
ao pessoal da p-ortaria e _Zel~doria;
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determinar o uniforme a Bel'
pelo pessoal dos serviços de
portaria:
lU - velar pela correta apresentação' dêsse pessoal;
IV - comunicar ao Ch-efe da Seção
ce Administração os reparos de que
careçam o edifício do Arquivo e suas
ínstalações;
V - comunicar ao chefe da Seção
ce Admlnístraçâo qualquer anormalidade que se verifique. dentro do
campo de atríbuícões do ór.gão· sob
sua direção;
VI - delegar a seus subordinados
competência para a prática de atos
de sua alçada, nos casos em que a
lei ou determínações superiores não
o impeçam.
li -

~a.do

Art. 45. Ao Assistente do DIretor
cumpre:
I -- estudar e preparar os despachos dOIS processos submetídos à decisão do Diretcr ;

II - estudar OS assuntos submeti...
d05 à apreclaçâo do Diretor e apresentar sugestões para sua solução;
III -- preparar. sob a orientação do
Diretor, o relatório .amual do Arquívo ;
IV -- executar, por determinação
('{o Diretor. quaisquer outros· trabalhos.
dentro de seu campo de atribuições.
Art. 406. Ao Secretário do Direoo.r
cabe:
I -- atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as a êle ou dando-üies
as íntormações devidas;

II -:- redigir a correspondência péssoal do Diretor;
. lU - dactílografar oU providencial"
paca que seja dactílografado o expediente pertinente ao Diretor;
IV - manter contrõle atuallzaüo
dos papéis submetídos à consideração
do Diretor;
.
, V - executar. por determínaçã-, ao
Diretor, quaisquer outros traoaíhee,
dentro de seu rompo de atribuições.
Art. 47. Aos servidores do Arquive
Nacional compete:
I - cumprir, com zêlo, pontuaüaade e discrição, seus deveres e .as 01'·
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dens legalmente recebidas, observando
06 prazos marcados parai execução dos
trabalhos que lhes sejam cometídos:
II - zelar pelo melhor uso e perfeíta conservação dos bens do Arquivo.
especialmente daqueles de que se util.zem ;
UI - sugeri'! a seus cheres ímeãtatos as providências que julguem úteis
à consecução d05 fins do Ar quivo , a-o
~werfeiço.ôJmento 'de seus serviços e ao
melhor uso e perfeita conservacã., de
seus bens.
CAPíTULO VI

Da Lotação
Art. 48. A lotação do Arquivo N(3.~
cional será aprovada mediante decreto.
CAPíTULO VII
Do Horário

Al't. 49. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor do
Arquivo, respeitado o número de horas semanais oU mensais estabelecido
para o Serviço Públioo Civil.
Parágrafo único. O horário "de trabalho dos servidores designados para
a realização de serviço externo será
estabelecido de acôrdo com. as exígênelas do serviço.
Art. 50. O Diretor e os Chefes de
Serviços não ficam sujeitos a ponto,
devendo porém observar o horário fixado na legislação vigente.
arágraro único. A critério do Diretor, os' demais servidores que exerçam função gratificada poderão também ficar isentos do ponto, na forma
'dêste artigo.
CAPíTULO VIII
Das . Substituições

Art. 51. Serão substttuídos, automàtícamente, em suas faltas e impedimentos eventuais de até ?O dias:
I - O Diretor, por um Chefe de
Serviço, por êle designado;
II - Os Chefes de Serviços, de Documentação Escrita. de Documentação
Cartcgráfica

e Fonofotográfica, e· de

Aros
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Registro e Assístêncía por oneres doa
órgãos a êles .subordinados, IJú:r êles
mdicados e disignados pelo Drretor;
ITI - Os Chefes do Serviço 'de Pesquisa Histórica e os daa Seções de
Consulta, Restauração e Administracso. por servidores por êles indicados
e designados pelo Diretor;
IV - Os Chefes das demais Seções
e os Enoarregad<JS da Turma de Publícações, da Bíblíoteca e da Portaria
e Zeladoria, por servidores por êles
indicados e designados pelo Diretor.
ouvidos OS Chefes dos órgãos a que
se subordinam as cítadas autoridades.
§ 1.° Haverá sempre servidores prêvíamente deeígnados para as substítuíções de que n.ata êste ,artigo.
§ 2. 0 Quando o impedimento do Diretor ultrapassar 30 dias e não haj.al
servidor designado para substituí-lo,
Eerá seu substituto o Chefe de ServiÇo
com mais tempo de exercício na fun-

ção.

CAPíTULO IX.

Disposições Gerais
Art; 52. Os pedidos de certidão de

documentos deverão ser feitos medi-

ante requerimento.
Art. 53. O Arquivo Nacional só aceítará a doação de documentos que
possam ser consultados pelo público
ou o depósito daqueles cujo prazo de
sigilo não ultrapasse 20 anos. .
CAPíTULO X

Dísposições Tramsitórias
Art. 54. Enquanto não forem criadas e previstas as funções gratificadas
atinentes à organização prevista neste
Regimento:
I - Os Chefes da Seção Hi.5tórloa,
da Biblioteca e da Portaria, com as
correspondentes funções gratificadas,
responderão, respectivamente, pela direção da Seção de Documentação Histórica, da Biblioteca e da Portaria e
Zeladoria;
Ir - O Chefe da Seção Administrativa, com a correspondente função
gratificada, . responderá pela direção
das Seções da Presidência 'da República' dos Ministérios e da Administração Descentralizada;
nr - O Chefe da Seção Legislativa
e Judiciária, com a correspondente

função gratificada, responderá pela
direção das seções do Poder Legislativa e do Poder Judiciário;
IV - O Chefe 'da Secretaria, oom
a correspondente função gratificada,
responderá pela direção da Seção de
Administração;
V - O Diretor será substituído em
seus impedimentos, pelo Chefe' da
Seção com êsee fim designado pela
Ministro de Estado e, na falta de
designação pelo Chefe de Seção com
mais tempo de exercício na função.
Rio de Janeiro, em 21 de novembro
de 1958. - CyrillQ Junior.
DECRETO N.o 44.863 NOVEMBRO DE

DE

21

DE

1958

nrasüeira de
Turismo
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. de-

Institui

creta:

a

Comissáo

Art. 1.0 E' instituída a Comiss~
Brasileira de Turismo (Combratux).
diretamente subordinada à Presidência da República;
Art. 2. 0 A Comissão Brasileira de.
Turismo Constituirá órgã.o de cousuI-·
ta e, TIo que lhe fôr devidamente cometido. de execução em matéria de
turismo, Cabendo-lhe, em especial;
a) coordenaçáo das atividades destinadas ao desenvolvimento do turismo ínterno e o aflux-, do estrangeiro;
b) o estudo e a supervisão das medidas relacionadas com a movimentação de turistas;
c) a simplificação e padronização
das exigências e dos métodos de informação, registro e inspeção relatiVOS aos viajantes e a seus bens, recursas pessoais, meios de transporte
e hospedagem.
Art. 3.0 A Comissão Brasileira de
Turismo será integrada pelos seguintes membros:
a) Um Presidente;
b) Um representante do Ministérioda Justiça e Negócios Interiores;
c) Um representante do Ministério
das Relações . Exteriores;
d) Um representante do Ministério
da Fazenda;
e) Um representante do Ministério.
do Trabalho, Indústria e Comércio:
j) Um representante do Ministério
da Edu~ação e Cultura, devendo re-
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cair a indicação em funcíonárso da
Diretoria _do Patrimônio Histórico e
Artístico Ne..cional;
g) Um representante do Ministério da Aeronáutica, pertencente ao
Departamento de Aeronáutica Civil;
h) Um representante do Ministério
da Viação e Obras públicas;
i) Um representante do Ministério
da Saúde;
'j) Dois representantes do Ministério da Agricultura, devendo um ser
funcionário do Jardim Botânico e outro também do Serviço Florestal, Conhecedor dos problemas dos Parques
Nacionais;
k) Um representante da Confederação Nacional da -Indústria;
l) Um representante da Confedera. ção Rural Brasileira ~ .
mv Quatro representantes da Confederação Nacional do Comércio. dos
quais obrigatoriamente um pelos
agentes de viagem, um peloS transportadores e Um pela hotelaria:
n) Um representante do Touring
Club do Brasil;
o)
Um representants do Automovel
Club do Brasil;
p)
Um representante da Associação Brasileira de Imprensa;
q) Um representante da Associação Brasileira de Propaganda.
§ 1.° Os membros
da Comissão
Brasileira de Turismo serão nomead05 por decreto do Presidente da República, da seguinte forma: .
a) no caso da alínea a do art. 3.°,
por livre escolha do Presidente da
República;
b) no caso das alíneas b a j ínelusíve, por indicação doS respectivos
Ministérios, em lista tríplice;
c) no caso das alíneas k a m por
li vre índícacã., d<JS órgãos de classe
nelas referidos;
d) no caso das alíneas n a q. na
f.orma dos respectivos estatutos.
§ 2.° Os membros da
Comissão
Brasileira de Turismo terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
§ 3.° Em suas fa1t.~ e impedimentos, ÚIS membros da Comissão Brasileira de Turismo' serão substituídos:
a) o Presidente. por uin substituto
eleito entre os demais membros;
b) os representantes dos Ministé~
rios e dos órgãos de classe, por indicação dos Ministros e Presidentes
respectivos;
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c) os representantes das associações de classe e das socíedades eívís,
na rcrma dos respectivos regulamentos
ou estatutos.

Art. 4.° As decisões da Oomisaâo
Brasileira de Turismo serão tomadas
por maioria de votos, presentes peto
menos dois terços dos membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Parágrafo único. Quando considerar que a decisão da Comissão Brasileir a de Turismo, Por motI;'os de
interpretação de disposições legais ou
d.a.c:i atribuições fixadas neste decreto,
ou ainda pela matéria nelas contemplada. deva ser submetida à autoridade superior. ao Presidente é assegurado o direito de dela rec.yrrer para
o Presidente da República.
Art. 5.° A Comissão Brasileira de
Turismo organizará, na medida do
PoSSível, consulta aos ínjerêsses prívades. em especial às instituições
cujas atívidades se relacionem com
aspectos de natureza global, limitada
ou regional do turismo no Brasil. formando. quando necessário, Grupos de
Trabalho de que participem pessoas
indicadas pela sua experiência oU capacidade.
Art. 6.° Para custeio das atividades da Combratur haverá um fundia
especial, de natureza bancária depositado em conta especial no Banco
do Brasil S. A. ao ser movimentado
pelo presidente da referida Comissão
e constituído de:
a)
dotações e contribuições
que
for.em provistas nos orcamentos da
União. dos EstadoS, dos Municípios e
d.e entidades paraestatais e Sociedades de economia mista. para os fins
obíetívados neste decreto;
b) eontrfbuícões de entidades públicas e privadas;
c) donativos, contribuições e legados particulares;
d)
renda eventual do patrimônio
sob a guarda e responsabilidade da
Comissão:
e) tôdas e qualliquer rendas eventuais.
Art. 7.° Para oS Serviços de Secr-etaria e outros que se tornem ne. cessáríos, poderá a Comissão requisitar, obedecidas aS normas legais, servidores doS Ministérios que nela estejam representados e de outros órgãos da Administração P.ública.
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Art. 3,0 Para as atividades que digam respei~o à propaganda turística
no exterior, fica a Oombratur autorizada a entrar em entendimentos
com as Representações diplomáticas
e consulares do. país e com oS Escritórios de Expansão Comercial, os
quais prestarão à mesma a col~bora
ção que se fizer, necessária.
Art. 9.° OS órgãos da Administraçã,o Fed'er,a} presül,.rão à Oombratur
as informações e dados estatísticos
que Ihes forem pedidos.
Art. 10. Os serviços dos Membros
da Comissã,o não serão remunerados,
considerados, porém, de relevante interêsse público.
Art. 11. O Presidente da Repúblíca baixará aos instruções necessárias à organização e ao funcionamento da Oombratur, mediante proposta que lhe será encaminhada pela
Comissão no prazo de 60 dias a contar desta data.
Art. 12. O' presetne d2creto e-ntrar
rã em vigor na data de sua publica":
çâo. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de novembro
de +958; 137.~ da. Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrill o Júnior
Francisco Negrão de Lima
Lucas Lopes
Lucio Meira
Mario Meneghetti
Clovis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de Mello

lhá() de cruzeiros) , para auxiliar a
Prefeitura Municipal de BC1'ba, no
Estado do Amazonas, nas comemorações do segUndo() cent€lr~J:io de fUndação daquela cidade, occrrido em
30 de junho de 1956.
Art. 2.0 O presente decreto entl'ará
em vigor na data de sua- publicação.
Art. 3,0 R-evogam-se as dispcsíçôes
em Contrário,
.
Ri-o de Janeiro, em 24 de novembro
de 19.58; 137. 0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clo?)is Salgado.

Lucas .Lopes.
DECRETO

N9

44; 865 -

VEMBRO DE

DE

1958

25

DE NO-

.

Autoriza a Superintendência da tâoeâa e do Crédito a processar o restabelecimento das cartas-patentes
do Banco Alemão Transatlântico e
do Banco Germânico da América'
tio Sul, para o seu funcionamento
no território nacional, e dá outras

providências.

'

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I. da Constituiçã·~ Federal, e
Considerando que o desenvolvimento das boas relações entre brasileiros
e alemães tem concorrido para. o incremento do íntercâmbio oomereíal
entre os dois países;
Oonsíderando que o Banco Alemão

Transatlântico e o Banco Germâníco

DECRETO N.O 44,864 - DE 24: DE
NOVEMBRO DE 1958

.tlbre, ao Millistério da EdJwação e·
Cultura, o crédito eS~IJAC~(tl de .. ,
Cr$ l.MD ,QOO.OO, para uuxiliar a
Prefeitura MUnicipal de Borb«, 1iO
EStado do Amazonas.

O Presidente da Repúbl'ca, usando
da autorizaçã.o COntida na Lei 11.0 3.096,
de 30 de janeiro de 191)7, e tendo ouvido o Tribunal de COntas, nOS têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Oorrtabiüdade Pública, decreaa :

Art. 1.0 Fica aberto, no Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de 01'$ 1.000.000,00 (hum mí-

da Améríca do Sul requereram o restabelecímento de suas cartas-parentes e devolução de seus bens e direitos;
Considerando que o Banco' Francês
e Italiano para a América do Sul e
o Yokohama Specie - Bank Ltd. já
tiveram seus bens e direitos liberados
e suas cartas-patentes restabelecídas,
por ato do Poder Executivo;
Considerando que, já foram indenizados todos os prejuízos sofridos pelos
brasileiros por atos de guerra; .e
. Considerando que a Comissão de
Fceparações de. Guerra, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto-lei n? 8.553, de 4 de
janeiro de 1946, apreciou o pedido
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do Banco Alemão Transatlântico e
do Banco Germânico da, América do
Sul e o encaminhou ao Ministério da
Fazenda, por envolver matéria da
competência dessa Secretaria de Estado. decreta:
Art. 1° Fica a Superintendência da
Moeda e do Crédito autorizada a processar o restabelecimento das cartaspatentes do Banco Alemão Tran.satlãntíco e do Banco Germânico da
América do Sul, para o seu funcionamento no território nacional.
Art. 2° É constituída uma Cornissão. composta de representantes do
Ministério da Fazenda, do Ministério
das Relações Exteriores e do Banco
do Brasil S. A.. para proceder ao
levantamento dos bens e direitos pertencentes ao Banco Alemão Transatlân tico e ao, Banco Germânico da
América do Sul, não incorporados ao
patrimônio nacional, para. o efeito de
sua. restituição aos mesmos bancos.
Parágrafo '(mico. O Banco Alemão
Transatlântico e o Banco Germânico da América do Sul poderão designar representantes para acompanhar
os trabalhos da Oomíssâo ,
Art. 3° Os bens e díreítos de terceiros que se achavam depositados
nos mencionados bancos, na data da.
publicação do Decreto-lei ns 4.612. de
24 de agôsto de 1942, ficam excluídos
do levantamento indicado no artigo
anterior, em face da sua incorporação ao patrimônio nacional.
Art. 40 As conclusões da Comissão
.serão submetidas à aprovação do Ministro da Fazenda.
Parágrafo único - Na hipótese de
caber restituição de bens e direitos,
esta sõmente se efetivará mediante
plena e geral quitação. pelos bancos
interessados, relativamente a todos
(JS atos praticados pelo Govêrno brasileiro e seus agentes, durante a liquidação.
Art. 50 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con trário.
Rio de Janeiro. em 25 de novembro
de 1958; 1379 da Independência e 709
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

.Lucas Lopes
Francisco N eçtão de Lima

331

EXECUTIVO

DECRETO N.o 44.866 - DE 26
:N'OVEMBRo DE 1958

DE

Abre. ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de Cr$ 15. C()O • O()(),OO, para o fim
que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 2.°,
da Lei n.O 3.378, de 2 de abril de
1958, e tend'o ouvido o. Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 93 do Re-

gulamento Geral
Pública, decreta:

de

contaoüídade

Art. 1. o Fica aberto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 15.000.000.00
(quinze milhões de cruzeiros), destinado a atender ao pagamento, no
exercícío de 1957, do aumento da ajuda financeira anual concedida às
Missões Salesianas do Amazonas Prelazia do Rio Negro, nos têrmos
da Lei !l.0 2.515,1 de 1 de julho de
~955,

Art. 2.° !:ste deoreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogadas as dísposíçôes e contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de'
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBIXSCHEK.

Cyrillo Junior

Lucas Lopes

DECRETO N. o 44.867 NOVEMBRO DE 1958

DE

26

DE

Abre) ao Poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte) o
crédito esoeouu de Cr$ 300.000,00,
para' o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da autorização contida no art 8/' da
Lei n.O 3.422, de 10 de julho de 1958.
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral <te Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, o crédito especial

Aros
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de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para atender, no co:rente
exercício, ao aumento de despeaas dec&rrente da mesma LeI 41. 3. 422 .
Art 2.0 i!:ste decreto entrará em
.vígor 'na data de S~l:.' publicação,. revogadas as dísposíções e contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de novembro
de 1958; 137. o da Independência e 'iO. o
da República.
JUSCELINO

ExECUTIVO

DECRETO

N9

44. Bô9 - DE 26
1958

DE

NOVEMBRO DE

Concede permlssao para que funcione aos domingos e nos feriados civis
e religiosos, a Seção de Torção de
Fio de Nylon da Firma Indústria.
de Meias Titan Ltda.

Ainda não foi publicado no Dt:irio
Oficial por falta 'de pagamento.

KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
Lucas Lopes.

DECRETO NQ 44.870 -

DECRETO N. o 44.868 DE 26
NOVEMBRo DE 1958

DE

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de
.
Cr$ 4.000. 000.00, sendo
.
c-s 2.000. ooo.oo para a Faculdaàe
de Filosofia de Pelotas e
.
2.000.000,00 rara a F(U;2 t l dade
de Filosofia do f.'earâ,

o-s

O Presidente da República.' usando
autorízaçâo contida na. Lei número ~. 348.
d-: 17 ae dezemor., de
1957. e tend{l uvi,h C' TribU'1~1 de

da

Uontas nos têrm~ do art. 93 .k, r; e
gulame-r e, Gt:l'al ce : Contabilidade
Pública, dec- eta :

Art. 1. e Fie,.'\, sbe.rto. ao Mírustério da Ejucaçào r. Cultura, o crrdi; o
especial L~e Cl'$ 4.',J~;J 000.00 (qu't~ro
milhões de cruzeiros) , ~endo
Cr$ 2.000.0{)O,OO destinad-, à F~tilade
de Filosofia. fundada pela Mitrl1 mocesana de Pelotas, Rjo Grantie ao
Sul, e o-s 2.000 000.00 deetínados à
Faculda·de Católica de Filosofi.& do
oeará, para aquisição ou con.<;trucã0
e instalação de suas respectivas sedes.
Art. 2. o O presente df'creto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J·aneiro, em 26 de ncvembro
de 1958; 137.0 da tndependêncta e 70.0
da República.
.
JUSCl!:LINO KUBITSCHEX.

Clovis Salgado.

Lucas LDp8$.

NO~BRO

DE

26

DE

DE 1958

Concede à Emprêsa Fongra Produtos Químicos S.A. autorização para
trabalho contínuo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

N.O 44.871
NOVEMBRO DE

DEORETO
.

- DE 26
19.58

DE

Concede à Sociedade Anônima The
Texas company (south America)
Ltdaa autorização para continuar
a funcionar na República com a
denominação de Tezaco (Brazil)
Inc.

. O Presidente da Repúbllça, usando
da atribuição que lhe comere o artigo 87. inciso l, da Constituição enos
têrrnos do Decreto-lei n.o 2.627, de
26 de setembro de 1940. decreta:
Artigo úníco , E' concedida à sociedade anônima The Texas Company (~outh Ameríca i Ltd., com sede
na cid3!d.e de New York, E3tado de
New York, Estados Unidos da América. autorizada a funcIonar na Répública pelos Decretos ns, 11.702, de
. 15 de setembr-, de 1915; 19.790. de 23
de março de 1931: 5.230, de 2 de fevereiro de 1M(}; 26.744, de 13 de iunh~
de Hl49; e 34.016, de 1 de outubro de
1953. autorização para continuar .a
funciona'!' no PlLis com a denominação de Texaco (Brasil) Inc.) eon-
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scante ReBolução da Assembléia de
seus acinn.stas, realizada em 8 de
maio de 1957. que deu nova redação
à seção 1 do artigo 1.0 dos Estatutos,

prír - integralmente as . leís e regulamentes em vig-:J r, ou que venham 'lo
vigorar, sóore o objeto da referida
autorlzaçâo.

mediante ss cláusulas que acompanham o citado Decreto n.? 26.744, de
-13 de junho de 1949· assinadas pelo
Mimstro de Estado dos Negócic 6 dI)
Trabalho, Indústria e comércio. obngando-se a mesma sociedade a cum-

Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1958; 137." da Iode:Jendê~cia e 70/ da
República .

DECTIE7TC NQ 44.872 Declara em

2J1qor

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nobreça,

DE

26

DE NOVEMBRO DE

1958

as novas condições da proposta, apólice e a tarifa de seguro pecuário de bovinos

o Preside-ice c.a República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, de Constituição, e nos têrrnos do art. 4 Q da Lei n- 2.168,
de 11 de janeiro ck"' 1954. decreta:
•
Art. 19 85,0 declaradas em vigor as condiçôes geraís da apólice e a
tarifa de seguro pecuário de bovinos. aprovadas pelo Departamento Nacional de Segures Privados e Capitalização e que acompanham o presente

Decreto.

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

Art. 2 Q

revogadas as
Rio de
República.

r1;.'"·IX~5~ções

Janc~ro

em contrário.

26 de novembro de 1958; 1379 da Independência e 7Du' da
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nobreqa

PROPOSTA DE SEGURO PECUARIO' DE BOVINOS
Pelo presente documento. nós

óRGÃO EMISSOR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. domiciliados
De tarifa

em

Cr$ -

, na qualidade

de
Apólice

seguro na COMPANHIA NACIONAL

Cr$ -

Cr$ -

TOTAL

propomos o

. DE SEGURO AGRíCOLA, de acôrdo
com as

coridiçôes gerais

desta pro-

posta. c (s) animal (is) descrito (s)
- - - - - - - - n o (05) Quadro (8) Anexo (s). enquanto localizado (s) na (s)
c-s
Distrito de

Município doe
Estado de

.
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ExECUTIVO

DECLARAÇOES DO PROPONENTE:
L

CARACTEHJZAÇj.Q DA PROPRIEDADE

1
1 -

Qual a área total da propriedade

I

2 - QUal a área cas pastagens?
cercados?
3-

hectares. Mantém os pastos!

o

1

I

Qual a núinerc de amma.s bovinos no rebanho?

1
(touros e vacas -I
I
I

novilhos c novilhas- bezerros)
4 -

5 6 -

Possuí curraíev

.

Ha estabuluçâo permanenter

10 -

1

I

1

Meia estabutacãoj

-

.

Não ~d.vendo estabulacão dã' regime suplementar?
o

I

o' • • • • )

I

de água corrente?

1

i

Usa banheiro carrapatíeida ou outro meto de combate ao carra-]

pato? .
9 -

!

Possui abrigos para bezerros?

7 - Tem cebeoouros permaneztes?
8 -

,I

hectares.

I

.

0···························1

I

Qual a topografia das pastagensz
1
<baixada, ondulada ou montanhosa) I
o

Há atoleiros, nos, brejos,
lh<.lnt-f's?

l~gOas

•........•.•.•.........-

••••••••

o

••••••••••

o"

•••••••••

\

ou precipíctos. e acidentes seme-:
.-

I
o

••••••••• ,

11 - Os pastos são cortados por estradas de ferro ou rodovias? .........

1
'i
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n.
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SANITARIAS DO REBANHO
1

12 13 14 -

I

Qu<.l.1s aa doenças mais frequentes na região?
Qu~is

1

I

as doenças que já. atingiram o seu rebanho?

1

.

I

Todo o gado está vacinado contra a febre aftosa?

1

Contr'a quais os tipos de "virus"?

datas das

Oarbúnculo hemático (verdadeíroj c]
oarbúnculo sintomático:

dos bovinos?

15 -

Todo o gude

I
I

/17 -

Raiva\
.

1

I

.
fOI

submetido às

Brucelüre-?
) 16 -

provas

Quando?

de soro-aglutínacão para]

:

Houve animal reagente?

••.....•. QUd-ilLoS? ..•..... Foram afastados do rebanho?
Todo o gado foi submetído à. tuberculínízacão?
do?
Houve animal 'reagente?
QuantÜ\S?
Foram afastados do rebanho?

I
1

Quan-j
:
f

Os ar.nnais ce que trata a presente proposta serão ou foram im-I

J

I

-,

I

J):>!t.ados?

I

Em

11

••••

!
I
I

I

CLJ.::,()

Por

...•.•.•..........

·'·····································1

I

(indicar a procedência)

I

àe arurnaís importados, foram ou serão premunidos?
C;UPi,n

)

Houve

c quando?

rectdívasj

II

·1

1

t

I

I
l
I

I 18 - Nome e ci.cereco do Veterir.ário que consulta:

1

I
Enderêc;.o CIO Pósto VetelináriC' da regíão :
I ·
I
I
1

19 -

I
1
J

I
I
I.

I
"

I
1

últímas vacínacões:

1

seu

gad·o tem sofrido acídentes fataiS?

)
I

Forneça detaínes: I

I

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

20 -

Acha (m) ~.:.e o

(s)

animal

(LS),

nêste momento, livre

ou contusão e em perfeita. saúde?

(5)

·1
I

de doença]

I

/

I
I
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III.

INFO ~"1..Iv1A l,:O.E.S ·COMPLE~!I.ENT ARES

I

I

'

I
I
.. - ..........••....••.. 1
Por quanto? I

I 21 - I!~ o ún..co propríetárlo do (3) animal OS) 'I
I 22 - O rebanho wLá financiado?
:
I
Cl'$
" .
Qual 0 órgão rínancíador
Qual 01
I
prazo c:~ \'lgts:ncia? .,
!
I 23 - Exlste (m) outro (s) seguro (s) sõbre o (s) animal (is)?
!
I
"
,
, ,
Em caso arírmatívo. indicar o nome daI
I
Companhia Beguradora, valer do seguro e garantia dada:
j
I
Qual a data do vencimento da apóncev]
I
-"
I
I 24 - A preS0i1ÍJ(, prcposta abrange todos os animais bovinos pertencentes]
ç

1

I

•••

,........

ao proporien I,e e localizados a (5) propriedade (5) imóvel (is)

já!

ou. em propriedades imóveis contíguas?
J
I
. . . .. .. .. Em ea.so negativo, porque não propôs o seguro para os'
I
demais? ., .,.,
~
I 25 - Possui gado oovíno em outra.'> propriedades não mencionadas nesta]
I
proposta?
;
,
" .. , "
-1
j 26 - ExisL (m ; na. (s) propriedade (5) imóvel (ís) outros pertencentes
l.
a terceiros?
I
I 27 ~ Outra O~mrallhia de Seguros já recusou ou cancelou seguro sóbre]
,I
bovinos pu tencentes ao proponente : e incluído. na presente pro-t
I
posta? , ...Qual Os) o (5) motivo (s) alegado (S)?I
I
!
referida

l~)

I

J

I
OBSEH-VAÇOES:

Estamos cientes de que a apólice' será emitida com base nas informações e respostas contidas nesta proposta. e de que o agente da oompanhta
que a receber não . tem autorízação para 'comprometer a Companhia por
nenhuma condição, verbal ou escrita, diversa das consignadas nas Condições
Gerais da Apólice, nem suprimir, alterar ou' modificar esta proposta.
Fica entendido que êste seguro não entrará em vigor .ou produzira efeito
até que esta proposta seja recebida e aprovada pela Companhia, emitida a
apólice e pago o prêmio 'devido.
Declaramos conhecer as condições gerais do seguro pecuário para bovinos impressas nesta proposta com as quais estamos de pleno' acôrdo o
.
que nos comp: ornetemos a cumprir fielmente.
'0_-

DATA'

t.Assínatura do proponente)

CONDIÇõES GERAIS DA APóLIOE
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Seguro Pecuário
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BOVINOS

Apólic~

-

1

I

Quantia segurada,
Cr$
_.
APóLICE N. o ••
RENOVA - APóLICE N. o ••..... ..
6RGAO EMISSOR:
o

•••••••••••••••••

o

••

'

•••

o

Prêmio à base 'da tarifa ors
çusto da apólice
Cr$
......
Cr$
Total

Cr$

A COMP ANlITA DE SEGUROS ...........................• a seguir
denominada COMPANHIA, obriga-se a indenizar, ao Sr. .
.

·

' a seguir denominada SEGU R.A.DO. domiciliado em
.
•• • • • • • • . , • "." • • •••• .• •• OS prejuízos decorrentes da morte do (8) animal Yís) especificado (8) no (8) ane xo (s), ocorrida durante a vigência
da presente apólice. de acôrdo com Suas condições gerais e particulares.
Tendo em vista as declarações c onstantes da proPosta do seguro que
serviu de 'base à emiSsão da pres-n te apólice e fica fazendo parte integrante dêste Contrato. O (5) bovino (5) segurado (8) está (ão) localizado (8) na -propriedade
distrito do
.
·
: . . . .. Município de .•.. .........•••••..• EstaJdo do
· .. . .. .. . .. .. .. . .. . ..... na propriedad e
Município de

•

••

o

••••••

de .....

o

o

•

•••

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

"'..

..

distrito de

'".....

••

•••••••••••••••••••

o

o.

Estado

,.

O presente contrato vigorará a partir de O hora do dia .. '-'
de ....
: .. '
de 19
e a ter minar a O hora do dia
de
...................... de 19
" fic ando entendido qUe se a morte do_
animal ocorrer dePois do momt'nto estipulado para o vencimento do seguro a Companhia estará isenta de qualquer responsabilidade, ainda
que a morte seja conseqüência de e vent., coberto e ocorrido durante a
vigência desta apólice.
Para a validade do presente Contrato, a Companhia de SEGUROS,
representada Por seu
,..... .
, assina esta apólice, na cidade
de .,0.
aos
dias do mês de ..
do ano de 19
•

••••••

o

• • •' :

o

o

••

o

o

•••••••

•

'

••

o

•••

o

•••••••••

o

o

••

COMPANBlA

DE

SEGUROS

•••••••••••
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SEGURO PECUARIO Dl:!.i BOVINOS
CONDIÇÕES

I -

GERAIS

Objeto do segurá

O presente seguro tem per objeto
garantir, nas têrmos das condições
gerais e particulares expressamente
convencionadas, o pagamento de uma
indenização ao segurado, em caso de
C1l arte do animal ocorrida dentro da
propriedade e diretamente causada
por:
a) acidente;
b) incêndio, raio, eletrocução e insolaçâo:
c) envenenamento ou íntoxícaçâo
acidental;
d)
asfixia por enforcamento ou
afogamento;
e) mordedura, lut~ ou ataque de
animais, inclusive os ca.50S de envenenamento dêles decorrentes:
t) estados septícêmicos resultantes
de lesões ou ferimentos internos ou
externos, inclusive oriundos da - disseminação de foco prímárío de infecção;
g}
carbúnculns sintomático e hemátdco, septicemias gangrenosa e hemorrágíca, paratifo ou salmonelose
bovina, corisa gangrenosa ou febre
catarral maligna, febre aftosa, tuberculose bovina. raiva e pseudo raíva OU doença de Aujesky. brucelose
ou doença de Bang tétano. actrno,
micose e actinobacílose, piobacílose e
necrobacilose, eimerioses helmíntoses
em geral, botulísmo e pneumonias;
h)
inoculações vacínaís, premuníção e outras medidas de ordem profi1ática, necessárias à salvaguarda da
saúde do anknal, salvo quanto à píroplasmose e à anaplasmose, cuja
cobertura ficará sujeita à aplicação
de cláusula especial;
i)
píroplasmose e anaplasmose,
Quando se tratar de animais nascidos no pais ou, nos demaís casos,
quando o animal tenha sido submetido ao tratamento de premuniçâo,
contra as píasmoses, sob o contrôle
6:as autoridades sanitárias, devidamente comprovado e declarado nas
c.ondições particulares desta ap6~
líce:

j) parto ou abôrto ,
A garantia concedida pelo presente

seguro abrange, ainda, a morte de
animal quando conseqüente de sequelasdas doenças relacionadas na

alínea "g", acima, desde que ocorrida durante a vigência do seguro.
Se a doença OU lesão, provocada
pelas causas acima enumeradas, exígir O sacrifício do animal. a Coenpanhía só reconhecerá a sua responsabilidade quando o tiver expressamente autorizado ou quando êle resultar
de 'determínação de autoridade sanitária competente. de acôrdo com a
legislação em vigor.
Para OS fins dêste seguro, acidente
é o evento externo, súbito, fortuito
e violento involuntário por parte do
segurado ou seus prepostos, causador de lesões físlcas que, por si só
e independentemente de qualquer outra causa, tenham como conseqüência. direta. a morte do animal segurado.
Riscos não cobertos

II -

Ficam expressamente excluídos da
garantia dada pela presente apólice:
a) o prejuízo resultante da ínutiIízaçâo, depreciação ou
diminuição
das aptidões do animal para cumprir
a SUa utilização declarada na apólice, ainda que conseqüente de fisco
coberto pelo seguro;
b) a morte resultante, direta ou
indiretamente, próxima ou remotamente, de atos de guerra declarada
ou não, invasão, insurreição, revolução, motim ou comoção civil;
c) a morte causada direta ou indiretamente, próxíma ou remotamente por terremotos, ciclones, erupções
vulcânicas e em geral, qualquer cataclismo da natureza;
d) a morte direta ou índíretamente
causada por maus tratos, atos de
crueldade, e, em geral, por culpa ou
dôlo do Segura.do:
e) o prejuízo causado pela
falta
de observância das práticas normais
de criação na localidade especifica ~
das ou não nesta apóhce, ínclusíve
excesso de aníenaís nas pastagens,
defícíência destas ou de forragens em
geral;
/) a fuga, o roubo, o furto ou se,
saparecimento de animal segurado;
g) o acidente verificado quando o
animal se encontrar sôlto OU abandonado n1"5 leitos das esbradas de
ferro ou
rodagem;
h) a morte de anima: segurado, em
conseqüência de ensaios OU experíênelas com produtos bíolôgtcos é quimíoterápícos, ou, ainda, resultante da
aplicação de vacinas em doses ex-

de

Aros

DO

cessívas OU deficientes, ou com prazo
de garantia da vacina já vencido na
ocasião da vacinação ou ainda não
aprovadas oficialmente;
i) a morte do animal operado por
pessoas leigas:
j) a morte de animal qua."1do em
conseqüência de premuníção contra
a píroplasnose, babesíoses e a anaplasmose, salvo quando fôr íncíuída
na apólice a respectiva cobertura especial.
UI -

Importância Segurada

A importância segurada sôbre cada
animal representa o máximo de .espor~abilidadoe assumida pela Companhia.
Se o animal segurad, tôr, no mo:'
mente do sinistro. de valor superior
à quantia segurada. considerar-se-á
o Segurado como segurador da düerença, para o fim de suportar uma
parte dOs prejuízos e participar dos
salvados, na proporção que couber.
Outrossim. se o animal ~~gurado tiver velar menor que o da importância
segurada. ou se tiver havido redução
do seu valor em conseqüência d~ sua
inutílização depreciação ou dímtnuíCão O~ suas aptidóes para cumprir a
sua. utílízacão declarada na apólice.
verífioada durante a vigência desta. a
indenização a ~:lrl?-(;: da Companhia
não poderá exceder o valor arbtt rado
para o animal, IY'-l" ocasião 10 ~~

tro.

Fica enteeidxto '-lli~ a ímpo-tãncia
segurada sôbre cad a animal es~.(\,~~ f1~
paradamecte sujeíta e. esta cond.ção,
não podendo o &!g'umd o ~ega ~ exCesBO de valor 6eg'Jrl'\.do 6Ôb~ um animal para compensar a msuríctêncía do
valor .;eg-urodo de outro,
IV -
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Periodo de carência

A Companhia s6 responderá pelos
prejuízos decsrrentes da morte de
anímaís -pelos riscos previstos nas alíneas "g". Ui" e "í" da Cláu6ula I depois de decorridos o período de carên ~
cía. correspzndents a 30 (trinta) dias,
contados da data do início do seguro.
As renovações sucessivas do seguro
sôbre um mesmo anímal ficarão dispensadas do período de carência. desde que não haja interrupção da cobertura.

v -

Animais segurados

O Segurado deve declarar de modo
exato e completo: o número, a raça.
tipo. sexo. idade. sinais e marcas particulares. aptidões, utilização. veíor e
procedência nos cases de espécimes
importados de .cada um dos animais
segurad06. declarações et56as qUe servirão de base à emissão da apólice.
A Companhia se reserva o direito
de mandar proceder. em qualquer, época, à marcação própria, do animal !segurado por intermédio de chapa, ou
de outro meio. de SU\l propriedade e
exclusivo e privativo uso. Em tal caso. fica o segurado obrigado a zelar
pela sua conserv-acao. devendo -omunícar à Companhia todo e qualquer
extravio. sendo-lhe sxpressements, vedado, sob pena de nulidade desta apóHCt3 retirar. substituir. adulterax. violar. ceder. tomar emprestado ou receber de terceiros a referida marca
Todos OS animais constantes da proposta do Segurado reputam-se' em
perfeitas condições de saúde e com
idade compreendida' entre um e dez
anos; se oe verificar que o animal segurado não atendia a estas condições
nal data da proposta do seguro. aínds
que o êegurado dêsse fato não tivesse
conhecimento. nenhuma responsabilidade assumirá a COmpanhia em relação ao dito anímal ,

j

VI -

Mudanças de lOcalização dos
animais

O presente seguro estará em vigor
enquanto 06 animais segurados permanecerem t13,6 propriedades imóveis
caracterizadas nas condições oorticulares. Se o ariímal segurado' rôr
transferido. ainda que temporáriameerta das propriedades mencionadas,
cessará a cobertura desta apólice. ficando eonsequentemenoo a Companhia desobrigada de qualquer responsabilidade. enquanto o animal permanecer afastado da referida propriedade.
Mediante prévia e expressa estípulaçã o na apóliCe e pagamento -~"'': prêmio adlcíonal. se fôr devido. o segurado poderá transferir ternporaría ou
definitívameerte. o animal segura.do
para outra propriedade, sem interrupção da eobértura. Em tal hípétese,
a Companhia. poderá assumir também
os riscos decorrentes dos meios de
transportes que VEnham a ser estipulados. Outrocsím, proceder-se-á idênticamente se o animal fôr levado para
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exposições oU mostras de pecuária e
postos de monta.
.
Não obstante o estípuíado nesta.
cláusula os animais cuja utilização,
expressamente declarada. (la apólice,
seja a de trabalho estarão cobertos
pelo seguro em qualquer local onde
€e encointrem em atividade.
Todavia. a faculdade coostaute desta cláusula nã., poderá ser unlízada
se o anima] tiver de transitar por ou
Se dirigir para áreas interditas ou regiões cootaminad2s. assim d-eclaradas
pela autoridade sanítárb, competente
ou pele. Companhia.
VII -

Alterações

tender o pagamento de qualquer indenízacão.
No caso de cancelamento, por ccnveníêncía e SOlicitação do Segurado.
da cobertura vigente para um ou
mais animais segurados pela apólice,
a Companhia terá o direito de reter
parte do prêmio recebido, calculada,
na base do tempo decorrido. pela tabela de praZo curto constante da tarifa ; igual prncedímenzo será adutado nos casos previstos na aâínea
"b" da oláusuia VII.
Ocorrendo o cancelamento por iniciativa da Companhia" esta terá () direito de reter parte do prêmio !'ec~
b.do, diretamente proporciceiaí ao
t..{mpn decorrido: igual procedimento
será adotado para 21S reduções de
valor d 0 seguro em conseqüência dos
C>3SoG previstos oa alínea a da Oiáusula VII.

Deverão ser oornunicados à Companhia, dentro de 5 (cínoo) d18.tS. a
partir da' sua ocorrência. atas ou ratcs
a baixo índicados:
a) perda de valor em conseqüênIX - Declarações inexatas
cia da! ínutilização, depreciação OU diminuição das aptidões do animal para
Qua:squer
declarações
inexatas.
cumprir a sua utílízacão declarada na
omissas, errôneas ou falsas, na proapólice:
b)'
venda. alienação, desapareci- _ POGta do S-egul'\J.do, sôbre circunstânmenta ou qualquer outra causa 0 11 cias qu,e possam ínfluír no conhecimento do risco ou no cálcul., do prêmotivo de que resulta a necessidade
mio. desobrigam a Companhia do pad n cancelamento do seguro re.e.tivo
gament -, dt~ indenização, soem qualquer'
ao restectlvo anim-al;
restituição do prêmio recebido.
c) penhor ou qualquer outrD ônus
ou. ainda. a íciatituícão de ~nt.e.reiSs~s
x - Obrigações do segurado
outros sôbre o animal segurado.
O Segur·3.do é obrigado. independenNo c'as.:> d'2 ocorrência da hipótese
temente d.oe outras estípulaçêes e.nspreviste na alínee "a". a respcosabitantes das condições particulares, a:
üdade da Companhia em relação ao
animal, fica l,~duzida do valor ~OJTeS
a) vacinar todo o rebanho bovino,
pendente à perda sofrida: no caso d
segurado ou não. contra as doenças
ocorrência ccs hipótese", pr evistae n2S
mais comuns na região, a oritér:o da
alíneas "b" e "c", a respcnsabilirtace
Companhia, bem corno adotar medida Companhia, em relacã., ao. animal,
das sanitárias e doe profilaxia 'Y'ntra
ficará suspensa até novo pronunciaaquelas doenças,
mento da Companhia.
b)
dar à Companhia, dentro do
mais curto prazo e pOr escrít..r, as inFica entendido que as alterações reformações pedidas a r-espeito do seferidas nesta cláusula se considernm
guro;
. em vigor a partir das datas em que
c l dar Imediato aviso à f)O,iJ'C(\.nni,::>.
ocorrerem as hipóteses mericioriadas
da ocorrência de surto(} de epízootla
nas' alíneas precedentes, -devendo ser
reajustadas as classirícações e os pre- ou de quadsquer doenças na região
ond-e esteia localizado o r€c.anho 82mies correspondentes. ainda que o .e~
gurad".::;
gurado não tenha dado o aviso de, que
dl avisar à Companhia. :l:8ntro de
trata esta cláusula.
.
48 (qu.a,r€t1ta e oito) horas, qualquer
dornça. acidente ou alteração do es.
VIII - Prêmios
tado de saúde do animal eegurado;
Os prêmios ~ emolumentos 10 segue) comunicar à· Companhi-a, d~n
to deverão ser pagrjs na Sed€ da
tro de 24 (vinte e quatro) horas. ')01."
Companhia. OU a seus representantes
telegrama CU outro meio mais rápido.
dev'damente habilitados. contra a ena morto do animal segurado;
trega. dG. 8 pólioe. An toes dêsse pagaj)
conservar em bom estado as
mento, o Segurado não poderá nrecêrc as,
currais, estábttlcs e .lugares
p
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freqüentados pelos animais segurados;
g) prestar aos animais o cuidado e
a atenção índispensáveis contra quaisquer perigos e procurar. por todos
os meios ao seu alcance. mantê-los
sãos:
h) proporciona'!' o tratamento e
a assistência índ'spensável à cura do
animal, ainda que êste
tem- .íncapaz para a função, trabalho ou fim
a que &e destinava;
,
i) isolar oS animais enfermos ou
acíden .ados.

se

Xl -

Oeorrência àe Sinistrcs

No caSo de morte oU sacrificio do
animal. em conseqüência de risco coberto pela presente a:::ó .íce. o Segurad<: além de dar o aviso de que i:l'ata a alínea "e" da cláusula X, obrigase a entregar à Companhia:
prazo
máximo de 2{) (v nte i rlías, os se[uinle~ documentos:

no

a) Pedido de indenização dos prejuizos, índícands de maneira clara P.
precisa. a ídentdticação do
animal
morto. o número da apólice, dia. hora,
condíçôes e causa da morte, o destino
dado a ü corpo e a quantia reclamada;
b) atestado de vetermárto credendenciado pela Companhia ou prova
sa :.statórín comprovando a causa da
morte do animal:
c) cecla-açâo de todos oS demais
securos Que Existiam sôbre o mesmo
s nímal ,

Fica entendido qua o segurado naD
poderá. sob pena, de perda de qualqu-er indenização. enterrar ou, por
cuaíquer forma. destruir o corpo do
animal morto. antes d e decorrido I)
prazo de 48 (Quarenta e oito) horas
da expedição do aVl::() a que ee refere
a alínea " e" da cláusula X. salvo
çuan,~"~ exoressa. e ccmprsvadamen:e
determinado pelas autcr ídades sanltárras competentes. Na hspótese, po~
rém. de necessitar proceder à ínumaçã<J eu. d-e outra torma. descruír o
corpo de animal. ou, ainda. de US2.l'
na autorização constante da cláusula
XII. o Segur<. d~ deverá seccíenar a
p:1rçâ<l mínima do corpo ou do couro
QUe contenha a marca característica
de icenliificaçá,o do -animal meneionada na apólice e conservá-la COTIve..
_nientemente, para posterior exíbíção
ao agente da mesma.
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XI I -

SaZvadoS

Não obstante o disposto nas demais
cláusulas desta apólice, o Segurado
fica expressam-ente -autorizado a providenciar a imediata venda uU o apro\ vmento da carne. do couro e das
dernas partes do animal morto ou
sacrificado, quando -a "causa-rnorti~"
não os tornar imprestáveis ou ínutílízaccs para o consumo domés-::íc.o ou
industríaf .
Se O segurado não se utilizar deesa
autorização. responderá pelos prejuí'ZOS daí decorrentes. sendo deduzida
da indenização devida a quantia que
fôr estimada. como valor das partes
deixadas de aproveitar.
Em nenhuma hipótese será lícito
ao Segura.c,o fazer o abandono do
annnat s'nistrado à Companhia. com
(, fim de desobrigar-se das estrpula.
ções constantes d-esta Cláusula.
XIII -

Seguros em Outras
Companhias

Se o animal securado por esta apólíCoe já estiver ou vier, a ser segurado.
em qualquer época. per outra Companhia. fica o S~gurado obl'i~'ado a
declarar tal fato à Ct'mpanhia, Que
será meneíonado neste contrato.
Havendo outro seguro sóbre o mesm,') animal coberto por esta anõl'ce.
a Companhia contríbuirá. no cas-, dI"
sinístr., coberto pelo seguro, no pagam!:nto da índenizaçâo, proporcionarmente à ímvortàncía que houver 2'1l~
rantido

Se a ocmpanhí , estíputar. nas C(J~·
dições particulares. que uma certa
quan:ia ou percentagem do valor do
animal ficf'l. a cal'go co Se:-uraa"'o. não
será lícito a. êste segurar. total ou
narcíalmente .ern outra oomoannia.
a dita quantia nu percentageru.
A falta d() cumprimento d{)
dtsPN'to n-esta Cláusula isentará a Comnanhia de qualquer resnonsabihdade,
XIV -

Inspeçt10

A Companhia tem direito :de efe-

tuar inspeções. vistorias e vel'ifícaçÔê5
julgar necessárias .<;ôbre a situação. condições e tra: arnento do anímal segurado ou dos salvados
o Segurado c obrigado a fornecer
~<; esclarecimentos e provas Que lhe
forem pedidos. devendo f.acilitar o
desempenha da tarefa dos representantes da Companhia', prnporcíonanqu.~·
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do-lhes, para t anto, dentro da propriedade. OS meios c1..? iocomacao
usuais. assim como o alojamento ~
manutencâe razoáveis.
O segurado tem a Obrigação de
assísür pessoalmente, oU por representant-e habilitado às, vistorias de
comprovação oU de aval18,ção dos E:~
nistros.
O disposto nesta cláusula não significa o reconhecimento da Cvmpanhia
em indenizar o segurado, o qual permanece sujeito às dsnosíções ri;lS demais cláusulas desta apólice.

xv -

Sub-rogação

A Companhia, uma vez paga a ín'deniz:?ção do s.nístro fica sub-roguda nos direitos e ações do segurado
contra terceiro, inclusive repartíções
públicas federais. estaduais e municipais. que. por 2~ seu ou rle seus prepostos tenham causado prejU1zo crtarído obrigação oU respcnsabilidado
da Companhia para com o S:gura(1Q.
XVI -

Renouaçac:

Se o Segurad.o, até <J dia do vencimento desta Apólice, apresentar UJtll)
proposta. de renovação devidamente
assinada, a Companhia continuará
responsável pelos riscos
assumidos,
nas mesmas condições da apóhce vencida. durante o praZo ([e 10 (tiez}
dias a contar da c ata do vencimento
da -õüce.
'
() disposto nesta cráusuis não xraplicará em relação a animais que
venham a .ultrapassar OS limites de
ídaríe fixados ou aqueles para os quais
I), Companhia tenha previamente manífestado a sua decisãe, de não aceitar tal renovação.

XV II -

Resctsllo

A Companhia poderá, em qualquer
época, sem justificar a causa. deelarar rescindido o presente ~egu:ro, quer
n J tocante à totalidade dos animais
segurados. quer no tocante a um ou
mais animais esp~ci!'cados. efetilla.n~
de-se o cancelamento apó., o prazo
mínimo de 30 (trinta) días, contados
da data do recebimento da notifica(:ã o pelo Segurado ~ toda via, se nos 10

(dEZ) primeiros dias após o recebimente da notificação o Segurado COn.provar Que () animal especificado se
apresenta doente OU acidentado. a notírícacão ficará rem efeito.

A Companha não poderá u til 'zarda faculdade constante desta cláusula. no caso de surto epízoóttco d~
doença prevista na alínea "g"
ua
C:2.usnJa I.' na região onde estiver 10ca líaad, o animal segurado. se o ref('r.do surto ocorrer. anteríormente
a o recebimento da nocíficaçâo I]t.'!(J
S::;g-llradc.
outr-ssím. o Segurad.o poderá. em
Qualquer época. declarar rescindido o
presente seguro. efetivando-se o cancelarnento após o recebimento pela
Companhia da nonücscã., do Segurado, Uma vez recebida pela Comp.rn hia a no,jficação do S.egurado. o
arrependímento
dêste em nenhuma
nícotes- poderá obri~ar a Companhia a manter em vgor o seguro.
ainda que cfJbre... enha doença ou acidente
ao animal objeto da notíft-

s~

cação.
XVl1J -

Pertia de Direiics

Além dos casos de nul.dade ou caducidade constantes desta apólice, oU
prevístxs em íeí, <J Segurado perderá
o direito a qualquer indenização porventura devida, bem corno à restí.uícão total OU parcral do) prêmio pago,
nos seguine~ casos:
a) se em qualquer ocasião ocultar
fato mater.al, fizer declarações falsas
ou fraudulentas em relação ao presente seguro. seu objeto ou ao interêsse que üver no animal segurado;
b) se deixar de adotar os meios e
processos razoáveis para cuidar -do
animal segurado, quer antes qu-er depois de doente <JU acidentado:
c) se deixar de cumprir as obrigações que lhe forem prescritas 'na presente apólice:
d) se apresentar reclamação falsa
OU baseada 0-"11 declarações inexatas,
sob qualquer ponto de vista. ou se
empregar meios dolosos ou simulações para obter beneffeios -ílícítos ou
indevidos.
No caso de o Segurado deixar de
apresentar as comunicações. ou exceder os prazos previstos nesta apó,
lice, ocorrerá a perda de seu; direitos se dai resultar prejuízos para a
ocmpanbi».

XIX -

Despesas de Vistoria

Sempre que a Oompanhía realizar
despesas em conseqüêncía de aviso
do segurado .referente a animais não
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cobertos pela presente apólice. terá
direito de reaver do segurado a importância correspondente, dentro de
30 (trinta) dias,' contados da apresentação d'a respectiva conta.

xx -

Prescrição

Opera-se a prescrição em favor da
Companhia decorridos os prazos de
um cu dois anos estabelecidos pelo
Código Civil, \respectivamente, no
seu art. 178 § 6,°, n. O 11 e § 7°, número V, ressalvados unicamente 0S
atos de interrupção da prescrição admitidos pelo art. 172 do mesmo OÓdigo ,

XXI -

Proposta e Tarifa

A presente apólice é emitida de>
conformidade com declarações era
proposta do Segurado e as condições
ccnstantes da tarifa do segure pecuário de oovínos, aprovados por ato
do Departamento Nacional de Se_
guros privados e Capitalizaçâo. os
quais são considerados parte integrante e complementar desta apólice
e obrigam o Segurado como se nela
estivessem transcritos.
Quaisquer modifícaçôes que venham
a ser introduzidas na tarifa são consideradas aplicáveis a partir da primeira renovação do presente seguro.
As dúvidas surgidas L1a interpretação dos têrmos da presente apólice serão dirimidas com base também nas disposições constantes dos
referidos documentos.
A Companhia manterá, een sua
Sede e em suas Agências, uma cópia
dos referidos d'ocumenws, onde poderão ser examinados pelo Segurado.

xxn -

Liquidação de Smistros

O pagamento de quaiquer indenização devida em virtude desta apólice determinará o imediato vencimentn do seguro relativo ao animal
indenizado e será efetuaao depoís de
deduzidas eventuais dívidas do Segurado.
XXIII . -

Aviso~

e Endossos

Todo e qualquer aviso ou comunicação, em virtude desta apóltce, deverá ser feito, obrígatõriamente por
escrito 'e entregue à Companhia na
Agência local emissora desta apólice.
Quaisquer modificações do presente contrato serão efetuadas por meio
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de endossos emitidos pela Companhia, os quais serão considerados
parte integrante e complementar da
presente apólice.
SEGURO PECUÁRIO DE BOVINOS
• TARIFA

Art. 1.°. JURISDIÇÃO:

1. -

As diSPOSições

desta Tarifa

aplica m.se 3: todos oS seguros pecuárioS de bovinos realizados no Brasil.
de con~o~mdad€ com o planO técnico

e a apól.ce aprovadzs por decreto do
Poder Executivo.
Art. 2.°. CLASSIFICA<":ÃO:
1 - Para efeito de aplicação das
taxas de prêmios, oS riscos são elass'ficados Sob os dois seguintes aspectos:
a) Utilização;
b) Trato.
1.1 - Utilização - Quarnto à utízação. trabalho ou fim a que se destinam OS anímaís são classificados:
Classe 1 reprodutores bovinos.
com certificado de registro genealó ,
zíco:
t:> Cl~.sse
2
bovinos para Corte;
Classe 3 - bovinOS para leite;
Classe 4 - bovinos para trabatno1.2 Trato Quanto ao trato
assistência e cuidados prestados, os
animais classificam-se da segUinte
maneira:
Classe 1
animais criadns em
regime de estabu1~çã,? permanente;
olasse 2 ammais criados em
regime de meia estabuiacão ou de
a.ljmentação a cacrnPo;r
Classe 3 anlmats criados sem
estabulaçân ou a campo.
2 - sempre que, após a efetivação
do seguro. o anímal sofrer mudança
de classificação, seja quanto à utilização ou trato a taxa do respectivo
seguro deverá ser reajustada, conranda-se oü devolvendo-se ao segurado a
diferença de prêmio, se houver, proporcionalmente ao período de tempo.
a decorrer para o término do seguro.
Art. 3. 0 • RISCOS ACESSóRIOS E
COBERTURAS ES,PECIAIS.

Além da cobertura básica. eonstante das "Condições Gerais" da apóli-

~
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ce. esta Tarifa abrange as seguintes
coberturas especiais:
I -

Cobertura Especial de: Viagells:

1 - A cobertura espacial de viagens sõmente poderá ser eoncedída
como adicional à cobertura bá.'51ca'
ou à. cobertura especial da exposição
e mediante as seguintes condições;

a)

a apólice de-verá mencionar. ex.
pressarnente a identificação do ""nimal, número da apólice da cobertura
básica. descrição detalhada do itinerárÍD a sei percorrido e dos meios
de transporte;
b) as locais de origem e destino
bem como a declaração do iníc.o e
térmmr, da - cobertura especial:
C) o pagamento do prêmio da cocertura básica. proporcionalmente ao __
período de duração da viagem que
por ventura exceder à vigência da
.apólice;
d) o pagamento do prêmio adictonal r-elativo ao risco acessório de
viagem nas bases previstas no item
6 do a.rt':go 4.° desta _Tarifa;
, e) a inclusão na apólice da seguinte cláusula:
Cláusula Especial de

Vt·age,.s

Pela presente cláusula a Companhía
segura o animal especificado na relação em apenSo. durante as Viagens
nela previstas contra os riscos men,
cíonados na Cláusula _ das "Condições Gerais" da apólice, mais os ad..
an te es ~ abelecídos :
a) a morte resultante de fuga do
.anjrnal. desde que se verifique em
consequêncía direta de desastre. ou
acdente de viação:
b) a - morte resuítanre de fuga
animal. nOS percursos a pé. desde que
se verifique dentro de vinte e quatro (24) horas após - a fuga;
c) a morte do animal em conseqüência de quaisquer outroS riscos
de viação;
.. d) as contrrbuíçõe, de avaria grossa qus incidirem sôbre , o animal se:

do

gurado ,

Fica entendido e' concordado que.
além doa riscos nâo cobertos, estipulados na_Cláusula n das "COndições'
Gerais" da apólice. a cobertura ecn,
cedida Por esta cláusula não abrange a morte resultante de esgotamento. cansaço ou estado de miséria fisiológica do animal, motivada por ca-

mu-hadas longas ou forçadas, que
ultrapassem a capae.dade nOlmal de
marcha do gado ou, ainda. motivada
por falta de trato OU Inadequado mero
de transporte utilizado.
Outrossim, fica entendido que no
caso de ser usado qualquer meio de
transporte. o animal deverá viajar
em compartrmento adaptado oara
êsse fim e que o!ereça os necessários
requisitos -íe segurança e higiene.
. O Segurad., obl·í:ga-se. sob pena de
cancelamento da cobertura e perda
do prêmio pago. a:
a)
promover o embarque, desem .
barque oU baldeação do animal se.
gursdn, com roda a segurança e cautela;
b) fazer fornecer água e forragens
ao animaL pelo menos. uma vez por
dia.

Fica expressamente entendida que
a presente cláusula não abrange os
seguintes casos:
a) se a morte fôr resultante de
acidentes OCOf1idOS em picadas. car ~
readores, passagens perigosas, desfiladeiros. precipícios. barrancos. pon,
tes ímprnvísadas, travessias de .rcs,
CUT50S dágua, lago ou lagôa a nado
OU a vau. e, de maneira geral
em quaisquer vias ou acessos cOnside!"ados perigosos para o tran!)p."l"te
de gado. pelo seu traçado. largura ou
nat.'ll:reza de terreno. desde que para
o acesso ao local do destino haja
estrada OU qualquer outra via menos
perigosa para o transPorte;
b) se o animal. em desacôrdo oom
o. dispoSto na cláusula VI das li CQn
diçôes Gerais" da apólice. tiver de
transitar por ou se dirigir para áreas
interditas OU regiões contaminadas,
assim declaradas pela autoridade sanitária competente ou pela Companhia.
11 -

Cobertura Especial ãe EXPo,>içóes

1 A cobertura especial de exJPoSiçõe8 garante o animal em expo,
sições oU mostras pecuárias; êsses
segUl'os poderão ser COntratados pelos pr<YPI'ietários OU intere€SadoS no
anímal oU ainda.. pelo promotor da
e","1X)S< ção OU mostra.
2 - A cobertura. poderá. ser concedida. mediante as seguintes condições:
. a) identificação do' animal e indicação do local de procedência;
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. b) descrição detalhada do local da
exposição;
c) indicação da data em que o
animal deve chegar e deixar o 1o~
calou data do inicio e fim da res.
IPOnsabilidade do promotor da exposição oU mostra;
d)
pagamento dj prêmio da cobertura básica. proPor:ciQnalmente ao
período de duração da _exposição ou
aquêle em que o ..limaI estiver sob
a responsabilidade do promotor da
exposição ou mostra. que Por ventura exceder o da co1>el'tUl'a básica;
e) p~gamento do adicional relativo
ao risco aeessór'o de exposição nas
bases previstas no item 7 do artigo
4.° - desta 'I'arífa ;

f)

inclusão na aopóUce da seguinte

cláusula:
Cláusula

Especial. de

Exposições

Pela presente cláusula a Companhia segura o animal especificado na
relação em apenso. nos têrmos das
oráusulas I e II das "Condkê>es Gerais" da apólice. desde o momento
em que o animal chega até que deL
xa o locai. ou pelo período em que
o an'rmal está ~·-\b a responsahilidade
do promotor da exposição ou mostra,
Fica entendido e concordado que.
no caso de existir outro seguro ga.
ran tindo o animal. sem que tenha
sido expressamente mencjonada tal
circunstância na respectiva proposta,
a Companhia estará isenta de qualquer responsabilidade, se esta cobertura tiver sido contratada diretamente pelo propr. tário: todavia. se o
seguro tiver sido
contratado pel()
promotor da exposição. a cobertura
dada por esta cláusula será conside~
rada em vigor e cOncorrente com a
cobertura (.05 demais - seguros. observando-se riç:;orosamente o dísposto na
Clé.usula xrrr das "Condições Ge-

rais".
Fica entendido que a presente cobertura não está sujeita ao período
de carência, nem é passível de r_enovação automãtíc, nem de rescísâo
previstas nas C'1áUBu1a.s XVI e XVil
das "Condições Gerais"'; outrossim,
rícam sem efeito as esr' _. ulações cQ<!Uitantes da Clá.usula X, exceto a8 alineas b. d e e. obrigalldo-se o Segurado, ainda. a. ouraprjr e fazer cum.
·prjr 08 regulamentos sanitários vi·
gentes e· as prescrições técnicas ~J."-
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tinentes a exposições e certames desta natm:reza."
IH -

Cobertura Especial de Postos
de Monta
-

1 -

A cobertura especial de postos

de monta. a ser concedida somente
como adícíonal da Cobertura básica.

garante o animal segurado quando
levado para as estações oU postoS de
monta. mediante as seguintes condições:
a) 05 postos OU estações deverão
ser de propriedade, administração
oU fiscalização do Govêrno Federal.
Estadual oU Munjcípal;
.
b)
prévia solicitação do Segurado
e expressa aceitação da companhia.
na forma da Cláusulal XXIII das
"Condições Gerais" da apólice;
c) pagamento do prêmio adicional
de viagem, nas bases estipuladas no
item 6 do artigo 4·0 desta Tarifa;
d) pagamento do prêmio adicional
de postos de monta. na base esti'Pulada no item 8 do artigo 4.° desta
Tarifa. quando o animal tiver de
permanecer mas de 10 (dez) dias na
pôst o ou estação;
e) inc1n.lsão na apólice da cláusula
de viagenS e da cláusula seguinte:
Cláusula Especial de Postos
Monta

de

Pela presente Cláusula a companhia
segura o animal especificado na re,
Ilação em apenso, nos têrmos das
Cláusulas I e l i das "COndições Gerais" da apólice, desde o momento
em que chega até que deiXa' o local
da estação OU nôsto de monta.
Fica entendido que se o amimal
permanecer no pôsto ou estação de
monta por prazo superior a 10 (dez)
dias. será devido à Companhia o
prêmio adicional previsto nesta TaN
rifa.
Em qualquer hipótese, a presente
cláusula somente garante o animal
durante a sua permanência no põsto
ou estação de monta. devendo ser
endessada na apólice a cláusula especial de viagens e efetuado o pagamento do adicíonaã correspondente
a essa cobertura."
cobertura EspeciaZ de Premuniçiio

IV -

1 .: A cobertura especial de pre,

munição para píroplasmoss (ba:beslo-

ses)

6

8.naoplasm.ose, p&ra os animais
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importados. sOmente poderá. ser Concedida Como adicional à cobertura
"básica e mediante as seguintes condições:
a)
menCáo. na apólice. do local
onde será procedida a premuníção:

b) indicação da data de inicio e

término da cobertura especial;

c) pagamento de prêmio da cobertUl'a básica que fôr devido;
d) pagamento do prêmio adicional
de premunição. na base estipulada
no item 9 do artigo 4.° da tarifa;
e) inclusão na apólice da seguinte
cláusula:
"Cláusula Especial de Pre.munição

Pela. presente cláusula a oompa.

nhía segura o

(5)

animal

(íS)

espe-

cificado (S') na relação em apenso,
nos tênnos dss cláusulas I e Il das
condições gerais da apóltce. durante
o processo de premuníçã., para piroplasm-se (babesioses) e anaplasmo.
se e pelo período indicado nas cOnd1~
ções especiais.
Não obstante o que em contrário
dispõem as condições gerais da apólice. esta cobertura exclui expressamente a morte resultante de part'O
oU abôr't.() das fêmeas SIllbmetidas à
premUnição.

Fica entt:mdido qua e, presente Cobertura não está sujeita ao período
de carência e não é passível de renovação automática nem da rescísãv,
prevista nas "cláusulas XVI e XVII
das condições gerais.
No caso de mudança de anima; para
outro local. cessará à responsabílí-dade da Companhia, salvo se
fôr
prêvíacnente autorizada F!~ta mudança,
na forrn,1. da cláusula. VI das condicões gerais".

v -

Cobertura Especial de Rebanlu:

1 - A cobertura especial de rebanho poderá ser concedida aos animais
de corte e leite - classes 2 e 3 de
utilização - medíanto a.s seguintes
condições:
a)
a cobertura abrangerá todos os
animais sôbre os quais o ~egurado tenha algum ínterêsse e OOI1ómico e
desde qUe localizados em uma mesma
propriedade imóvel ou em propriedades imóveis contíguas, earacterizadas
nas condíçêes particulares da apólíce,

com exceção dos animais que já estejam segurados POr outras apólices;
b) a cobertura abrangerá. ainda,
todos 00 animais de pr'Opriedarl~ do
segur-ado reunidos ao rebanho duran-.
te a vigência da ap61ice.ob:rig~lld(Jo.
se o (egurado a comunicar Imediatamen t€ esse. ocorrência à Companhia;
C) para efeito desta cobertura. tedoS os animais devem ser considerados como tendo um mesmo vak-r uní-

tário:
d) o segurado suportará as perdas

ocorridas até o valor prêvíamen t-e cite-terminado para. a franquia. a partir
do qual se inícíará a responsabíüdade
do Gegurador;
,
e)
pagamento do prêmí-, 11a.5 bases
previstas no item 10 do artigo 4.° desl'3, tarifa;
f) inclr sâo na apólíoe da seguinte
cláusula:

<ctâusiüa Especial de, Rebanho

Pela presente cláusula a Companhia
garante uma indenização sôbre o rebaono caracterízaôo nas condiçôes
par tl culares, nos têrmos das clá~ulas
I e II das condiçÕ€iS ger.a<is da cpólíce,
d-esde que O prejuízo. resultante das
mortes porventura (evrridas em virtude de risco coberto, ultrapasse o limite previamente determínadc nas
condições particulares da apólice. ficando entendido que o segurado arcará com a responsabilidade ia"i prejuízos que nã,,, atingirem aquêle ltmite."

Art. 4.° TAXAS
1 ' - As taxas 00. presto te taríta,
BiCS animais de mais clt.? um
e mW06 de dez anos de ídane. são

aplicáveis

mínimas e correspondem à -mportência segurada de Or$ 1'.000,00 (um mil
cruzeíros) , pelo prazo de um g,tlo.,
2 - No caso d'C ser alt.ere.cte qualQuer critério de taxação prevista nesta
Tarifa. deverá ser observado o .1ifiPOSto abaixo:
a)
quando da alteração resultar
taxa maior, o aumento somente será.
considerado na primeira renovação de
cada apólice;
b)
quando 'da aüteracâo resultar
taxa menor. será permitida a restituição do prêmio 8Jo Segure.d.o, de
acôrdo com o seguinte critério..
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b. 1) ealcular-se-á
prêmio por
3 - Para a, cobt'rtura especial de
viagens. a taxa bá~;{'a para o período
todo o' período do seguro, admitida a
d~ viagem será cobrada com base na
nove. taxa;
classiücaçã., do seguro original.
b. 2) calcular-re-á um prêmio pela
4 - Para. a cobertura especial de
tabela de prazo curto desta Tarifa,
exposição, quando contratada pelo
desde o início da apóüee até e. data
respectivo promotor, a classificação
da modificação, considerando - uma
será procedida da seguinte, forma:
taxa igual à diferença entre a inicial
a) utilização de acôrd., com a '
e' a nova taxa,'
classe de utilização.
b.3) a diferença, se houver, entre
b) Trat<:l considerado de elaso prêmio inicialmente pago e a soma
001.
dos prêmios. calculados conforme ali5 - As taxas básíoas, para a coberl'l.ré.iS b.l e b. 2 aeíma, será devolvida
tura prevista nas "Condições Gerais"
da apólice, são as seguintes:
ao Segurado.

TRATO
\ ---....:....-----~---2
1
3
I

1

utilização

I

~

1

! :::::::::::::::::::::::::::::::::::1

55,00
70,00
70,00
30,00

50,00
65,00 ,
65,00
25,00

70,00

95,00
95,00
35,QO

I

6

-

Taxas adicionais para viagens -

As taxas .adicionais para

a

.cobertura especial de viagens são as seguintes:
Percursos a pé:

6. 1 -

Taxa

Distância da propriedade

I

Até 50 - km

\

De 51 a I(}O km
1
De 1<l! a 200 km ••.•.....•..•••.•••.. ·· .. · .•......... 1
De 201 fi. 500 km
i"/

6.11 13CO

1,5c.
4,00
8,40
20,00

Não serão permitidos seguros para percursos a pé superiores a

(quinhentos) qurlômstrcs.

6.2 -

Percursos em veículos:

Distância da

propriedade

II Avião
I
I

"""1

Até
500 akm.
De 501
1.000 krn ,
De 1. (}OI em diante

8,50
11,00
16,00 .

I

Trem

10.00
12,50
18,00

Outros
Veí-culos I veículoS
' Veículos _ Marítimos I
Terrestres -e Lacustres I Fluviais
13,50
16,00
21,00

J

I
)

-I

I

-9,00
12.00
17,00

I
I

I

I

1

9,50
1,2.50
18.50

354

,ATOS DO PODER

10 -

6.21 - Para as' viagens Combinadas.
ode mais de um meio de transporte.
será cobrada a soma das taxas.
Não se entende como. viagem combí"nada, os .percursos de Ida para cu de
vinda de os pontos de embarque ou de
desembarque. Em tais casos a taxa
e>dicional a cobrar ficará a critério da
Companhia, desde que êste percurso
não ultrapasse a 20 km.
,

esta garantia são as seguintes:

cr$
1,50
5,00
10,00

TaXa adicional para premunição

A taxa adicional para esta garantia é de Cr$ 30,00.

-

Número de animais

t
I

Tabela A

I

(irem 1)

Até 10 .............................. /
11 a
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
De 21 a
50
100
De 51 a
De 1M a
200 •••••••••••••••••••••• 1
De 201 a
500 ...................... )

5%
10%
15%
20%
25%

segurados

I

1.000

1 -

Nos cases de seguros contrata-

dos por período inferior a um ano'

'devem ser Cobr3Jdos os prêmios obtidos

Prazo
dias oU 1 mês
dias oU 1 mês e rnei.,
dias oU 2 meses
dias oU 2 meses e meio
dias oU 3 meses
dias ou 3 meses e meio
12{) dias oU 4 meses
135 dias oU 4 meses e meio
30
45
60
'7'5
90
105

..

20 1150 dias

I

25
30
35

I

.4{)

1

45
50

.. 1
•. \'

\

Tabela B

(item

I

2)

5%
15%
2<ü%
25%
30%
35-%
40%
45%

%

Prazo

1

.. I

deduzível

pela aplicação das percentagens, inldicooas na tabela de prazo curto aoaíxo, às taxas e adicíonaâs previstos nesta Tarifa.

%
1

I
1\

3.(}%
3'5%

•••..••.•••••••••••••• 1

Mais de 1.000 ······ .. ·· .. ··········1I
ARTIGO 6. 0 PRAZO CURTO

cr$ 25,00.

1

:::::: :::::: :::::::: ::1

soi a

deduzível

I

De

De

Cr$ 30.00,

1 - Será permitido desconto, na
forma da Tabela A abaixo, sôbre as
taxes básicas e adicionais da presente
Tarifa quando os segur.js efetuados
em uma mesma Companhia, abrangerem um mínimo de animais superior
a 10 (dez) unidades.
2 - Se 'na renovação de um contrato anual verífícar-se que as indenizações recebidas pelo Segurado. no
ano anterior não ultrapassaram 10%
(dez por cento) dos prêmios pagoS
naquele período, o desconto para o seguro subsequente será calculad., na
'base da Tarifa B abaixo:

8 Taxas adic:i o7ULi s para Postos
âe monta - As taxas adicionais para

9 -

esta ga- '

AiRT.' 5.0 DESCONTOS

7. Taxa adicional para exposições
A taxa adíoínnat para esta garantia é a de Cr$ 5,00.

De 31 a 60 dias

Taxas especiais para rebanho

- As taxas especiais Dara
rantia são as seguintes:
10.1 - animais de Corte:
com aplicação da franquia
de 5%;
10.2 - animais de leite:
com aplicação da franquia
-de 5%.

-

De 11 a 15 dias
De 16 a 30 dias

ExECUTIVO-

oU

5 mêses

oU
oU
oU

6 meses

1

I 165 dias ou 5 meses e meio I

1180 dias

210 dias
1 24()
12'70
1 300
\3'30

dias

7 meses

1

.

8 meses •....... 1

dias eu 9 meses ........ 1
dias oU 10 meses .....• 1
55
dias ou 11 meses
\
1365 dias ou 1 ano
\

60
65
70
7&

80
85

9{)

95
100

A'l'OS

»o

PoDER

2 -~ para os prazoS não previstos
na tabela acima, deverão ser a,plicadas as percentagess retatívas aos
~razoS ímedíatamenta superiores.
ARTIGO 7.°

PR~MIOS

1. O' pagamento dos prêmios e
emolumentos do segur., deverá ser
feito à Companhia, oU a seus representantes devidamente habíhtad.ss,
contra a entrega da apólice.
2 É permitido o fracionamento
dos prêmioS anuais em duas prestações, quando atingirem, no mínimo, a
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Cr$ 20. OOO,(){} (vinte mil cruzeír.ss) , e
em quatro prestações, quando de valer mínimo de 01'$ 4O.0nO,Oo (qual'~nta
mil cruzeiros).
2.1 - Nesta hipótese o prêmio fi001 obtido depois de aplicados OS adicionais e descontos' previstos nesta Tarifa será arlicionado de mais de 2%
ou 3% confol'm~ seja subdividido em
2 (duas) oU 4 (quatro) prestações.
2.2 - O prêmio a cobrar em cada
prestação, será obtido pela aplicação,
calculada como acima das percentagens indicadas na tabela seguínte:

%

%

%

2.1\

3.0.

4.a.

-

-

20%

1(}%

FORMA DE PAGAMENTO

S ernestral .... f.· ......•..•••.•••••••

70%

30%

T rimestral .. ,. , .............. "." ......

4Q%

30%

2.3 - Juntamente com a primeira
prestação, o Segurado deverá pagar
os emolumentos relativos a todo o
período do seguro,
3 -A apólice deverá ser aplicada
a seguinte cláusula:
"Clausula de Fracionamento
do prêmio
O prêmio dêste seguro será pago
ecn prestações, primeira das quais, in-

clusive emolumentos, paga à vista,
contra a entrega desta apólice. e as
restantes nos prazos para êsse fi..>n
estipulados.
A falta de pagamento de qualquer
prestação devid'a, na data prevista,
ac-arretará a suspensão automática
da cobertura.
Art. 8°. RISCOS NÃO TARIFADOS
1 - Esta Tarifa sõmente se aplica
cobertura básica, entendendo-se
como .talos riscos cobertos pelas
"C-ond1çóes Gerais", da apólice, e às
coberturas especíaís previstas em seu
art. 5°.
2 - Os demais riscos não poderão
ser objeto de seguro, até que os õr,
à

gãos competentes aprovem as taxas
e as cláusulas regulamentadoras des-

sas coberturas.

Art. 9°, PROPOSTAS, APÓLICES
B ENDOSSOS

1 - As propostas, apólices e endossos devem ser redigidos de maneira
clara e precisa, permitindo o perfeito conhecimento dos riscos cobertos e das características peculiares à
cada antmaí.
1.1 - As propostas de vem ser assínadas pelos Segurados oU seus prepostos, excluídos os corretores
2 - Qualquer modificação no texto
das apólices só poderá ser feita por
meio de endossos, os quais ficarão
fazendo parte integrante das mesmas.
2.1 - Os endossos deverão mencionar, obrígatõríaments, a data a
partir da qual vigorará a alteração
a que se referirem.
3 - Não é permitido, por meio de
endossos:
a) prorrogar o prazo de vigência.

·do

contrato:
aumentar a' importância segu..

b)

rada.
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4 - Sempre que cualouer cláusula
prevista nesta tarifa vier a ser _ín,
cluída na apólice, quer mediante o
uso de carimbo -com os seus dizeres,
quer mediante o emprêgo de impresso especial, deverá constar das condições particulares referência expressa ao seu título.
Art. 10. CORRiETAGEM

1 - ~ facultado às Companhias de
Seguros, Por intermédio de matrizes,
sucursais, agências e sub agências, devídamente autorizadas, conceder a
corretores habilitados uma comissão,
Iíenítada ao máximo de 5 % rcínco
por cento) do prêmio recebido.
2 - A concessão de descontos não
previstos nesta Tarifa, bônus, comissões OU quaisquer outras vantagens
aos Segurados, quer direta quer indiretamente, não é permitida, equivalendo a mesma a uma redução da
taxa e constituindo infração de Ta

Concede permissão para que a fábrica de silicato de sódio, situada
nesta Capital. da Companhia Imperial de Indústrias Químicas de
Brasil. funcione aos domingos e nos
feriados civis e religiosos.

Ainda não foi publicado no D~ário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N." 44·874 DE 26
NOVEMBRO DE 1958

DE

Aprova alterações
intToduzidC',s 120S
Estatutos, inclusive transferência da
sede social da Companhia Ceará de

seçuro« Gerais.

O Presidente da República, usandn
da atribuição que lhe coltlf\ere o artíg(- 87. inciso I, da Oonstítutção, e nos
r'ifa..
têrmos do Decreto-lei n.? 2.063. de
Art. 11, CASOS OMISSOS
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alteraQuaisquer dúvidas ou omissões des,
ções introduzidas nos Estatutos. inta Tarifa serão airimidas pelo Deparclusive
traeisferência da sede social
tamento Nacional de Seguros privapara a Capital do Estado de São
dos e Capitalização, ouvido o InstiPaulo· da Companhia oeará de Se~
tuto de Re.ssegu-ros do Brasil, cujas
guros G-erais autorizada a funcional'
decisões prevalecerão até ulteríor
pelo Decreto n. o 22.052. de 14 de nopronunciamento do Poder ExecutIVO.
vembro de lS46, conforme deüberação
da Assembléia Geral Bxtraordinárja
Art. 12. DISPOSIÇõES TRANrealizada em 25 de setembro do cor.
SITóRiAS
Tente ano.
Art. 2." A Sociedade contíeiuará in1 - Tôdas as Oompanhías que es- _ teg:l'almen t e sujeita às leis e regulatão autorizadas a operar em seguros
mentoS vigentes, oU que venham a
de animais somente poderão emitir
vigorar. sôbre o objeto da autorizaapólices cobrindo bovinos. respeitadas
ção a que alude aquele D€creto.
tôdas as condições e taxas constanRio de Janeiro. 26 de novembro de
tes dos seus planos, até o prazo de
1958; 137.0 da Independência e 70·0 da
J.80 (cento e oitenta) d'ias, contados
R ep.ública.
da data da aprovação desta taríra.
Nesta hipótese, não é permitida a
JUSCELINO KUBITSCHEK
ampliação do prazo de vigência das
apólice, em curso, nem a emissão de
Fernando N obrega
nova!' apólices com prs.zo superior a
um ano.
DaOOrRETO N. o 44.875 - DE 26
2 - .As Companhias sujeitas ao reDE NOVEMBRO DE 19'5a
gime do Decreto-lei nv 2.063, de 7 de
março de 1940. que desejarem operar
em seguros pecuniários para bovinos,
Concede à sociedade anônima Warnos têrmos da Lei ;1.0 2.168, de 11
ner Iuterruitumal Corp oraticn, autorização para continuar d funcio-de janeiro de 1954, deverão promover
nar.
na Repúblio!l.
junto ao Departamento Nacional de
Seguros - Privados . e .Capitalização o
processamento regular de que trata
o Presidente da Rep>Ú!blica, usando
a legislação em vigor.
da atribuição que lhe C{)nfere o arM

I

DECRETO N9 44.87'3 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1958
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t~go 87, inciso l, da Oonstltuiçâo. e
nos têrmos do Decreto-lei número
2.6,27. de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade anônima, Warner Imternatínnal Corporation, com sede em Morris Plaíns, Estado de New Jersey.
Estados Unidos da América, autorizada a funcionar na República pelos
Decretos ns. 17.693, de 15 de fevereiro de 1927; 22'.3-32, de 23 de dezembro de 1946;
3'5.76-1, de 1.0 de
julho de 1954; e 40 . 60-4, de- 27 de
dezembro de 19M. autorização para
continuar a funcionar no Brasil com
o capital destinado às suas atividades comerciais no País, elevado de
ors 49.762.000,00 (quarenta e nove'
milhões, setecentos e sessenta e dois
mil cruzeir o~) para Cr$ 51.000.000,00
(cínquenta e um milhões de cruzeiros) , conforme deliberação tomada
pela Junta de Diretores em reunião
realizada em 7 de maio de 1958, mediante as cláusulas qUe acompanham
o citado Decreto n. o 35. 761. de 1. o
de julho de 1954, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do
Trmbalho, Indústria e Comércio.
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, oU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da pres~nte
autorização.
'
Rio de Janeiro. em 26 de novembro de 195-8; 137. o da lndepenuência
e 70. o da República.

JUSCELINO KUBITSCHEh

Fernando Nóbrega

DEORETO NQ 44.876 NÇ>VEMBRO DE

DE

26

DE

1958

Concede permissão a ((Sipos do Brasil S: A . " Industrial de Produtos
Eletrolíticos e Sintéticos, estabelecido em S. Caetano do Sul, no z»taâo de São Paulo, para juncionar

aos domingos e nos teruiãos civis e
religiosos.

Aínda não foi publicado no Dtário
Oficial por f-alta de pagamento.

DEORETO

N9

44.877 -

NOVEMBRO DE

DE

26

DE

1958

Concede, , em caráter permanente,
autorização para Usina Colombina
S . A ., estabelecida em S. Caetano
do Sul, funcionar aos domingos e
nos teruuios civis ou religiosos.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. o 44.878 NOVEMBRO DE

DE

26

DE

1958

AprOva alterações instroâueiâa« .n08
Estatutos, inclusive aumento do capita~ social da Companhia Sul erasil de Seguros Terrestres e Matíti~
mos.

O PreSidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigO 87. inciso I, da COl1StitUjção, e
nos têrmos do Decreto-lei n. o 2.063,
de 7 de marco de 1940, de-creta:

Art. 1. a Ficam aprovadas as alteraçõ-s introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social de
Cr$ 18.000.000,00 _(dezoito milhões de
cruzeiros) p a r a Cr$ 24. 000 .O'OO,O~
(vinte e quatro mílhôes de cruzeírosr
da Companhia Sul B:asilde S:~gUro3
TerresteS e Marítimos, com Sede em
'Pôrto Ale",01'e. Capital do Estado do Rio
Grande do Sul. autorizada a funcionar pelo Decreto n. a 7.825, de 20 de
janeiro de 19W, conforme dehb-ração
da Assembléia Geral Extraord~nária
cealízada em 1.0 de setembro do corrente ano.
Art. 2. o A Sociedade continuará integralmente sujejra às leis e reg u lamenios vigentes, ou qUe venham a
vigorar. sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Rio de Jan,eiro. 26 de nov-mbro de
1958; 137 0 da Independência e 700 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega
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DECRETO N'J 44.879 NOVEMBRO DE

Transfere

função

da

DE

27

DE

DE

"27

DE

NOVEMBRO DE 1958

Tabela

Numé-

rica Especial de Extranumerário
Mensalista da Base Aérea do Bccite para a do Quartel General da,
2. a Zona Aerea.

O Prestdemte da República, usando
da atribuição que lhe confere o l?;Ttigo 37, item r, da Constituição, decreta:
. Art. 10;> Fica transferida uma função de Jardineiro. ref , 19, ocupada por Mariano Francisco Alves, da
TalJ.21a Numérica Especial de Extranumerário Mensalísta da Base Aére-a
do Recife para a do QUGxtel General
da 2,30 Zona Aérea.
Art. 2 Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrárío.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
137. o da Independência e 70. 0
da República.
iP58;

JUSCELINO

DECRETO Nq 44,881 -

1958

KUBITSCHEK.

Francisco de JIII ello .

Transfere função da Tabela Numérica Especial de Extranumerárto
Mensalista do Parque de Aeronáutica do Recife para a do Quartel
General da 2. a Zona Aérea.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, deereta:
Art. 1'1 Fica transferida um-a. fU:1cão de Artífice, referência 19, ocupada por Claudio Bandeira de Mello,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do Parque
d'e Aeronáutica do Recife para a do
Quartel Geenarl da 2. a Zona Aérea.
Art. 29 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de novembro de
137 q da Independência e 709
da República.
1958,

JUSCELINO

~UBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N'J 44.880 NOVEMBRO DE

DE

27

DE

1958

Transfere função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário
Mensalista do Parque Especializado Central de Viaturas e Maquinarias para a da Diretoria de Aeronáutica Civil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica, transferida uma tunção de Apontador, referência 19,
ocupada por Paulo de Carvalho Rocha, da Tabela Numérica Especi9..1
de Extranumerário Mensalista do
Parque Especializado Central doe Viaturas e Maquinarias para a da Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 20;> ltste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíções em con trárro .
Rio de Janeiro, 27 ·de novembro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO NQ 44.882 NOVEMBRO DE

DE

27

DE

1958

Transfere função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário
Mensalista do Hospital de Aero. náutica dos Ajonsos para a da
. Base Aérea dos Aionsos,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art; 1'1 Fioo transferida uma função de Serviçal, referência 18, ocupada por Jorge Pereira de Souza, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do Hospital de
Aeronáutica. dos Afonsos para a da
Base Aérea dos Afonsos ,
Art. 29 ÊSt€- decreto entrará em
vigor na data da Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958, 137Q da Independência e 70 9 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
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DECRETO N. o 44.883 \lEMBRO DE

DE

27

DE NO-,

DECRETO N.? 44.885 -

1958

VEMBRO DE

DE

27 DE NO--

1958

Transfere junção da Tabela Numérica Especial de Exiranumerário-men"
saZista da
Escola de Aeronáutica
para a do Depósito Cenirtü de Intendência.

Transfere função da Tabela Numérica Especial
de ECctranumerário_
mensalista da Base Aérea do Recife para a' da Base Aérea do Salvador.

o Presidente da República, usando
da atribuição qU'e lhe contere o artigo 87, item I,' da Constituição, de.
ereta:

o Presidente da República, usan'do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, de.

Art. 1. o Fica transferida uma função de Auxiliar de Artífice, ret , 18,
ocupada por João Eleutério dos Santos, da Tabela Numérica Especial de
Extranum.e:rário-m8lliialíst·a da Escola de Aeronáutica para a do Depósito Central de Intendência,
Art. 2. 0 1tste decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, re'vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembrc de
H.l58; 137. o da Independência e 70. o
da República.

Art, 1, o Fica transferida uma rumção de Auxiliar de Mecânico, ref .' 16,
ocupada por
Humberto Celino da
conceição, da Tabela Numérica .Especial de Extranumel'~rio_mensahsta
da Base Aérea do Recife para a da
Base Aérea do Salvador.

JUSCELIN-Q

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

ereta:

Art. 2. o ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958, 137. 0 da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de M elló

DEORETO N. o 44.884 VEMBRO DE

DE

27

DE

NO-

1958

Transfere' junção da Tabela Numérica Especial de
Extranumeráriomensalisrta da Escola de Especialistas da Aeronáutica para a da Base
Aérea do Galeão.
O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artr,
go 87, item I, da Constituição Fe-

deral, decreta:

. ;:..,
Art. 1. o Fica transferida uma função de Auxiliar de serralheiro, refe,
rêncía 16, ocupada por Geraldo Bezerra de Souza. da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Escola de Especialistas da
Aeronáutica para a da Base Aérea
do Galeão.
.
Art. 2. o :ti:ste decreto entr ará em
vigor. na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958; 1,37.° da Independência e 70.0
da República.
'
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DECREI'O N. o 44.886 - DE 27
VEMBRO DE 1958

DE NO-

Declara de utilidade pública, par(/;
desapropriação, imóvel que menciona 'em Barbacena (MG) , neces:
sários aos serviços do Ministério da
Aeronáutica.

O Presidente da RePública, usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Federal e de acôrdo com o Deáeoo_Iei
n.> 3.3(j5, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1. o É declarado de utilidade
,pública, para desapropriação, o ímóvel situado à rua Tiradentes nümero 173, na cidade de Barbacena, Estado de Minas q.erais, de proprieda,
de de Rhadamantho Re!lault Abreu
ou seus herdeiros ou sucessores, tudo
de acôrdo corn ' o processo protocolado na Diretoria de Engenharia' do
Ministério da Aeronáutica sob nüme. 1'0 3.393-58, do qual constam a planta e a avaliação do imóvel.

ATOS DO PODER

360.

Art. 2.° Destina-se êsse imóvel à
residência do comandante da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar.
Art. 3.° Na forma do art. 15 do
. riecreto-Iei n .? 3.365, de 21 de junho
ae 1941, alterado pela Lei n , ~ 2.788,
de 21 de maio de 19;;6, é declarada
Q8 urgência a
presente desapropriação, para efeito de imediata imissão
de posse, ficando o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a
efetivação da mesma de acôrdo com
o art. 10 do citado Decrejo-leí, correndo as despesas à conta dos seus re,
cursos orçamentários próprios ou de
outros de que dispuser.
Art. 4. ° O presente decreto entrará
em vigor na da ta de SUa publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
137. o da Independência e 70. °
da República.
1958;

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

ExECUTIVO

Art. 2.° O presente decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspesiçôes em
contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de novembrc, de 1958; 137.° da Independência
e 70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Prtmcisco de Mello.

DECRETO N.O 44.888 NOVEMBRO DE

DE

27

Altera o Quadro de Pessoal do 'Banco
Nacional de Crédito Cooperativo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 2.° ,e
4.0 da Lei n.O 2.123, de 1.0 de dezembro de 1953. decreta:
,Art. 1.0 Fica alterado, conforme
tabela anexa, o Quadro de Pess-yal do
Banco Nacional de CrédJ'Ío Cooperativo' (B. N. C. C. ) aprovado pelo Decreto n.o 39.143, de 12 de maio de
1956, na parte relativa à carreira de
Advogado, cujos cargos. transformados no de Procurador. sãci abs~jrvidos
na respectiva carreira.
Art. 2.° O regime jurídico dos Procuradores do B. N. C. C. é I) esta- '
beleci<io na Lei n.O 2.123, de :.0 ele
dezembro de 1953.
Art. 3.° As vantagens decorrentes
do presente decreto são devidas a
partir de 1.0 de janeiro de 1955 deduzidas as importâncias que 0.«> atingidos pelo dísposto neste decret-o. perceberam na situação anterior.
Art. 4.° As despesas decorrentes
com a execução dêste decreto correrão pela dotação própria do Orçamento do BanCo Nacional de Crédito
Cooperativo.
Art. 5.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo.
Art. 6.° Revogam-se as dispns:çôps
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de novembro
de 1958, 137,° da Independência e iCi.o
d,a República.
I

DECRETO

N.O 44.887 DE
NOVEMBRO DE 1958

27

DE

Altera a redação do § 1.0 do art. 45
do Regulamento Provisório de Promoções dos Oficiais da Aeron-iutiGa
da. Ativa.

o Presidente era República, usando
da atribuição qUe lhe confere 'J artigo 37, Item r. da Constitl1:ção Federal, decreta:
, Art. 1.0 O § 1.0 do artigo 45 do
Regulamento Provisório de Promoções dos Oficiais da Aeronáutica da
Ativa. aprovado pelo Decreto numemero 32.342, de 27 de fevereiro de
, 1953 e alterado pelo de n.O 36.228, de
27 de setembro de 1954. passa a ter
a seguinte redação:
u § 1°. Para as promoções previstas no art. $.0 os Quadros de
Acesso serão organiz~os com a
antecedência que lhes permíta a
publicação, em Boletim da Diretoria do PesSJ)al da Aeronáutíea,
respectivamente, até lO de dezembro. 10 d,e março, 10 de' junho e 10 de setembro de cada
ano". '

DE

1958

JUSCELINO KtrnITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mario MeneghetÚ.

QUADRO DE PESSOAL
BANCO NACIONAL DE ORÉDITO COOPERATIVO
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DEl~O N.o 44.889 VEMBOO DE

DE

27

DO PODER ExECUTIVO

DE No-

1951&

Transfere, seJm aumento de despesa.
funções de referências únicas da
Tabela única de ExtTanumerárioMensalrista do Departamento Administrativo do Serviço Público para
idêntica Tabela do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, e
dá outras prOVidências.

o Presidente da República usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o G.xtígo 87. item l, da COnstituição,
decreta:
Art; 1.0 F1cam transteridas com
os respectivos ocupantes, Ivo de Pinho Beato e Alvaro Raymundo de
Sousa Neto, duas funções de reíerencias únicas de Revisor, ref'ffi"êncía 25, e Redator, referência 24, da
'Pabela úniüa de ExtranumerãrioMensalista. Pa.1''f.e S"wplementar, do
Departamento Adminístratívo do Serviço Público, para idêntica Tabe1l1,
:Parte Su~lementar, di(J Ministério do
Trabalho Indústria e Comel'cio,
Art. 2./) A despesa com a execução
do disposto neste decreto será aten(di~ . pela.
dotação orçamentáría
propria .

f e g. do Coo,igo Florestal 6fPrdVOOO
pelo Decreto n.? 23,793, de 23 de janeiro de 1i9~4, as florestas nativas
tanto do domínio público como
proprieôade privada, existentes no
Município de Ilhabela, no E..stado de
São Paula (Ilha de São Se~astião).

de

Art. 2.° Ao Governo do Estudo de

São Paulo, que tomou a iniciativa
para que fôsse expedido o presente
iDec!'2to... cabe o pagamento das ifidenízacões aos proorietáríos das terras desapropmadns mediamte arbítramento judicial
acôrdo administrativ~, . na conformidade do parágrafo unieo, do art. 11 do referido
Código.
Art , 3.° A execução das medidas
de guardn, _fiscalização. conservação
e rege~eraçao das florestas de que
trata o art. 1.0, ficará especialmente a cargo do Serviço Florestal
do .~stac!'0' provideneiamd.j êste a es-peclflcaçao das zonas onde se en~
centram as mencionadas florestas.
Art. 4.° toste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação revogad as as disposições em contrhic .
Rio de Janeiro, 20 de novembro de
19S8. 1317.°. da Independ~ncia, e 70".0

ou

da Repúblíca.

Art. 3.0 O presente, decreto entrara _em vigor na datã da sua publícaça0.
Art. 4,0 .ftevogam-se as disposições

JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mário Meneghetti.

em contrane.

Rio de J',~neíro em 211 de novembro de li!158, 1137."0 da Lndependêncín
e 'Ta,o da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Cyrill o JUIJ1-ior
Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.O 44.890
VEMBRO DE

-

DECRETO N.o 44.891 - DE 27
DE NoVEMBRO DE 1958

DE

2/1

DE NO-

o funcionamento, a título
precário, dos cursos de iniciação e

Autoriza

mestria agrícolas e técnico em ami.
cuiturn da Escola Agrotécnzca de

camoos,

H}58

Declara protetoras. de ncõrâo COlm o
art. 11.. parágrafo Único, do Decreto n» 23. 7B:3, de 23 de janeiro de
1~34, as florestas nativas existentes no Município de Ilhabela no
Estado. _de São Paulo Cnha de' São
Sebast2ao) .

o Presidente da RepúJblica usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.e I da Oonstítuíçâo, decreta:
Art. 1.0 800 declaradas protetoras
nos têrmos do art. 4.°, letras a, b, e:

o Presidente d'a República usando

da fi t!'ibU~ção que lhe confere o artdgo 87, Item I, da Constituíçâo, e

nos termos do DecretD-lei n.? 9.013,
de 2-0 de agôsto de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o tnncíonamentj, das cursos de ínícíação e
mestria agrícolas e de técnico em
·a:qricultura dra ~cola Agrotécnica de
Campos, com sede no MunicíphJ de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° ~te Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

ATOS DO PODER

Art. 3. 0

Rievogam~se

em contrárío.

as disposições

Rio de Janeiro, em 27 de novembro de. 1958; 137.0 da Independência
e 7ü. o de, Repúblicra.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N ,o 44.892 - DE 27
NOVEMBRO DE 1953

DE

~4.breJ pelo Ministério da Agricultura,
o créâir« especial de Cr$
.
5-.000. 000.00, para auxüui V' a Assocuição R,ural de MOntes Claros, Estado de Milla..'1 Gerais, na cOnclusão
das obras elo parqv,e Regional ela
Exposição Agro-pecuária IndUS/?'ial.
O Presid.ente da República, usando
-da aurorízação Contida na Lei 11.° 3.432,
de 18 de julho de 195-8, e tendo COnsultado o Trihunal de COptas e ouvido
o Ministério da Fazenda nos têrmos
do art. 93, do Regulamento Gr:ra.l de
Contabilidade Pública, decreta:

Art. 1." E' aberto, pelo MiniStério
da Agricultura, o créditú especial de
Cr$ 5-.000,000,00 (cinCo milhões
de
cruzeíros) , para auxiliar a Assoóíaçâo
Rural de MOntes Claros. Estad.) de
Minas Gp-rai.s. na conclusâ, das obras
do Parque Regional da Exposição
Agro-Pecuária Industrial.
Art. 2.' ~Ste decreto entrará ern
vigor na data de sua publícação ,
Art. 3.0 Revogam.....se ::1.8 díspcsíções
em COntrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958; 137 o da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBI'ISCHEK.

Mário MeneghoUi.
Lucas Lopes.

- 363

EXECUTIVO

tigo 87, ítem

r,

da ConStituição, de-

creta:
Art. 1.0 Fica transferida, cem o res~
pectívo ocupante. Waldomiro
Ayres
de Araujo, uma (1) fUnç5.c, de Guarda, referência "18" da Tabela Numérica Espe.:lial de Extranumerário Mensalista do Parque Nacional .I.;: Iguaçu,

no Estado do Paraná. do Serviço Flo~
restal, para idêntica tabela da Iil3petoría Regional de Defesa Sanitária.
Vegetal em Curitiba, Esta,do do Paraná. da Divisão de Defesa Sanitária
YegetaLd ó Departamento Nacional da.
Produção Vegetal, ambas do Ministério da. Agricultura.
Art. 2. ~ste Decreto entrará em
vigor na da ta de SUa puolícação ,
Art. - 3." Revogam-se as disposições
em COntrário.
Rio de Janeiro, 27 de llovembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
Ú

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Menegheui.

DECRETO N. o 44.894 NOVEMBRO DE

DE

27. DE

1958

COncede equiparação ao Curso de 1niciação Agrícola da Escola Aqricola
"Assis Brasil".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o art. 87,
item I, da OCnstituiçáo, e nCS têrmos do art. 55 da Lei Orgânica do
Ensino Agriccla. decreta:
Art1g(J único. E' Concedida a equi:".
paração ao Curso de Iniciação Agrícola da E,.;;cola Agrícola" Assis Brasil",
com sede na cidade de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958; 137 o da Independência e 70.0
da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N,o 44.893 - DE 27
NOVEMBRO DE Hl58

l'E

Mátio Menegheti;i.

DECRETO N.o 44.89-5 -

27

Transfere, sem aumento de despesa,
fUnção de Tabela Numérica Bspecuü de
Extra12umerário-M'JnsaZista
-de repartição do Minisfério da Aqriculrura. na forma que meeciowi.

Autoriza Francisco da Silva Neiua, a
Comprar pedras preciosas.

o Pres~dente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

O Presidente da. Repúbtlica. usando
da atribuição que lhe Confere o ar~

NOVEMBRO DÉ

DE

DE

1958

Aros

.364

DO PODER ExECUTIVO

tigo 87, número I. da Constit~liçãp,

e tendo em vista o Decreto-leI numero 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado Francisco da Silva' Neiva, residente em
Xique-Xique: Estado da Bahia, a
csmprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n.? 466. de 4, de juhho
de 1938. constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decret-o.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneghetti.

DECRETO N.O 44.896 - DE 27
NOVEMBRO DE 1958

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número l. da Constituição, e
de acôrdo com OS arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, ldecreta:
Ali:. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de caeté, no
Estado de Minas Gerais, quer fazer à
União Federal, de um terreno com a
área de 180m2 (cento e oitenta metroS quadrad-s) , situado na confluênda das Ruas Peixoto de Souza e Guaraní, naquela cidade, tudo de acôr'do com as plantas e demais elementoS técnicos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda sob o número 177.5-29, de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para a ínstalação da
Coletoria Federal local.
Rio de Janeiro. em 27 de novembro
de 1958; 137.° da Independência e
70. 0 da República.
'

Lrt.cas Lopes.

DE

No~ DE'1958

27

l)E

Aprova' o Regulamento para Os CentrOs de Ade8iQ'amc1Jto da Marinha.
do Brasil.

O preSidente da Repllblica, usando.
da atribuição que lhç confere o artigo.
87, inciso l, da- ConStitUição, deccret.a:

Art. 1. o Fica aprovado o Regulamento para os Centros de Adestramento da Marinha do Brasil, que com
êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da Marinha.
Art. 2. o 1l:ste DecretO entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as diSlposições eID cOntrário.
Rio de Janeiro, em 27 de novemhro>
de lS58, 137. o ca IndependênGÍA e 70 ~
da RePública.

AutoriZla o Serviço do Patrimônio da
, União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Caeié, no Estado de Minas
Gerais.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DEORErO N. o 44.897,

JUSCELINO KUBITSCHEK
~Orge

Leite

REGULAMENTO PARA O~
CENTROS 1)E ADEST1?AMENTÇ>
DA MB

CAPíTULO,!
DOS FINS

AIt. 1. o 'Os Centros de Ad~:.-> :hrr~t>n~
to são eStabelecimentoS da MB qUe
têm por finalidade or'>l)urcl"llal',' aO'
'PeSSüa1 qUe guarnece os seus r.a v.os:
meios de adestramento mais amplce
do que aquêl-s que ,são dí~J mlvets ~
bordo dos diios navios.
§ 1. o A existêncIa dos e-ntres oe
AdestramentO náo exclui \ ti.deSt:a··
menta realizado
a bordo, com os
meios de qUe dispêem vcs navios.
§ 2. o Os Oentros ~ Adestramentopoderão também miniStrar curso, de
cs-peCialização ou de aperfelçoament~...
quando houver cOnveniência em .aJpro-Veitar para tal fim seus eqU1'Patnéntos e'5pecializados e Insjalaçôes, a erítéri o di\) Ministro da Marinha.
'Aa:t. 2.° Para a .consecussâo da suá
finalidade, cabs eSPecificamente aos
Centros de AdeStra.mento:
para
I - Organizar programas
adestramento das equipes dosna-.
vias, em ativida<ies qUe exijam qual~~icações oU pr~t~ca.s espec~~i~';
."
lo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

II -

Elaborar as publicações, fopolígrafos, neces.sâ.rios ao
ibom rendimento dêsse adeStramento:
m - Ministrar cursos de adestra'mento OU de revIsão de adeStramentO,
',para as equlpss dos navios, de acôrao
-eom as possibilidades de suas instalações e do seU Pessoal;
IV - Proporcionar suas tÍlstal a çõe8
e equiJpamentOS, para que o pessoal
dos navios realize eXercícios, de acôrdo com oS programas elaborados pelos
próprios navIos oU COmandantes das
fôrças navais às quais estão subordi-nados:
V - Assessorar e orientar em assUntos de adeStramentO, quando sanei·
tados os comandos de navio oU doe
fOrça';
,
VI - cooperar, quando sOl1dtadoa
oU quando determinado por autoridade competente, COm os comandos de
navios ou c4e fôrça. na realização das
1nSPeÇões de eficiência relacicnadas
com o material com qUe estelam tamíüarIzados:
vn - Efetu~ pesquisas visando a
aperfeiçoar os métodos de adestramenusados na l.\m, encaminhando as
autoridadeS competentes as conclusões
3 que chegarem;
VI!I -MinIstrar oS cursos dees-

lhetos

e

to

~ec1al1zaçâJO

e

de

~PerfeiçO~mentO

determinados pelo MinIstro da Ma·
r1nha.
ParâgTafo úníco. cada Centro ue
Adestramento realizará seus trabalhos
de acórdo COm os programas apr ivados pelo comando da fôrça n"l-\",al ou
da base a que estiver subordinado.
Art. 3. o Cada Centcr'O de Ade5~l·a,..
mento está.:
a) Sob o COmando Militar --(;; ccn.
trôle de Coordenação do comando da
tôrça. naval OU da base a qUe estiVer
subordinado;
b) SOb o Contrô1e de Administração
-dessa meSIUa autoridade. no que Se
refertr a adeStramento, e da Diretorta do Pessoal da Marinha, no que Se
l'-eferlr à instrução proríssíonaí esPecíalízada ,

OAPí'TULO :DI
DA ORGANIZAÇÃO

, Art. 4. o Cada - Centro de AdeStra,
rnento, sob a direção de' um COmandante, auxiliado Pelo Imediato, pelos

OOnSelhos de Instrução e AdeStramen~
tO, e ECOnômico, e por uma oomíssãs
de Inspeção e Assessoria, compreende
três departamentos, a saber:
I - Departamento de Instrução e
AdeStramentO;
l i - Departamento de Estudos;
m - Departamento de Administra,..

ção.

,§ 1. o Oada Centro de Adestrarncn·
to dispÕe ainda de uma Secretaria e
dos deStacame n 1:<)s qUe se fizerem necsssáríos.
§ 2. o Os
deStacamentos são COnStÍtuidcs pelas escolas oU curses e reSp:;ctivas adminístrações que devam
runejonar em estreita ligação com
debermínad-, Oensro de Adestramento,
rnae cujos equipamenoos e atividades,
por sua natureza, exijam ser instalados em locais afastados do mesmo.
Art. 5. o Os COnselhos de InStl'uçã~
e AdestramentO, o Econômico, a Comíssão de Inspeção e Assessoria, os
depa.rtamentOs, a Secretaria c os deSta-CMnentos terão sua constituição
preVista no Regimento Interno de
cada Centro de Adestramento.

CAPíTULO Ui!
DO PESSOAL

Art. 6. o Cada ,Je'1~r() de AdeStramento disPõe do Seguinte pessoal:

I - CDmandame - Oficial SUj)e~
ríor, do aA.;
II - Imediato -- Oficial Sl1p,~ct~
ou Capitão- Ten~nte. do OA;
II! - Chefos de Departamento - 2
Oficiais SU1'r.i'io':'i's ou CapitãeS-Trncntes, do CA, para os De-panamenfos
de Instrução '; Aiestr.amcu;:{). e de Es·
tudos; 1 OficL3,1 Sr:.pel'ior ou CaJpitáo~
Tenente, do CA, do CIM ou do QOAt.'\r,
para o Departamento de Administração;
TV - tantos ofi.ciais dos diversas
Corpos e Quadros de Ofi'0L''1~S da M-ar:nha quantcs forem '1ec~ssádos aos
ServiÇoS de conformidade COm o pre~
vist'o no Regimento Interna;
V tantas praças do CPSA, e
CPSCFN q uan t as forem necessárias,
aos Serviços, de COnformidade com o
previsto no Regíme.nto InternO; .
VI _ tantos servidores civis quantDs forem necessários aos serviços.
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Art. 7. o ~ nomeações e eX{)nera~
çõe.s do Comandante são feitas por decreto do Presidentll da República; as
desígnaçôes e dispensas do Imediato.
por porraría do Ministro da Marinha;
oS demais oficiais e o pessoal subalterno são deSignados e dispensados de
acôrdo com as normas em vigor.
Parágrafo Único. Os oficiais desig~
nados instrutores devem ser eSpeC1alizados ou devidamente habilitados
nos assuntos que vão ministrar, e
PoSsuir o Curso de Técnioa de Ensino.
Are 8. o Cada Centro de .\...eStramentO deve apreSentar anualmente.
cOm a sua proposta orçamentária, as
alterações de lot-ação de pessoal civil,
para atendimento dos programas que
forem estabelecidas para as suas atl-

independente oU fun-cionar com aJPOio<
Iogtstíco proporcionado pela Base Naval em que estiver sedil1Jdo.
Art. 1\1. Cada Centro de AdeStra-.
mentO terá um Regimento Internoel~borat'io e aprovado, de acõrdo com
as normas em vigor.
Art. 12. O
pr,eSente
regulamt";1to
não se aplica ao Centro de Instrução
e Adestramento Aeronaval.

OAPíTULO IV

- aprovação do Ministro da Marinha,
pelos canais hierárquicos normais, o
projeto de Regimento Interno para o
aAAJMlL elaborado de acôrdo com as
normas 'em vigor.-

víoadss.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9. o Os Oentros de Adestramento devem ser ínsealado., em locais de

racü e
navios
Art.
mente

rápido acesso às guarnições d08
a adestrar.
10. Cada" Centro de Adestra.
pode dispor de administração

CAPíTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRAN.sITÓRIAS

Art. 13. No prazo de cento e vinte
dias, a partir da publicação do presente regulamento em Boletim do Mi- /
nístén., da Marinha, o Comandante
do CeIltro de Adestramento "Almirante Marques de Leão"
submeterá à

Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1958. - Jorçe da SH'!Ja Leite.

Almirante-de-Esquadra
Marinha. interino.

Ministro

da

ATOS

DECRETO N.o 44.898 -

DE
NOVEMBRO DE19SS

no.

27

DE

'

Aprova o Regulamento para o Laboratório Farmacêutico da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atr~buição que lhe contere o artigo 87. inciso I, da' oonstítuição, decreta:
Art. 1.9 Fjj~a aprovado o Regulamento para o Laboratório Farmacêutico da Marinha, que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 2.° :Ê:Ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1958; 137.° da Independência

e

7{}.o

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge Leite.
REGULAMENTO PARA O LABORA. TóRIO FARMACiÊUTICO DA
MARINHA

CAPíTULO I
DOS

367

PODER ExECUTIVO'

FINS

Art. 1.° O Labcratório Farmacêutico da Marinha (LFM) é o estabelecimento da MB que rem por finalidade produzir especialidades químico-farmacêuticas destinadas ao Serviço de Saúde da Marinha.
Art. 2. 9 Para a consecução adequada da sua finalidade, cabe especificamente ao LFM:
I - fabricar produtos químicofarmacêutccos destinados ao Serviço
de Saúde da Marinha;
l i - executar a perícia do material fabricado e da
matéría-prima
destinada à sua atividade industrial;
m - propor os padrões para os
produtos a serem fabricados;
IV - acondicionar o material fabricado;
V - acompanhar o progresso cientifico e industrial naquilo que se relacionar com o assunto de suas atribuições.
Parágrafo único. O LFM realizará seus trabalhos de acôrdo com os
programas estabelecidos pela Diretoria de Saúde da Marinha.

Art. 3.° O LFM está subordinado:
I - ao -oornando do 1.0 Distrirto
Naval, quanto ao Comando Militar e
Contrôle de C'Oordenaçáo;
TI - à Diretoria de saú<1'e da Marinha, quanto ao oontrõle de Administração.
CAPíTULO l i
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4.° O LFM sob a direção de
um Diretor (LFM-Ol), auxiliado pelo
Vice-Diretor (LFM-02), compreende
três Departamentos, a saber:
I - Departamento Técnico (LFM10) ;
TI - Departamento de Produçào
(LFM-20) ;
lU - Departamento de Iritendêncía (LFM-30);
Parãgrafo úníco . O LFM dispõe
ainda de uma Divisão de Serviços
Gerais (LFM-021) e de uma Se.cretaría (LFM-ü22), subordinadas diretamente ao Vice-Diretor.
CAPíTULO IH
DO PESSOAL

Art. 5.° O LFM disporá do seguinte pessoal:
,
I - Direto'f Capitão-de-Mar-e
Guerra do Quadro de Fannaeêuticos,
do CorPo de Saúde ela Marinha;
LI Vice-Diretor - Capitão-deFragata do Quadro de FarmaeêutiOOB, do corpo de saúde da Marinha;
m - Che1"'es de Departamento 2 Capitães-de-Corveta d.o Quadro de
Farmacêuticos, do CSM, Ohefes dos
Departamentos Tecnico e de Produção; Capítâo-de-Ocrveta do CorPo de
Intendentes da Marinha, Chefe do
Departamento de Intendêncía:
IV tantos oficiais dos diversos
corpos e quadros de Oficiais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o previsto no Regimento Iriterno:
V _ tantas praças do CPSA e do
CPSCFN quantas forem necessárias
a-os serviços, de conformidade com o
previsto no Regiment.o Interno;
VI - tantos servidores civis quantos forem necessários aos serviços, de
conformidade com o previsto no Regimento Interno.
Art. 6.° A nomeação, designação,
exoneração e dispensa do pessoal militar do LFM será feita de acôrdo
com a legislação em vigor.

I
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Art. 7.0 A no meação, designação
cu contrato, admíssâo, exoneração,
dispensa e demissão do pessoal civil
do LFM 'será feita de acôrdo com a
legislação em vigor.
Art. B.l,) Sfuo funções gratdrícadas:
Secretário (FCi-3).
Chefe de Pcrsaria (FG-7) (Decreto n.? 35.447 de 3{) de abril de 1954),
Art. 9.° O LFM. deve apresentar
anualmente, junto com a proposta
orçamentária, a corr-espondente às
alterações de lotação do pessoal civil,
para atendimento dos programas
que forem estabelecídos para as suas
atividades,

DI
IL.l'a a.

I

r d'1'tIltlA<U
1>lJ"''''"lJ{JU

DD<amIIACJ,O 00
!nAllUICllluro

DAS DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 10.' 1tste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, elaborado e aprovado
de
acôrd-, com as normas em vigor .
OAPí'fULO V
DAS DISPOSIÇÕES 'I'RANSITÓRIAS '

.A1't. 11. N.o prazo/ de cento e vinte
ditas a partir da publicação do pre-

(~

DI
lO,

I

..".

sente Regulament<l em Boletim do
Ministério da Marinha, o DiretorGeral de Saúde da Marinha submeterá à aprovação do Ministro da Maninha o projeto de Regimento Interno para o LFM, elaborado de acôrdo
com as normas em vigor.
Art. 12. Até" a ínstalaçã., e funeíonamento de um estabeleoíriiento
destinado à armaaenagem e distrtbuiçã,o do material médíco-círúrgieo,
odontológico e farmacêutico, o LFM
encarregar-se-á do suprimento à
ME, dI() referido material.
Rio de Janeir·(}, em 27 de novembro
de 1958. -

CAPíTULO IV

I

Jorge da Silva Leite, AI-

mirante-de-Esquadra,
Marinha. in termo .

Ministro

DECRETO N. o 44.899 NO~BRo DE

DE

27

da

DE

1958

Altera o Regulamento para o coro»
do Pessoal Subalterno da Armada.

O Presidente da. República usando
da atribuição qUe lhe confere o artí-'

S69·
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go 87, inciso r, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada. aprovado pelo Deereto n.o 44.061, de 23 de lulho de
1958. para o fim de dar nova redação ao art. 14 §§ 2.° e 3.°, art , 16 §§
2.° e 3.°, art. 17 alínea b) item 7. artigo 60, art. 72 item 3 das alíneas a).
b). c), d). e), f), g), art. 73 item 3
das alíneas a), b), art. 77 §§ 1.0, 2.°
e 3.°, art. 81 § 3.°, art. 97, art. 102.
art. 144 e acrescentar o art. 148 a
saber:
"Art. 14
.
§ 1.0
§

......................•..•....
2.° Os Suboficiais e Sargentos po·

derão ser arranchados em comum,
dependendo das
possibilidades das
instalações de rancho.
§ 3.° Aos Suboficiajs e Sargentos
arranehados em comum. caberá. em
sucessão, administrar o seu rancho".
"Art. 16. Para OS cabos, marínheir05. grumetes e taífeiros, será obrigatório o uso do rosto raspado. '

1.°
~
','"
, § 2.° Os Suboficiais e Sargentos que
§

desejarem usar bigodes deverão requerer autcrízação para isso à autoridade ,'a que estiverem subordinados,
devendo ser novamente identificados.
§ 3.° Para todo o pessoal do C. P.
S. A. será obrigatório o :160 d,) cabelo com o corte normal. curto".
IIArt. 17. .
.
a)

•••.•••••.••.•...•••••.••••.•.••

b)

.

1)

...••••..•.••.•••...•..•..•.•••..

2)

3)
4)

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

5)

................................•

6)

.••••••••••...••..••••..•.

a a •••••

7) ser vacinado contra Varíola há
menos de 6 meses.
,8) ...... ,
,
.
c)
d)

•••... , •••••••••••••••••••.••••••

"Art. 6(). Os navios e órgãos comunicarão imediatamente à Diretoria do Pessoal os nomes das praças
que, propostas para promoção e ainda não promovidas. forem punidas
com prisão simples ou rigorosa e nes-

te caso serão as' propostas automàtíoamente -canceladas"
"Art. 72. .
a)
1)
2)

a

.

...•..•.•••••••••••• a • • • • • • • • • • •
••••••••••.•.•••••••••••••••.••••
•••••..••.••••.•..••••••••••••••.

3) possuir a percentagem de compol'tamento de 65% na graduação,
com um mínimo de três meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de prisão simples OU rigoroSa;

4)
b)

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

1)

.•..•••.••••••••••••••••••••••••.

2)

.•••.•••••••••.••••••..••••.•..' ••

3) possuir a percentagem de comportamento de 70% na graduação
com um mínimo de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de propoSta sem punição de prisão simples oU rigorosa;
4)

•.•.•••.•.•.•.••.••••.••••.•.••..

c)

•••••..•••••••••••••.••••••

1)
2)

•••.•.••.•• ,••••••••••••.••••..•..
.•••..••.•.••••••.•••...••..•....

a,• • • • •

3) possuir a percentagem de comportamento de 75% na graduacão com
um mínimo de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à data
de proposta sem punição de pri~ão
simples ou rigúroSa;
4)
5)

..............•....••...•••.• _.

.

6)
d)

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

1)
2)

-

a.

' ..••..•••..••....•...

.•••..•.•...•.•••.••••••••••.•••.

3) possuir a percentagem de comportamento de 80% na graduação
com um mínimo de seis meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de prisão simples ou rigorosa;
4)
e)

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

1)

.

2)

••••..•.••..••.••..•••••.•••••...

3) possuir a percentagem de comportamentn de 85% na graduação com
mínimo de seis meses conseeutiv08
imediatamente anteriores à data de
proposta sem punição de prisão simples ou rig{)rosa:
,4)

• ','" .,••••.•••••••••••••••

j) ..

a •••• ;

;

a ••••••

•••••••••••••

370,
1)
2)

ATOS

DO

PODER

••••••.••••••••••••••••• ,• ••••••••
•...••••••••.••••••••••••••••••••

3) possuir _~ percentagem' de com ~
Iporta:rnento ' de 90% ,~ graduaçâ.,
com Um rnínímo de seis meses conseeutívos lm~diatamente anteriores à
data de proposta sem punição de prisão simples ou rigorosa;
4)

...••

g)
1)
2)

...••..••• o • • • • • • • • • • • • o o • • o o , • •
•• o • • • • • • • o ' . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
....•.. " ••••• o • • • • • • • • o • • • o • • • •

o

o. o o o' • • • • • •

O"

O"

o' •• o ••• o

3) possuir a percen tagem de compcctamento de 95% na graduação
com um mínimo de seis meses consecutivos 'imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
prisão simples ou rigorosa;
•............ o....••.•• o..... o'.:
........• o • • • • • • • • o , • • • • • • • • • •

4)
5)

"Art.

73 -

O"

a)
1)

•••...•• o • • • • • • • o • • • • •
....•.•......•••.. o o . o

2)

.....•...

o ••••••

"0

o. o' ••• • ••
••••• o "

o o ••••••••• o

••
O'

3) Po$uir a percentagem de comportamento de 70% na graduação
com - um -mínimo de seis' meses consecutivos imediatamente anteriores à
data de proposta sem punição de
prisão simples ou rigorosa:
4)

.•

o "

• • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • o.

5)

o •••••••••• o ••••••• '"

••

b)

.•............••••.....••...

1)
2)

•
o ••• o •••••••••••••••••••
....•..•.......•••.. -••••.•.'.•.••
O'

O'

o o

•••••

3) possuir a percentagem de comportamento de 75% na graduação
com um mínimo de seís meses consecutivos imediatamente' anteriores à
data de proposta sem punição de
prisão simples ou rigorosa;

EXECUTIVO.

§ 3.0 a nota será. riscada em cruz.
com tinta encarnada, sem torna-la
ilegível e, obedecidas as normas para
escrituração de CR, feito o lançamento da autorização da autoridade
competente, onde se fará constar
qual a punição trancada, mês e ano,
bem como o período sem punições
utilizado para o trancamento."
"Art. 97. A15 praças que, ao deixarem o serviço ativo, tiverem tardamento a receber de dísteíbuíçâo,
que já constitui propriedade individual - na forma do parágrafo único
do art. 92 - será abonada, em dinheiro, a importância correspondente ao referido fardamento."
"Art. 102. A marcação dos uniformes obedecerá às - instruções do
Regulamento de Uníforrnes da Marrnha do Brasil <RUMB)."
"Art. 144. Em víetude do disposto
na alínea "c" do art. 54 dêste Regulamento, deverá a Dírctoría do
Pessoal fixar instruções no sentido
de conceder nova oportunidade -de
curso às praças com duas reprovações
em especialidades de padrão elevado,
reclassificando-as em outras especialidades de menor dificuldade, nas
cuaís terão apenas uma oportuni-

dade".

"Art. 148. As cláusulas previstas
no art. 72 referentés aos cursos pode- rão ser substituídas por exames de
habilitação, por necessidade do serviço, a critério do Ministro .da Marinha" .
Art. 2.°. ~ste Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário.

Rio de Janeir.;, em 27 de novembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

4)

"Art. 77
.. ,
"
.
Parágrafo único. És5a.s cadernetas
ficarão sob a guarda .da autoridade
a que as praças estiverem subordinades."
"Art. 81 .
a)

o •••••••••••••••••••••••••••••••

h)

...............................•

c)
d)

........•........••

o

§ 1. 9
a)

-

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••

...•.•••.••••••••.••••.••

b)

o: .•••

o. o ••• ,

o •• o ••••••

c)

§

o

••••••••••••••••••••

....•. '.•••• '.•.....

2.

Q

••••• '

"0

.'.'.-.- •• '

.

~

.

Jorge Leite.

DECRETO N. o 4.4.900 DE 27
NOVEMBRO DE 19'58
Subordina à Delegacia

DE

ao Capitania

ao» Portos do Estada do RiO Grande do .Sul· em Pelotas, as Agências
de

Jaquarã.,

e Santa

Vitória

do

Palmar.

o .?residen'te da República, usando
da atríbuiçâo qUe lhe confere o artig.o 87. íncíso -l. da Constituição e

ATOS DO' PODER EXECUTIVO.

nos têrmcs do art. 4. o. do Regulamento" a que se refere
Decreto número 5.798, de 11 de jUnho de 19<40,
dooreta:
Art. 1. o Ficam subordinadas à Delegacia da Capitania. dos Portos do
Estado do Rio Grand-e do Sul em
Pelotas. as Agências de Jaguaráo e

°

santa VitórLa do Palmar.
Art. 2.° ~s~ Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação. revogadas as disPosiçõ<;s em contrário,
Rto de Janeiro, em '2/1 de novembro de 1958; 137. o da Independên3ia
-e 70. o da República.
JUSCELINO

DECRETO N.o 44.902
NOVEMBRO DE

~-DE

27 DE' .:

1958

Dá nova reda'cão ao art. 3.° do Decrete n. o 38: 412.' de 26 de dezembro de 1955.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso 1, da Constituição,
decreta:
Art. 1.° Passa a vIgor,a'r com a
seguinte redação o artigo 3.° do Deereto n. O 38.412, de 26 de dezembro
de 1955:
"Art. 3.0 O Encarregado do Depósito de subsistência d10 Rio de
Janei!l'o será um Oapitão-de-F'ragata (IM)
o Ajudante um Capitão-de-Corveta (rrv.I), ambos da.
ativa" .

KUBITSCHEK.

Jorge Leite.

e

DECRETO N.o 44.901 NOVEMBRO DE

DE

27

DE

1958

Dá noua redação ao art. 4.° do Decreto n. o 37.222,. de 27 de abril
de 1955.

o

P:residente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso l, dra Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Passa a vIgor·ar com a
seguinte redação o artigo 4. 0 do Deereto n.O 37.222, de 27 de abril de

Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
, em contrário.

JUSCELINO

'Jorge

KUBITSCHEK.

zeue.

dísposlções "

Rio de Janeiro, em 27 de novembro de. 1958;. 137.° da Independênci,a
e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Jorge Leite.

1955:

..Art. 4.° Ó Dtretor do Centro
de Contrôle de Est<JqUJe de Materíal Comum, será um Capitãode-Mar-e-Guerra (IM) e o vice-Díretor, um Capitão de Fragata (1M), ambos da ativa; o
Encarregado e o Ajudante de
cada um dos demais órgãos críados serão, respectivamente, Oapitão-de-Pragata (IM) e Cap1tão-de-Corveta (IM), também da
ativa" .
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1958; 137.° da Independência
é 70.0 da República.

as

DE

DECRETO N.o 44;903 27 DE NOVEMBRJO DE 1958

Altera OS Decretos n.O 41.246, âe 4 de
abdl de 1957. e 43.635 de 2 de maio
de 1958, que dispõem sôbrc os Quaaros de Pessoal do tnstttuto de
Aposentadoria e pensões dos Em ..
pregados em Transportes e Cargas,
O· Presidente da República usando,
da atribuição qUe lhe confere o art.
87 ítem I da constituiçãO, e tendo
vista ; disposto no art. 19 § 1.0~
da Lei n,O :.765, de 18 de dezembro
de 1952, Decreta:'
.Art. 1.0 Fica transferido um (1) cargQ de Tesoureiro-auxiliar, padrão J,
do Quadro do Pessoal dD Hospital Ipi-

em.

ransa. aprovado pelo Decreto n." ...
41. 246, de 4 de abril de 19:57, para o
,Quadro de Pessoal do Instituto de
Aposentadoria 'e Pensões dos Empregadcs em Transportes e Ca.rgas (1.
A.P.E.T.C.)" aprovado pelo De-
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ereto n, o 43.635, de 2 de maio de
1958.
Art. 2.° o cargo a qUe Se refere o
:M'tigo anterior passa a integrar a lotação da tesouraria da Delegação do
I.A.P.E.T.IC. em São Paulo, fi-'
cand-,: reclassificado n... símbolo 00-7,
de acôrdo com o art. 1.0. da Lei n. o.
3.205. de 15 de julho de 1957.
A1't. 3.° Fic.a extinta 1:1. Tesuraria
prevista na letra j do artigo 4,° do
Decreto n,o 41.246, de 4 de abríl de
1957, passando OS respectivos serviços
para a Tesüuraria da Delegada do
I.A:P.E.T.E.C. em São PiLulo.
Art, 4.0 Fiera suprimido o cargo isolado de provimento, em ooemssão, de
T.es.::'ureil'o do Quadro de pesso.al do
Hospital Ipíranga, criado pelo Decreto n.o 41.246, de 4 de abrIl de 1957,
Art. 5.° ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art , 6.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro. em 27 de novembro
de 1958, 137.° da Independãncía e 70,0
..d a R-epública,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRE'DO N. I) 44.905 NOVEMBRO DE 1958

DE

DE

28

DE

1958

Autoriza S. schreiber Importação
comprar pedras preciosas.,

a

O presidente da República. /usand o
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da ConlStituiçâo, e
tendo em vista o Decreto-lei n.s 466.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único.
Fica autorizada a
firma S. Bchreíber Importação, estabelecida
nesta Capí tal. a comprar
pedras preciosas nos têrmos do De'
ereto-lei n,O 166, de 4 de junho de
1938. constituindo título desta autorização umç;.?via autêntica. do presente decreto.
Rio de Janeiro. em -28 de novembro de 1958; 137.° da Independência
e 70,0 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas. LUpes.

DE

cário no município de Delfim M 0reira, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o arÜgo 87, n,o r. da Oonstituiçáo e noS
térmos do Decreto-lei n. o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), Decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Odoríco pereira Leite a
pesquisar calcário, em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
P-:mte de Zinco, 'distrito e município
de Delfim Moreira, Estado de Mina.s
Gerais. numa área. de um hecjare.
seserita e sete ares e quarenta e um
cenriares (1.6741 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a oitenta e nove metr-oS

e

cinqüenta e quatro centímetros
no rumo verdadeiro de
quarenta e quatro graus quarenta
minutoS noroeste (44° 40' NW) do
marco quilométrico número trínra
(Km 30) da Rodovia Itajllbá-Lorena.
e os lados, a partir dêsse 1fY"tice, os
seguintes comprimentos e rumos ver(89.54m),

e oito metr<Js

e ses-

três centímetros (28.63m) •
ctnquenra e um graus trinta e três
minutos noroeste (51 0 33' NW); quarenta e seis metros e novent·a e seis
lGentímetros (46.96m), desen-ve graus
trinta e sete mínunss
noroeste
19° 37, NW); sessenta e um metros
e sessenta e soeis centímeeres ,.".'
($l,66m); vinte e sete graus d'êzesseís minutoS noroeste (27 0 16' NW)
trinta e quatro metrcs e vinte e três
centímetros (34,23m) , trinta e dois
grauS cínquen-a e sete minUtoS noroeste (32° 57' NW); vinte e um
senta

NOVEMBRO

28

Autoriza o cidadão brasileiro OdõriCo Pereira Leite a pesquisar cal-

dadeírxs ; vinte

DECRETO N.o 44.904 -

DE

e

m-etros e vinte e seis c-entímetros
(2L26m) , oito graus cinco minutos
noroesM (8° 05' NW); dezcseís metros e oito centímetros 06,O&n), dez
graus três minutos nordoeste (., ....
10° 03' NE); onze metros e cínquen.,
ia e oito ceruímeu-es (ll,58m). oitenta € cinco graus cinco minutos noràeste (850 05' NE); setenta metros
e S'êoonta centímetros (70,-60m). cin;
quenta graus vinte minutos sudeste
(50 a 20' SE); trinta e cinco metros
e noventa eeneímerros C35,90m), setenta e ·oito grauS cinCo -minutos sudeste (780 OS' SE); quatorze metros

ATOS DO PoDER

e vinte e quatro centímetros ( .....•
H.24m), cinquenta e dois graus tre,
ze minutos sudeste (520 13, SE); de-_
zenove metros e oínquenta e dto
cenrímeiros (19..58m). quato,rre graus
quarenta e sete minutos sudeste
(14° 47' SE); trinta e sete metrv.s e
dtenta.e três centímetros (37,83m) ,
seis graus seis minutos sudoeste
<6.o 06' SW). trinta e três metros e
einquenta e nove cenrímcm-s (....
S3.59m), vinte e um graus vinte e
seis minutos sudeste (210 ~. SE);
vinte e cinco metros e noventa e
JUm centímetros (25,91.m), trinta e
.oito graus vinte e sete minutos su,
doeste (380 27' SW); vinte e nove
metros e vinte centímetros (29,2()m),
sessenta graus vinte e dois minutos
sudoeste (600 22' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
esrípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Dooreto n , o 30.230 de 1
ode dezembro de 1951, uma Vez se
veríríque a. exísjêncía na jazida,
como
assocíadx, de (malquer das
substâncias a que se refere o artigo
~. o do citado Regulam~nto oU de outt as substâncias dísertmínadas pelo
Conselh() Nacional de pesquisas.
Art. 2. 0 O títUlo da autorização
de pe-squisa. Que será uma via au,
têntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzaeiros rcrs 300,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos e. partir da data da transcrição
no livro próprio da Divis~ de Fomento da PNdução Mineral do Mi.
nisftrio da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeir-o. 2.8 de novembro
de Ur58. 137. o da Independência e
'?o.o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

M'eneg1Wtti.

DECRETO N.o 44.906 - DE 28
NOVEMBRO D~ 1958

DE

Autoriza o cidadão brcsileiro lIfc 1 iocl
Sirn1Jlicio Lopes.:a pe,'wuisar quartzo, feldspato e associados, no município de Maricá. Estado do Rio de
Jlt;1 ei ro .

o Presidente da Repu~1ica usando
da atribuição que lhe cor.fere o artigo 87, n." 1, da COnStljuiçáo e ncs

ExECUTIVO

3'2,3

têr~os

.do Decreto-lei n." 1. 985, rle 29
de J<LneI.ro doe 1940 Wód:go de Minas)
decreta:
'
Art. 1." Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel -Simplldo Lopes, a
pesquísar quartzo, feldspato e assoC! ados, em terrenos de sua propriedade, no rugar denominado Espraiado
de Maricá. distrito de rtapeitéiu, Mu·
nic1P1o de Maricá, Estad,:", do Rio de
Janeiro numà área de cinCO hectares e cinqüenta e quajro ares e setenta e três centíares (5-~5473 ha) doe.
limitada por um quadrüátero,
que
tem um vértiCe no marco de pedra,
à margem da estrada' Ma7Ícá-Saquarema, que divisa as terras do requerente com a Fazenda Antonlo de oííveira e OS lados a partir dêsse . vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: Cento e se.s metros
(1G6 m) , cinqüepta e set-e graus e quarenta e dois mí-rutos nordeste :57° 42'
NW); seísce-nos e quatorze metros
(614 rm, um grau e quatorze minUtC'B
noroeste 11° 14' NW); cento e seis
metros e quarenta centímetros ....
(1G6,40). cinqüenta e nove graus e seis
minutos sudoeste (590 06' f!)W); seiscentos e dezesseis metros (616 m) , um
grau e VInte e oito rnínuics sudeste
(1° 28' SE).
Parágrafo Único. A execucão
da
presente aujorizaçâo fica sujeita
às
estipulações do Regulainepto aprovado
pelo Decreto n.o· 30.230: de 1 de de-,
zembro dI; 195-1, uma vev se verifique
a exístêncía na jazida, como associado, de "qualquer da SUbsll?l~ciB. a que
se refere o art. 2.° do clt ad ú Regulamento ou de outras subs-âncias discriminadas pelo oonsetbz Nacional de
Pesquisa,
.'
.
Art. 2." O titulo da aurorjzacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dês-e decret<>, pagará a taxa doe trezentos cruzeiros (Cr$ 300 00) e será
válido por dois anos a C~)tjtar da data
-da transcrição na livro próprio
(~a
Divisão de Fomento da produção Mineral do MiniStério da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em COntrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro

ae

1958: 137.° da It1dl3pendênda e 70.0 da
República.
Jt;'S<','ELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
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DECRETO N.o 44.9Ú7 -..:...
. NOVEMBRO DE

DE

28

DEORETO N,> 44.908 -

DE

1958

DE NOVEMBRO DE

AUtofiZlZ o cidadão brasileiro Theotilo Badín a pesquisar' cassiterita e
associados, no Município de Livramento do Brumado, Estado da
Bahia.

, O Presidente da República, usando
da atríbutcá., que lhe confere o ar.
tigo 87. n. o I, da, Consti-tuição e nos
'têrmos do Decreto-lei n. o 1. !t85. de 29
'de janeiro' de 1940 (Código de Minas),

'decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro TheClrphilo Badin a pesquisar cassiterita e associados, em
terrenos devolutos, \no lugar denominado Taquarí, distrito e mnnici.:p1o de
Livramento do Bl'uma6.o, Estado da
Bahia, numa área de <:!uinhp.r..tos
hectares, (500 na), delímn.ada p2f um
retângulo que cem Um vértice a duis
-míl setecentns e vinte e cinco metrôs
{.(2.725m), no rumo, verdadeír-, de
quarenta e nove graus sudeste (490
SE) da confluência do córrego ve.reda no rio Taquarí, e os lados, di.vergentes dêsse vértice. oS seguintes
comprimentos e rumos verdadeír.,s:
oois mil quinhentos metros (2.500 m) ,
quarenta e cinco graus nordeste (45°
NE); dois mil metros (2. GfrO m) , quarenta e cinco graus' sudeste '(50 SE) .
.Parágraf., único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento d.provado pelo Decreto n.o 30.230, de -1 je
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado

Regulamento

oU

de

o~tras

substãn-

cías discriminadas pelo Conselho N.acional de Pesquisa.
. Art. 2,° O título 'da autorização de
pesquisa, Que será uma via autênti-ca
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral tio Ministério da Agricul-

tura.

.

Art. 3.0 Revogam-se aS disposições

em contrário.
'
Rio de Janeiro. 28 de novembro de
~958; 137.° da Independência e 70.
da República.
JUSCELINO KUBITISCHEK.

" Mario

M~n,eghetti.

Q

DE

28

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Theó'philo Badin, a pesquisar columbita e associados no município âe
Paramirim, Estado da Bahia.

O Presidente da República. usando
da atribuiçã{) que lhe confere o artigo B7. n.O I, da Constituição e nOs
têrmas do Decreto-lei n.o 1.985. de
29 de jam.eio:o d-e 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art , 1.o Fica autorizado o cidadão
bl'asileil·o Theõphilo Badin a pesqui-

sar colurnbita e associados. em terrenos devolutas, no lugar denominado
Nascente do Brumade, distrito de
Água Quente.· munícípío de Paramirim. Estado da Bahia, numa área de

quhihentoo hectares (50{) ha) delímí.
tada por um retângulo que tem' um
vértice a quatro mil e trezentos metros
(4. 300m) no rumo verdadeiro de
oitenta e seis graus e trinta mínutos
noroeste (86. 0 30' NW) da eonüuêneía doS rios Brumadinho e Bromado
e os lados. divergentes dêsse vértice,
00 seguintes comprimentús e rumos
verdadeiros: dois mil' e quinhentOS
metros (2. 5OOm), quarenta e cinco
graus sudoeste (45.° SW): dois mil
metros (2.0{)Üffi), quarenta e cinCO

graus ooroeste (45. 0 NW) .
Parágrafo Único. A execução da
pnesente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento a.provado pelo Decreto n.s 30.230. de 1
de dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como
assocíado, de qualquer das substâncias
a que Se refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conrelho Nacional
de Pesquisa.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, 'que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (01'$' 5. O{)Ü,{)O) e será
válido por dois anos a contar da data
da transerlçâo no livro própri(} da
Divisão de Fomento da Produção Mineral 'do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2& de novembro 'de
1958, 137,0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINo KUBITSCHEK.
Má~io

Meneghetti
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DECRETO N.o 44.909- DE 28 DE
NO~BRO DE 1958
Autoriza Mineração Hanna do Brasil
Lida. a pesquisar minério de ferro
no município de Brumaâinho, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere 'o arti. go 87, n,O I. da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. O 1. 985. de 29
de janeiro de 194Q (Código de Minas), decreta:
,

Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
Hanna do Brasil Ltda , a pesquisar
minério de feITO, em terrenos de propríedade d,e .St. John deI Rey Míning
Company, Límited, no lugar denamín~do Morro yel~o e Pedro Paulo, sistríto e munícípí., de Brumadínho,
Estado de Minas Gerais. numa área
de duzentos e sete hectares (207 ha)
delimitada por um polígon-, irregular
que tem um vértice a seiscentos e
sete metros (607m) no rumo verdadeiro oitenta e quatro graus e doze
minutos sudoeste (84 0 12' SW) do
marco g'eOdésiC'-Q do ponto mais alto
,da Serra do Ouro Podre e os lados.
a partir dêsse vértice; os seguintes
'comprImentos e rumos verdadeiros:
eente e noventa e sete metros ,<197
m) , vinte e oito graus cinqüenta e
três minutos noroeste (28 0 53' KrW);
quatrocentos e vinte e quatro metros
fi vint-e cen tímetros (424.20m), sessenta e nove graus e três minutos noTO este
(69 0 03' NW); quatrocentos
cinqüenta e oito metroS- (458m). séssenta e dois graus cinqüenta e quatro
minutos sudoeste (620 54' SW): cento e vinte e cinco metros e cinqüenta centtmetr-s 025,50m) trinta. e
três graus quatorze minutos noroeste
(33 0 14' NW); seiscentos e treze metros e cinqüenta centímetros (613.50
metros). cinqüenta e um graus trinta
e dois minutos noroeste (510 32' NW' :
cento e setenta metros (170m), Quarenta f' dois graus norO€6t.e (420 NW);
trezent-a e setenta metros (370m) ,
sete graus e quarenta minutos - nor~
d'êste (7° 40' NE);- duzentos e qua-tro metros e oitenta centímetrxs
. (2M.80m), trinta e um graus e vinte
minutos noroeste (310 20' 'N\V); quinhentos e noventa metros (590m),
setenta e nove graus e dezenove minutas nordeste ('79 0 19' NE); trezen-

, tos e oitenta metros -(380m), sessenta
e sete graus e dezenove minutos nordeste (670 19' NE); quinhentos e dez
,metros (510m), oitenta graus quarenta e um minutos 'sudeste (80 0 41'
SE); oitocentos sessenta e oito metros (368m). cinqüenta e sete graus
. e vinte- e dois minutos sudeste (570
22' SE); cento e quarenta metros
(i40m), trinta e dois graus sudeste
(320 SE); duzentos setenta e cinco
metrzs (275m), setenta e quatro graus
sudoeste (74 0 SW); oit~entOs e sessenta e cinco metros (B65m), vinte
quatro graus sudoeste (24 0 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se vertríque a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substânC!ElS discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquiosa, que será uma via a.utêntica
dê8te decrea-, pagará a taxa de dois
mil e setenta cruzeiros (Cr$ 2. )70.00)
e será válido pelo prazo de 'dois (2}
.anos a partir' da data da transcrícão
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 3.° Revogam -se as d.isposições
-em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de novembro de
195B. 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 44.910 - DE 28
NOVEMBRO DE 1958

DE

Autoriza MineraçãO Hanna dó Brasil t.ta« a pesquisar minério de
[erro n'(l município de NOva Lima,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da (1'-oustituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de

,376
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29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada. Mineração
Hanna do Brasil LtdaJ. a pesquisar
minério de ferro, em terrenos de propriedade de st. J ohn de! Rey Miníng
Oompany Lirníted no lugar denominado Fazenda da Lagoa Grande, dístrito e município de Nova Lima, Es·
tado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e oitenta hectares
<480 na) , delimitada por um poligano irregular que tem um vértice
no marco geodésico do Alto da .serra e os lados. a partir dêsse vértice,
Os seguintes comprimentos e rumos
verdadeíros: novecentos e um metros (901m); dois graus e trinta e
nove mmutos noroeste (2° 39' NW);
quatrocent os e trinta e cinco metros
(435m), dezesseis graus úito minutos
noroeste (16° 08' NW); quinhentos e
trinta metros (530m), sessenta e um
graus oito minutos noroeste (610 08'
NW); mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m), quarenta e seis graus
vinte e dois minutos nordeste (4{)0
22' NE); mil e sessenta metros
(l.06(}m). oitenta e nove graus cinqüenta e dois minutos sudeste (890
&2' SE); quinhentos e dez metros
(510m). dezessete graus cinqüenta e
três minutos sudeste <17°_ 53' SE);
trezentos e quarenta metros (340m),
seis graus vinte e três minutos sudeste (6 0 23' SE); setecentos metros
(700m). trinta graus trinta e sete nunutos sudoeste (300 37' SW); tre·
zen tos e noventa metros (390m), três
graus vinte e três minutos sudeste
(30 23' SE); duzentos e noventa metros (290m), trinta e quatro graus
trinta e sete minutos sudoeste (34 0
37' SW); mil novecentos e sessenta
e quatro metros O.964m)., cínêo
graus vinte e um mínutos sudoeste
(50 21' SW); setecentos e setenta e
cinco metros (775m) , setenta e oito
graus quarenta e nove minutos noroeste (780 49' NW); quatrocentos
e quarenta metros (440m), 'cinqüenta
e seis minutos nordeste (56' NE); luzentos metros (200m). cinqüenta t1
cinco graus trínta e quatro minutos
noroeste (550 34' NW); oitocentos e
setenta -metros _(870m). quatro graus
vinte e seis minutos nordeste <4.<:
26' NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autoriz.ação· fica sujeita <Vi
estipulações do Regulamento aoro.vado pelo Decreto n.o 30.230, de 1

de dezembro de 1951, uma vez se veríf'íque al existência na jaaída, corno
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do CItado Regulamento OU de outra6 substâncias discriminadas pe1() Cons€!hO
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil e oitocentos cruzeiros ..•
rors 4.800,(0) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Ml·
neral do Ministério à.al Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro àe
1958; 137.° da mdependôncia _e 70.0

da República.

JUSCELINo KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

N~ 44.911 - DE
, NOVEM.BRo DE 1956

DECRETO

28

DE

TranSI~re.

sem aumento de âespeea,
fUncao de Tabela NumériCa Especial de .Extranumernrio-mcnsalista
do MinlStério da' Educação e Cul-

tura.

O Presidente da Repúl::l:ca, usando
da atribuição que lhe co-fere o artigo 87, item I, da ConstitUição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida. com o res-pectivo ocupante, Sebastião Ribeiro
Salgado, uma fUnção de Servente, referência ~i, da Tabela Numérica Especial de . Extranumeráric.-mellsalista
da Diretoria no Ensino Oomercial, para
idêntICa Tabela do Museu Histórico
NaciÚ'!lal, ambas do- MInistél'io
da
Educação e Cultura.
Art. 2.~ ~t-e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.~ Revügam-se as disposições
em COntrário.
R~o de Janeu·,:·, 28 d~ novembro de
1958; 137,° da Independência e 70.<>
,da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

ATOS

DO

- DECRETO N.o 44.912 - DE 28
NOVEMBRO DE 1958

DE

Altera o ReguZament o do Quadro dos
Cursos do Ensino Industrial, a']Yfovado pelo Decreto n» 8.673, de 3 de
fevereiro de 1942, e dá outras ']Yfovi-

âêncuis ,
O Presidente da República usando
da atrilbuição que lhe confere o artigo
87, item I, da CO'DStituição, resolve:
Art. 1.0. Os artigos 14 e 15 do Regulamento .do Quadro dos CUrsos do
Ensino Industrial, aprovado pelo Decreto n.s 8.673, de 3 de fevereiro de
1942, passarão a ter a seguinte redação:
Art; 14. O ensino técnico se -desdo~
brará nas onze seções seguintes:

Seção de indústria mecânica.
II - seção de eletrxtécníca.
III - seção de indústria da construção.
IV - Seção da indústria do tecido.
V - seção d~ indústria da pescai.
VI - seção de química industrial.
VII - Seção de minas e metalurgía.
I -

vm -

IX X -
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Seção de artes índustríaís.

seção de construção naval.
5eçbo de construção aeronáu-

tica.
XI - seção de meteorologra.
Art. 15. Ficam instituídos os eursos técnicos seguintes;

r.

Seçã()

1.

curso de construção de máquí-

de indústria mecânica.

nas e motores.
11. Seção de eletretécntca.
2. Curso de e1etxotécnica.
3. Curso de eletrôní<:a.
m seção de indústria da construção
4. Curso de edificações.
5. Curso de 'Pontes e estradas.
6. CUTso de agrímensura.
IV. seção de indústria do tecido:
7. Curso de Indústria têxtil.
V. Seção· de índústría da pesca.
8. curso de indústria da pesca.
VI. Seção de química industrial.
9. Curso de química industrial.

VII seção de Minas e metalurgia.
10. Curso .de - míneracãx.
11. Curso de metalurgia.
VITI. seção de artes índustríaés.
12. curSo de desenho técnico.
13. Curso de artes aplicadas.
14. Curso de decoração de íntert-res
IX. seção de con.strúção- naval.
15. ours., de construção naval.
X. seção de constlução aeronáutica
16. CurSo de construção aeronáutica
XI. seção de meteorologia.
17. Curso de meteorologia.
Art. 2.0 • O cursa de meteorologia
compreenderá o ensino das seguintes
discíplínas de cultura técnica.
1. Tecnologia.
2. D~senho técnico.
3. Complementos de matemática e
rioçôes de estatística.
4. Meteorologia geral.
5. Meteorologia dínâmíca.
6. GeOfísIca.
7. Climatologia.
8. Topogl'afia e -noçõ2s de g€o-désia.
§ 1.0 O candidato à matricula no
curso de meteorologia deverá ter conciuJdo os estudos do 1." ciclo de qualquer ramo do ensino de segundo grau,
e ser aprovado em exames vestibula-

res.

§ 2.°. Ao aluno que concluir o curso
de QUe trata êste artigo conferir-se-á
o diploma de técnico em meteorologia.
§ 3. 0 ~te decreto entrará em vigor
na data de SUa publicação, fícando
revogadas as disposições em eontrárío.
Rio de Janeiro, em 28
novembro de 1958; 13'1. 0 da Indlependência
e 70. o da República.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
Marto _Meneghet[i.

DEORETO NQ 44.913
NOVEMBRO DE

DE

28

DE

1958

Extingue, a pedido do interessado, o
funcionamento do segundo ciclo do
Colégio Horácio Berluick~ de Jaú~
Estado de São Paulo.

Ainda não foi lIJublicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.o 44.914 - DE 2B
~OVEMBRO DE 1958

DE

Altera a lotação do Ministério da Educação e Cultura

o Presidente da República' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, d-eereta:
Art. 1,° - Fica alterada
lotaçâo
numérica do Ministério da Educação
e Cultura. aprova da pelo Decreto número 37.217. de 25 de abril de 1955, e
retificada pelo Decreto n.s 38.679, de
28 de janeiro de 1956, para efeito de
ser transferido Um cargo de Zelador,
da lotação permanente do Serviço de
Administração da Sede, do Departamento de Administração, para igueJ.
lotação do Museu Histórico Na-c1OnaJ.
Art. 2.° - ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário,
&.0 de Janeiro em 28 de novembro
de 1958 137.° da 'Ind.ependênci.a e 70.°
da República.

a

JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado.

DECRETO N.o 44.915 - DE 28
NOVEMBRO DE 1958

DE

,'Concedeautorização para funcionamento dos cursos de Filosofia, História e Pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Uru-

truaiara .

DEORETO NQ 44.916 - DE 28
NOVEMBR{) DE 1958

DE

Altera disposições dos Decretos n. u
15.813 de 13 de novembro de 1922
e n.o 42.820, de 16 de dezembro de

1957.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o art.
87, Inciso I, da Constituiçã;o Federal,
decreta:
Art. 1.0 Fica substituída pelo modêlo anexo, denominado "Guia de Embarque",' a atual Guia de Exportação
para o Exterior do Brasil, de que
trata o Decreto n.> 15.813. de 13 de
novembro de 19~2.
Parágrafo único. A "Guia de Embarque" será constituída de um ím. pressa com 9 (nove) vias em côres
diversas e que terão a Se.guinte destinação:
l.a via - Em papel' amarelo, para
USo da Repartição Aduaneira;
2.D. via - em papel amarelo claro.
e qUe terá a seguinte distribuição:
a)
em se tratando de qualquer
prcduto ou mercadoria que não o
café, será recolhida pela repartição
aduaneira para remeter ao Serviço
de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda
.
(SEE~;

,

em se tratando de café será
recolhida. pelo Instituto Brasileiro do
Café (agência local) qUe a encaminhará. a sua sede no Distrit-o Federal, para fins de ccntrõle estatístico;
.
b)

o Presidente da República usando
3. a via - em papel rosa, para uso
da atribuição que lhe confere o artigo
da Fiscalização Bancárta do Banco
87. item r, da Constituição e nos têr- .- do Brasil S. A.;
mos do art. 23 do Deereto-Iei n.? 421,
4.11. vía - em papel azul, para ser
de 11 de maio de 1938. decreta:
recolhida pela Fisoolização Bancária
Artigo. único. E' concedida autorído Banoo do Brasil S. A., que lhe dazação para o funcionamento dos currá a seguinte distribuição:
SoS de Filc,sofia, de História e de Pedagogia da Faculdade de Filos::>fía,
a)
em se tratando de qualquer
Ciências e Letras de Uruguaiana,
produto ou mercadoria que não o
café - à sede da oarteíra : de Comantida pelo Consórcio Universitário
mércio Exterior, para fins de contrôFronteira oeste e com sede em Uruguaiana, n., Estado do Rio Grande do le e estatística - (DIEST):
Sul.
.
ó)
em ~ tratando de café, ao
Rio de Janeiro, 28 de ,novembro de
próprto exportador para entrega ao
1958; 137.° da Independência e 70,0 da
IBC, para servir de ccmprovanta do
República. .
. i '
recolhimento das taxas devidas:
JUSCELINO KUBITSCHEK.
5,0. via - em papel verde claro,
Clovis Salgado.
para ser recolhida pela Fiscalização
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Bancária do Banco do Brasil S. A.,
que lhe dará a seguinte distribuíçãc:

a) em se tratando de qualquer
'produto ou mercadoria qUe não o
café - à dependência local da Car;teíra de comércio ExterIor OU a
Agência do Banco do Brasil S. A.
-que jurísdicionar o pôrto por onde
se processará o embarque;
b) em se tratando de café ao
próprio exportador, para entrega ao
setor do Instituto Brasileiro do oafé, cue fiscalizará o embarque;'
6.3. via em papel rosa claro,
para ser recolhida pela Fiscalização
Bancária do Banco do Brasil S. A.,
<tUe a encaminhará ao Banco negociador do câmbío;
7.a via - em papei branco, para
uso dó exportador, a fim de servir
de. comprovanta do pagament., de
taxas;
B.a via, - em papel branco, para
USo da administração portuária;
9.S. via _. em papel branco, para
uso do despachante.
Art. 2.Q Os pará.grafos 1.0 e 2.° do
art. 43 e parágraf{) 1.0 do art. 45 do
Decreto n.? 42.82ú,. de· 16 de dezembl'O de 1957, passarão a vigorar cem
a seguinte redação:
"Art. 43,
.
§ 1.0 Nenhum embarque para o exterror poderá ser efetivado sem que
o interessado apresente, às autorídades aduaneíras, "Guia ele Embarque"
visada pela Fiscalização Bancária do
Banco do Brasil S. A. comprovando
o preenchimento das exigências de
ordem cambial.

§ • 2° O "Visto"
da Fiscaliza\,ác
Bancária do Banco do Brasil S A.,
em novas "Guias de Embarque" re...,
latívas a mercadorias com desembaraço alfandegário já processado,
mas nã·o embarcadas, total ou parcialmente, dependerá de apresentação
da . sétima via da primiti va - "Guia de
Embarque" cem a anotação no verso, feita pela repartição aduaneira,
.e confirmada pela cart€iroa de Comércio Exterior, _ou pelo 'Instituto
Brasileiro d{) Café, conformo o caso,
das quantidades não embarcadas,
bem como de reapresentação dos documentos que amparam a exportação.

As repartições que ,arrecadaram
as taxas consignadas no ver s o
da "Guia" primitiva farão constar
dites recolhimentos na nova guia de
Embarque, para os devidos fins.

"Art. 45....•.................•...•
§ 1.-'> As remessas de amostras de
produtos nacionais. para o exterícr
estão sujeitas ao' contrôls da F'ísca'1ização Bancária do Banoo do Brasil S. A., que víserá a competente
"Guia de Embarque";' para quantidades razoáveis, dentro' do conceito
tradicional de amostras".
Art. 3.° O presente decreto vigorará a partir de 1.0 de janeiro de
1959; ficando revogado o Decr-eto n.s
'44. &07, de -24 de s,etembro de 1958, e
ã.emais disposições em contrárío ,

Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 19'58; 137.0 de, Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

GUIA DE EMBARQUE

Para uso da A.LFANDEGA

(Esta guia é íntransterível e seus dizeres não podem ser rasurados,
Vide instruções para seu preenchimento. A destinação de cada! via está
indicada abaixo)

Guia n.>

.s. VIA
e;.,

co

(;)

Autorizamos o embarque da mercadorias abaixo mencionada

Nome da Repartição Fiscal

Válida para embarque até
Exportador

....... ,

, ..• Ir.'

,

.

Rti~.: ·N·.~ .~ .ci~i~d~

Enderêço

.............. "

.

(3,)

Pôrto ou cidade de destino da mercadoria (d)

..

>

g
{17

Despacha a mercadoria abaixo (b)

"

....

lo

......

,

..........

"

~

,

...

,

......

,

...

,

......

,

....

"

.....

"

..

(Nacional ou Nacionalizada)

Pais de destino final dai mercadoria

(d)

g
~

'Importador
-. _................................•.........

I

1

I
I
I

I1
I

Via de transporte INome da embarca- [Nacionalidade da
(f)
\
ção (f)
1 embarcação (f)

Núm-eros

~

Em trânsito por (e)

EnderêçO

l Quant.

-

'I

I Data da(g)p8Jrtida

Licença de exportação ou registro da declaração de venda no I.B.C. (Número e data)

l-

I

Pêso em quilos (i)
EspecificJ1çáo completa da
mercadoria - Códigos da
N.B.M. e Tarifas o»
I---:----,---~---
Líquido da
Bruto dos
mercadoria
Espécie I N.B.M
Tarifas
volumes

Volumes

e

o

'"t'.

Procedente de (c)

Marcas

ti

I

r

Valor FDB (j)
(Moeda estrangeira e
eqüívalência em 01"$

~

-I

\

concUções de Venda.
(CIP', FoB e C&F)
e ele pagamento (1)

OIS CRIMINAÇAO
vaQ.or

FOB

.Frete (')

D~STE

EMBAR QUE

r Seguro (""')
,

I
I
I

Total da Fatr-'-

I
I
I
I
CONTRATOS DE CAMBIO APLICADOS NESTE EMBARQUE

Data

i

Número

I

, Corretor

.

Banco negociador

J

Moeda estrangeira

J

)

i

J

I

I
(*)
(~o!<)

Frete por conta do

...... ,'.""

8

I'

t

t, ••••••

Seguro por conta do

pagável no
BANCO DO BRASIL S. A. -

...... :,

/19
,

,

(

(fi) (

(19

q

~o
ANOTAÇAo

DESPACHO

(Assinatura do exportador)
Em

o

A5Sinatur.ro

.

.

Ao 'Sr
.
para desembarcar estando conforme.
- Em

I

/19

Desembaracsí
volumes que seguiram,

.

Em

I

~""'"

/19

.•....

.

..

(~.' .ci~' '~~p~ch~~t~~ . 'àtit~~~~'d~)' .

(Assina tural)

"'d

gM

::o
................................ &

Fiscalização Bancária

Assinatura!
Em ...•.. (

pagável no - ...............................•.

(Assina turao

.
b)

Via

para

,

,.

Mod. FDEXP

co -

I-' '

PARA USO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ:

Agência de

Recolhimento n.>

Autorizamos o embarque de

OIS
..

ti

CT$

.

~

"

.......•..•..•.........

.

~

.

sacas de café em' virtude de haver &ido paga a importância de

(

.;

to:!

ee

ti

ti

"..

~

..

,

..

,.'

;,

,

"

ti

,

'"

I

"

.

( ....•.....•....••........•....... ~ •..•....••.•......••...••...•...•..... .-•.......•••..•..••..••..•
"

,

.

"

correspondente à. taxa de Cr$ 10.00 por saca de acôrdo com o artigo 24 da Lei 1.799. de 22-12-1952, e, Cr$ ............•

.

(

~

.

'~
'tn

t:l

•••••.••••••••.•••••••••••.............••••••••••••.•••••••••• -•••••.••.•••••..•.•.....•.••.•••••••.•.•.•.••••••••••.•••••••••••,.Q

correspondente à taxa de propaganda do café no exterior eqüívalente a 25 centavos de dólar americano

.

o

~

t"

ors

I
I

- por saca, de acôr<lo com a Lei 2.302, de 4-11- 1957, e doe terem sido cumprida,s aos exigências de ordem cambial.
I
I

OBS:

:>;l

,~

g

P
I

I

de

Pelo Iristituto Bra-sileiro de Café
•• " . ,

, ,

,

lo'

.......

..

''''

Agente

PARA USO DA ALFANDEGA

E.l\ffiARQUES PARCIAIS

S.D.A. 10% ..... :......................

(PaTa uso da Alfândega, CACEX e I.B.C.)

......•....................
(Quant. e nome da mercadoria)
I Deixaram de embarcar ou seguir

.

crs

z.a

-,

!

Depósitos de Diversas Origens
13 - Depósitos para quem de direito

Decreto 8.663-46. 4%,

.

.

-

COntador

Com.i.Esão do Despachantes 81'$

de 195

Cr$

seção ........ Cr$

I

ti

•

,

li

••• t

,

,..

~

..

,

"

f

,

"

111~

,

..

,

•

_

•

,

,.

~

•••••••••••••• ,

"

,

,

"

",

"

"

"

•

lo," ..

"

" • • • • • 11 • • "

..

.

.1
crs
I
-------1

S. A. D. A.
Total

Confere e importa na quantia de

••

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

I

.

d~

de

c-s

0

Assinatura do Fiscal Aduaneiro

I

I

I

Resel'vado ao "visto dw CACEX ou do IBC

19

I

\'

I

Despachantes aduaneiro
1

PARA USO DA ADMINI STRAÇAO DO PORTO

•..................... Capata.zias
... ,.
..

Cr$
Cr$

.
.

Soma Cr$

.

Cr$

.

Cr$

..

.......... Quota de Previdência 4%
.......... Lei 3.421-58
I~pouta

-

.

(~~. ~~t~~~) , .. , .. .. . .

em

>

Cr$ ............•...••..••

..

~

.

15
til

Foram embarcados

vols,

com

kg. e deixaram de

~m-

barca!

vols. com
- Em

;

::ti

t'j

.

>:
t%j

o

......... a i ' ·

·

, ,

O Functonárío

o

~

l']

kg.
/19

t::l

o

,

c.1
'~

o

Funcionário
ESPAÇO RESERVADO PARA ESPECIFICAÇõES ADICIONAIS
c,.}

00
CJ,)
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DEORETO N.o 44.917 NOVEMBRO DE 1958

DE

DO PODER

28

DE

Declara sem efeito o decreto número
36.616. de 20 de agôsto de 1953 •

o Presidente da RepúblIca usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n .? I, da constituição e nos
têrmos do Decreto,.lei n. o 1.985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) e tendo em vista o que cons,
.ta dos processos ns. DNPM-3.82L31,
1.728-40 e 1.897-5-7. decreto:
Artigo único. Fica declarado sem
.e feito o decreto n. o 3õ". 616. de 20 de
agôsto de 1953. que autorizou Antõ.nío pacifico Homem Junior a lavrar
minério de ferro, numa área de
98,2{) hectares situada em terras da
Fazenda Pires, no Município de Ouro
preto, Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0 ,
da República.
JUSéELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneguettí-

ExECUTIVÓ

gero direita do rio Xingu e cs lados
divergentes dêsse vértice, cs seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil metros (5.000m)
Leste (E); mil metros (l.OOOm),
Sul (8).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-o n.o 30.230. de 1 de
dezembro de 19'51, uma vez se verifiqus a existência na jazida, como
associado, de Qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
Cr$ 5.000.00. e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral dú Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO

N.O 44.918 DE
DEzEMBlto DE 19058

1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro M oacur
Pinheiro rerreira a pesquisar ouro
no mumicipio de Pôrto de tac«, Estado do Pará.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O I, da Constituíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
-Minas), decreta:
Art. 1,Q Fica autorizado o cidadão
. brasileiro Moacyr Pinheiro Ferreira
-a pesquisar ouro em terrenos devolutes no lugar denominado Volta
Grande, distrito de SOuzel, município de Pôrto de Moz, Estado do Pará.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a dois mil
setecentos e
cinqüenta
metros
(2. 750m) , no rumo magnétiCo de
sessenta e -nove
graus noroeste
(69.° NW). do marco situado na mar..
gem da estrada de rodagem, que liga
o' povoado de Vilage, situado na margem direita do Igarapé Itatá, mar-

Mário Meneghetti.

DEC!RETO !'T. o 44.919 - DE 1
DEZEMSRO DE 19'58

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ubiraiara Keutenediiat: a lavrar mlÍirmore
no município de Cerro Azul. Estado
do Paraná.

O Presidente da RtiÔ-pública -usando
da atribuícâz, que lhe confere o art.
87 n.O I da Constituição e nos _têrmas do Decreto-lei n.o 1.985, de 29,
janeiro de 19<40 - (Código de Minas),
decreta:
ATt. 1.0. Fica autorizado o cMadão
brasileiro Ubírajara Keutenedjian a
lavrar mármore DO distrito de Varzeão
município de Cerro Azul. Estado do
Paraná. numa área de eento e ónquenta hectares (150ha), delimitada
'Por um retãngul., que tem um vértice
a seiscentos e oitenta metroS (680m)
no rumo verdadeír., cinquenta e um
gráus dezesseis minutos sudoeste (51 0
1.()'SW)
da Confluência do ribeirão
Preto no rio Figueira e oS Iados. divergentes desse vértice, os s::guintes

de
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comprimentos e rumos verdadeir-a:
mil metros (l.OOOm), cinquenta graus
quarenta e quatro minutos noroeste
(50 0 44' NW); mil e quinhentos metros (1.500m), trinta e nove gráus dezesseis minutos sudoeste (390 16' SW) .
Esta autorização é outorgada mediante
as condiçõ~s constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste D€creto.
Parágrafo único. A execução da presente autorizacão fíoa sujeita às estipulações
do Regulamento aprovado
pelo Decret-, n,O 30.230. de 1 de dezembro de 19'&1, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
d e qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citaJdo Riegulamento oU de outras substàneías discrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 • O Concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei._os
tributos que forem devidos à Uma9'
ao Estado e ao Municf:pio. em cumprim-ento do dispoSto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.°. se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de la-vra será declarada C3Jduca oU nula. na forma dos artigoS 37
e 38 do Cóldigo de Minas.
Art. 4. 0 • As propriedades vizinhas
-estão sujeitas às servidões do solo e
sllb-Eol0 para fins de lavra, na forma
-dos artigoS 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5.°. O concessionárió da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrímínados no
art. 71 do mesmo Oódígo ,
Art. 6.0. A autorização de 'lavra
. terá por título este Decreto. que será
transcrito no livro própri-, da Divisão
de Fomento da produção MinsTal do
Ministério da. Agricultura. após o pagamento da taxa de três mil cruzeirzs
(Cr$ 3. OCO.OO) .
Art. 7.~ Revogam-se às dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
195-8, 137.° da Independência e 70.0
da República ..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DEORETO N.o 44.9-20 DEZEMBRO DE

1958

DE

1

DE

Autoriza pesquisas Minerais Heco Limitada a pesquisar minério de terro
no município de Nova Lima Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da R;:pública usando
da atribuição cue lhe- confere o art.
87 n.v I da. Constituição e noS têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de
janeiro de 194() (Código d>ê Minas),
decreta:
Art.!.". Fica autorízada pesquisas
Minerais Reco Limitada a pesquisar
minério de ferro. em terrenos de propriedade de St. John' eei RJêy Míning
Company Limited nos lugares aenow
minaJdos Fazenda do Capão da Berra
do Tamanduá e Retiro do João Inácio,
dístrít., e município de Nova Lima, Est3Jdo de Minas Gerais, numa ál"ea de
cento e oitenta hectares (180 ha) , de~
limitada por um Poligono irregular que
tem um vértice no marco geodésico do
Morro Grande e oS loooS, a partir dêsee vértice, os seguintes comprimentos
e rumos vendadeírns: trezentos e setenta e cinco metros (375m). nove
graus quarenta minutoS nordeste (9"
40' NE); treaent-,s e cinco metros
(305m) setenta e sete gráus cinqüenta
e cinco minutos nol'des1;e (770 0 55' NE)
quinhentos e sessenta e cinco metros
(565m), cinqüenta e nove gráus trinta
e cinco minutos sudeste (39 0 35' SE) ;
oitocentos e oitenta e cinco metros :
(885m) vinte e cinco gráus cinqüenta
e cinco minutos sudoeste (250 55' SW)
trezentos e quarenta metros (340m).
do~e gráus trinta e cinco minutos sudeste (12° 35' SE); setecentos e trinta metros (73{'m), dez graus 'vinte e
cinco minutos sudoeste 00° 25' SW);
duzentos e noventa e três metros
(293m), quarenta e nove gTáus, quarenta e nove mínut-s sudoeste (49C> 49'
SW); mil seiscentas e noventa metros
(1.690mJ, trinta e seis gráus quatro
minutos noroeste (360 04' NW); quinhentos e quarenta metr.ss (54{)m) ,
sessenta e sete gráus cinqüenta e seis
minutos nordeste (67" 56' NE); quatrocentos e quarenta e oito' metrss
(448m), quarenta e quatro gráus quarentarnmutes nordeste _(44 0 40' NE) .
parágrafo único. A Execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento apl"ova;do
poelo Decreto n-. 30.2.30. de 1 de dezembro de 1951, uma v·ez se verifique a
existência na jazida, Como associado.
de qualquer das substaneías a que se
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DO

refere o art. 2.0 do citado Reg~lan:en..
to ou de outras substân~ias díscrímínadas pelo Conselho NacIonal de P'êS~
quísas.
.
'- d
Art.' 2.0. O título da a u torizaç~o. -e
pesquíza. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mü
e oitocenkJs oruzeires (Cl'S .1 800,00) e
será válido pelo prazo de dOIS (2) anoS
a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de ~Qmerl:to da
Produção Mineral do Mmlsténo da
Agrícul tur a.
Art. 3.D . R evoga m -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958, 137.<' da lnd·ependência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti

do, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.0 do citado Regulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização ele
·pesquisa, que será urna via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00); e será
válido pelo prazo de doi;:; (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producâo Mineral do Mmistérío da

AV-ic ultur a ,
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1.0 de dezembro de
1958; 137,° da Independência e 70. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N.o 44.921 - DE 1.0
DEZEMBRO DE 1958

Mario tãeneçtiett:

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira de Souza Pena a pesquisar mi:
ca no município de Poté, Estado de

Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n.? I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorízado :o cidadão
brasileiro José Ferreira de Souza Pena
a pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado Potezmho,
distrito e municipio de Pcté, Esta<:l.o
de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a noventa e cinco metros (95 m) no
rumo magnético de quarenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste (42° 30'
SW), da. confluência dos córregos da
Barroca e Agua Branca e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil metros (1. 000 m) , sessenta e seis
graus e trinta minutos nordeste (6ôO
3{)' NE); quinhentos metros (500 fi).
vinte e três graus e trinta minutos sudeste (23° 30' SE) .
ParágTafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,o ao. 230, de 1.0 de dezeenbro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associa-

DECRETO N,o 44.922
DEZEMBRO DE

DE

1

DE

1958

A utoriza a cidadã brosüeira A.Ida
Baptista de Freitas a pesquisar
miCa no município de Resplr7iàor,
Estado de ~linas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribu:ção que lhe confere o artigo
87, n.O I, da Constituição e nDS têl'mos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta.
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Alda Baptista de Freitas
a p-esquisar mica, em terrenos .íevolutos, no lugar denominado Córrego
do Oriente, distrito do Independência,
município de ReSplendor, Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta
hectares (40 ha) delimitada por um
polígono irregular qU-e tem um vértice
localizado no canto noroeste (NW)
da casa de residência de Júlio Gregório Soares e os lados a partir déSSe
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e quarenta
e seis metros (246m). sessenta e oito

graus quarenta e cinco minutos su-

doeste

metros

(680 45' SE); duz-ntos e cinco
(205m), cínquenta e quatro

g-raus e trinta minutos sudeste (540
30' SE); cento e quarenta e três m-etros (143m), sessenta e quatro graus
e trinta minutos sudeste (640 30' SE):
quinhentos oitenta e três metros
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vinte e oito hectares e cinqüenta
(583m). trinta e cinco graus e trinta
ares (28,50 har , delimitada por um
minutos sudoeste (35<> 30' SW); quipolígono irregular que tem um vérnhentos e noventa € um metros e cínquenta centímetros (591,5üm), sessentic-e a- cento e noventa e dois metroS 092m) no rumo verdadeírn oita e um graus e trinta minutos noroeste (61 0 30' NW); quinhentos e notenta e nove graus sudeste (. .....
venta e oito metros (598m), vinte e
89° SE) do poste T-39 da . linha de
cinco graus nordeste, (250 NE); cento
transmissão santa Cecília - Lages
e dez metros (llQ.m). quarenta e sete
e os lados a partir dêsse vértice, oS
graus sudeste (470 SE).
seguintes comprimentos e rumos verParágrafo único. A execução da
dadeiros: cento e s-etenta metros
presente autolização fica sujeita às
(170m). setenta e um graus vinte a
estipulações do R-egulam~mto aprovado
cinco minUtoS sudeste (71° 25' SE);
pelo Decreto n.« 30.230, de 1 de de- "mil metros
(l.O-QOm), treze graus
zembro de 1951, uma vez Se verifique
trinta "minutos sudoeste (130 30'
a existência na jazida. como associaSW); quatrocentas metros <400m).
do de qualquer das substâncias a que
vinte e sete graus quinze minutos
0
Se refere o art, 2. do citado Regunordeste
(27 0 15' NE).
lamento oU de outras substâneías disParágrafo
único. A execuçân da
criminadas pelo ConSelho Nacion3.1 de
presente autorização fica sujeita às
PesqujsB.S.
estipulações do Regulamento aprova" Art. 2~ O título da autorização de
do pelo Decreto TI. o 30.230, de 1 de
pesquisa, que será uma via autêntica
dezembro de. 1951, uma vez se veridêste Decreto, pagará a taxa de quafique a existência na jazida, como
trocentos cruzeiros (cr$ 400.00) e será
associado. de qualquer das substânválido pelo p-razo "de dois (2) anos
a partir da data da transcríção no
elas a que se refere o art. 2. o do
livro próprio d-a Dívisâo de Fomento
citado Regulamento ou de outras
da ProdUção Mineral do Ministério
substâncias discriminadas pelo Con"
da Agricultura.
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçô-s
Art. 2. ° O título da aUtorização de
em contrário.
pesquisa, que será uma via autêntica dêsre Decreto. pagará a taxa de
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
tre?entoS cruzeíros ccrs 300 0-0) e
1958, 137,0 da Indep-endência e 70,0 da
será válido por dois (2) anos 'a con.
República.
tal' da data da transcríçãe no livro
JUSCELINO KUBITSCHEK.
próprio da Divisão de Fomento da
Produçã,o Mineral do Ministério da
Mário Meneghetti.
Agricultura.
Art. 3D , Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO N.o 44.923
DE 1 DE
DEZEMBRO DE 1958
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
19'58. 137. ° da Independência e 70. o
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Paraíso Rocha a pesquisar cauüm,
no município de Pirai. Estado do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I. da Constituição e
ncs têrmos do Decreto-lei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 ,<Código da Minas). decreta:
Art. 1. o Fica aut or iZ2à o o cída,
dão brasileiro Roberto Paraís., Rocha a pesquisar caulim, em terrenos
de propriedade de Hugo
Lengruber
Portugal. na Fazenda" Recreio, distrito e município de ·Pirai. Estado
,do R.io de Janeiro. numa. área de

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. o 44.924
DEZEMBRO DE

DE

1

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Jajet a. k,vrar carvão mineral no
municipi., âe Criciúma, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República usand-,
da atribuição que lhe confere o artigr) 87, n. o l, da Cl nstituíçâ., e nos
têl'me-S do Decreto-lei n. o 1.985. de
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de janeiro de 1940 (código de Mi-

Art. 5. o O concessionário da aUtorízaçã., será fiscalizado pelo Depar;
tament-, Nacional da Produção ML
Art. 1. o Fica aUtorizano o cidadão
neraí e gozara, dos favores discrimibrasílerro Carlos Jafet a lavrar carnados no art. 71 do mesmo Código.
vão m:neralem terrenos da antiga
Art. 6.° A autorização de lavra
sesmaria de João da Costa Brito, c'o- .
terá por titulo êste Decreto, que será
nhecída por Urusaanga Velha no lutranscrito no livro próprio da Dívi.,
gar denomina do Lote X. distrito de
são de Fomento da Podução MineIçna, município de ortcíúma Estado
ral do MinIstérIo da AJgr1Cultura.
de Santa Catarina. numa área de
após o pagamento da taXa de deZ"
mil hectares (1.0ú() ha) delimitada
mil cruzeiros (Cr$ 10.000.00).
por um paralelogramo, que tem um
Art. 7. o Revogam-se as disposivértice a vinte e oito metros (28m)
ções em contrário.
da margem esquerda do rio dos PorCOS contados. para sudeste (SE)
sô,
Rio de Janeiro, 1 de dezembr., de
bl\~ a divisa dos municípios de Cri1~58., 137. o da Independência e 71). ()
cíúma e Araranguá e oS lados. diverda República.
gentes dêsse véruce, OS seguintes comnas), oecreta:

prtmentr.s e rumos verdadeiros: cin,
Co mil meiros (5.000m), quarenta e
dois graus trinta e dois minutos noroeste (42" 32' NW); dois mil metroS
(2 .()OOm), quarenta e nove graus qua.
renra e três minutos nordeste (49 0
43' NE). Esta autorização é ourcr,
gada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de' Minas e cios arrí,
g'o[ 32. 33. 34 e suas alíneas, além

das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamen.,
te mencionadas neste Df:c:eto.
Parágrafo
úniCO. A execuçâz da
pr-esente autorização rica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
P'2lo Decreto TI. o 30.230, de 1 d.e. (1~~
zernbr., de 1951. uma vez se verifique
a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o arr , 2, o (lu cltal1.I,
Regulamento OU de outras subsean.
das discriminadas pelo Conselho N~
donal de Pesquisas.
Art. 2. o O conoe.ssloná.rlo da aUtol'ízação fica obrIgado a re-éoll1el a·o~
cofres públicos. na f(!l'ma da lei. as
tributoS que fore~ ti:~vidl\s à União.
~" Estado e ao Município e-r cumprimento do diSPosto no art. tis
digo de Minas.

no

00-

Art. a.o Se o concesslznãri-, da autorização não cumprir qualquer das

obrlgações que lhe incumbem, à au.
torIzação de lavra será declarada
duca. ou nula na forma dos art:gcs 37
e 38 do Código de Minas.

ca-

Art. 4. o As propriedades vizinhas
fstio sUj'citas às servidões de solo e
.sUb-solo para. fius de lavra. na forma doS .artigos '39 e 40 do Código
.de MInas..

JUSCELINO KUBITSCHEI{.

Mário

Meneghetti.

DECRETO N o 44"925 DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr
Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro
no município de Põrto de Moz, Estado do Pará.
.

o

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere O artízo 87, n.? I, da c'Ünstituiçáo e nos
tê'i-mJs do Decr.eto-lei n.o 1.9-85. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Moacyr Pinheiro ,Ferreira
pesquisar ouro em terrenos devolutos no lugar d-enominado Volta!
Grande distrito de Scuzrel, município d·e PÔl'to de Moz, Estado do Pará,
numa área de quinhentos hectares
(5'Üíl har , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a dois mil
. setecentos e cinqüenta metros , ...
(2.750m), no rumo magnético de sessenta e cito graus sudoeste (680 SW)
do marco situadn na margem da estrada de rodagem que liga o povo~
do de Vilage situado na margem dlreita do igarapé Itatá à margem direita do Rio Xingu e os lados divergentes d&sse vértice, os seguintes
comprimentcs e rumos magnétioos:
cinco mil metros (5. DOOm). leste (E):
mil metros (l.OOúm). sul (S)
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estíputações do Regulamento aprovado p·elo Decretú n.o 30.230, de 1 de
~
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.dezembro de 1951, uma vez se verífífique a existência na! jazida, como
associado de qualquer das substãncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional· de Pesquisas. .
Art. 2.° O título da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (CI'S 5.000.00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da DiviBão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezem.bro de
1958: 137.° da Independência e '70.;]
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. ° 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como' associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização ce
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, p8Jgará a taxa
de cinco mil cruzeíros rors l).OOO.OO}
e será válido por doís (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
ProduçãO Mineral do Ministério da

Agricultura.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958; 137.° da mdependêncía e '70.')
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O 44.926 DE
DEZEMBRO DE 1958

1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Louriotü
Pinheiro Ferreira a pesquisar mi-nério de ouro no município de ttai'iubc, Estado do Pará.

o presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o aJ1'tig o 87, n.> r. da Constituição e n'JS
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de ~9
de de janeiro de Ig40 (Oódigo de Mínas», decreta:
Art. 1.0 Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira.
a pesquisar minérín de ouro no leito
e margens do rio das Tropas de domínio público, na conformidade do
disposto n{) item 2.° do art. 11 do 'Jeereto vinte e quatro mil seiscentos e
quarenta e três (24.643) de 10-7-~4
(Código de Minas), distrito e mUTIl"
cíp'o dt. ttattuba. Estado do Pará.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por uma falx3J
que se inicia a quar-entamil metros
(40. aOOm), da confluên~ia do aludido rio com o rio Tapajós, tendo dez
mil metros (10.000m) de comprimento e a larzura de quinhentos metros
(500m) , se~do duzentos e cinqüenta
metros (250m) para cada lado do seu
eixo médio .
Parágraf{) único. A execução da
presente autorizaçâr, fica sujeita às

DECRETO N.o 44.927
DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

Autoriza o ciâaâão brasileiro Dalmo
de Souza Dornellas a pesquisar minério de ierro no municípin de
Santa Bárbara, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig o 87, n.O I, da Con6tituição e -nos
têrmns do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
,~e janeiro de 1940 (Código de :M.l:.las), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadào
brasileir-, ~almo de Souza Dornellas
a pesquisar minério de ferro, em te1'renos de propriedade de Augusto
Frank Pereira e outros no lugar denomânaüo Terreno dos Machados, distrtto de Catas Altas, município de
Santa Bárba.ra Estado de Minas 'J~
r ais. numa área de' vinte e quatrn
hectares, setenta e seis ares e -nnqüenta e dois centrares (24.'76á2 ha i
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na confluência
dos ríbaírões Maquiné e Agu3'S cl~,
r2LS e os lados, a partir dêsse vértice,

os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos; trezentos e setenta e três
metros (373m), sessenta graus sudoeste (60 0 SW); quatrocentns e· noventa e sete metros e quarenta cen-
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DECRETO N.o 44.923 - DE 1,° DE
tímetros (497,4.O-m). sessenta e oito
DEZEMBRO DE 1958
graus sudoeste (680 SW); cinqüenta e
cinco metros (55m) vinte e um graus
0
Autoriza Pesquisas Minerais Heco L'!e trinta minutos noroeste (21 '~O
müc da a pesquisar minério de ter~
NW); doze metros (12m) , oitenta e
ro no município de Nova Lima, Eecinco graus e trinta minutos sudoes0
tadO de Minas Gerais.
te (85 3ú'SVl); sessenta e quatro
metros e setenta centímetros
.
(64.7Orn), dezenove graus quarenta
O Prêsidente da República usando
e dois minutos noroeste (19 0 4.2'
da atribuição que lhe confere o artiNW); noventa:' e cinco metros (95m).
go 87, n." I da COnstüuicáo e nOS
dois graus vinte e sete minutos nortêrmos do Decreto-lei n. o (985, de 29
deste (2° 27' NE): cento e noventa
de janeiro d.e 1940 (Código de Mimetros (190m). sete graus e trinta
nas), decreta:
0
minutos nordeste (7 31)' NE); duArt. 1.0 Fica autor.i2ada Pesquisas
zentcs e trinta e um metros e oitenta
Minerais Heco Limitada a pesquisar
centímetros (231.80m), vinte e um
minério de feno em terrenos de
graus P- trinta minutos nord-este ".,
propriedade de st. John deI Rey Mi(21 0 30' NE); cento e onze metros
ni~ Oompany Limited no lugar deIioe sessenta cen tírn et 1'Os (111,60m). emminado Fazenda da Lagoa Grande,
qüenta e nove graus e dez minutos
distrito e município de NOva Lima,
sudeste (590 10' SE); noventa e seis
Estado df' Min2.S Gerais numa área
metros e oitenta centímetros , ... , .
de duzentos e . quinze hectares (215
(96,aOm:), sessenta e nove g-raus norha) . delímltada por um polígono írredeste (69° NE); trezentos e oitenta
gular que tem um vértice a quinhen,
e quatro metros e quall'enta centímetos metros (50Dm) no rumo verdadeitro 5 I 384,40m) . quarenta e sete graus
ro Oitenta e seis graus quar-enta e seis
e três minutos sudeste /47 0 03' SE);
duzentos e quarenta e nove metros e minUF\S sudes-e (86 0 4.6' SE) do marco g-eodésico do ponto mais alto da
quarenta centímetros (249,4<lm), cinVaranda de Pilatos, na. SeITa da Mceqüenta e um graus nordeste nn o NE) ;
cento e vinte e cinco metros e qua- . da e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
renta centímetros 025,40m), trinta
e um graus e sete minutos sudoeste vsrdadeírcs: setEc~ntOs e c'nqltenta e
cinco metros (755m). sete graus trin~Jo 07' SE> .
Parágrafo único. A execuçãn da
ta e um minutos noroeste (70 31'
pr-esente autorização fica sujeita as NW); quinhentos e sessente, metros
(560m), dezenove graus vinte e nove
estipulacões do Regulamento. aprominutos nordeste 09° 29' NE) oitova do pelo Decreto n,O 30.230, de 1 de
oentos e vinte e cinco m-etros (825m).
dezembro de 1951, uma vez se veritrinta e três graus vint.e e nove mifique a existência na jazida, como
nutos nordeste (330 29' NE); mil e
associado. de qualquer das substân0
oitoc2d;::s me-ros (1. 8Oi) m) . tri n t :1. e
cias a que se r-efere o art. 2. do cidois graus nove minutos sudeste (320
ta'do Regulamento ou de outras subs09' SE); seiscentos metros (6{lúm).
tâncias discriminadas p·e1o Conselho
Nacícnal de Pesquisas.
doze graus vinte e seis minutos sudeste (12 0 2-6' SE); trezentos ~ trinta
Art. 2,0. O títUlo da. autorização de
pesquisa, que sérá uma via autenmetros (330m). setenta e sete graus
vinte e seis minutos noroeste ('770 2ô'
tica dSste decreto. pagará a taxa de
NW): mil trezentos e dez metros , ...
brezentcs cruzeiros (Cr$ 300,O()) e será
(1.31f) m i , oit€nt~ -e seis graus quarenválido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da. data da transcrição no
ta e seis minutol= no:'oeSte (86° 46'
livro próprio da Divisão de Fomento NVV) .
da Produção Mínerad, do Mínístérío
Parágrafo único. A execução da
da Agriculturai,
present- autorização fica sujeita. às
Art. 3.° Thevogam-s'e as disposições
estipulações do Regulamento aprovaem contrário.
do pelo Decreto n.: 30.230. de t° de
dez.embro de 1951. uma v-ez se verifiRio de Janeiro, 1 de dezembro de
que a existência na jazida, eomo as1958; 137.0 da IndependênciaJ e '70.()
saciado. de qualquer das substàncias
da República,
a que S.e refere o art , 2,0 do citado
R-egulamento
oU da. outre.s substãnJUSCELINO KUBITSCHEK.
cias discriminadas "'pelo Co'J.~ 1:10 NaMario Meneghetti.
cional de Pesquisas.
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Art. 2. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via eutêntica
dêste Decreto, pagará a taxa d-e oois
mil Cénto e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2.150 {lO) e será \'álido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data. da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine.
ral do Ministério da Aogricultura.
Art. 3.° Revogfl,m-se as disposições
c:>ntrt.rio .
Rio de Janeiro. 1.0 de dezembro Q-e
195-8, 137.° da Indepedêncie, e 70.0 da
República.
0

em

JuSCELINO KUBITSCHEK

Mári

M~neghetfi

DECRETO N.o 44.929 DEZEMBRO

DE

l.0

DE

DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro C7wffyr
Ferreira a lavras ocr» e minério de
ferro, nOS mUnicípios de Belo HoriZOnfe. e

Gerais,

B~ti1".c.

EStado

de

Minas

O Presidente da Rêpúblic,a usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo 87. TI. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasíleír., Chaff~': Ferreira a lavrar
acre e minério de ferro, em terrenos
devolu.os, na ]UgH denomir~~do ,serra
do Rola. Moça (<lStrito-s de Parr'eiro e
Ibirité. munícípíos de Belo Borizon.te
e Betim, Estado de Minas GeraIs,
numa área de quarenta e ci;JÜ hectares sessenta e cinco áres (4-8.65 ha)
delim: I ad r1 par 1J m po líf!On c. irregular

que tem um vértice no entroncamento da estrada do Ibírité cOm o; estrada de Piedade de Paraopeba para
Belo Horizonr~ e os l3.ol':;
a partir
dê.sse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oit-enta
metros (BOm). quarenta e oito graus
sud'ste (18° SE) quarrocenros e n()venta m-etros (490m). quarenta ç dois
graus sudoeste (420 SW); noveeentos trinta e dóis metros (932m) dezoito graus noroeste (180 NW); seiscentos e setenta metros (670m), setenta. e dois g'flms nordeste (72° NE);
duzentos -;, setenta metros (270m), dezessere gra U15 su-ioes-e 07" SW); quatrocentos e de~~f~"te metros (417m),
I
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sul (8). Esta autcrizaçã-, é outorgada
medía.us as C(nõ-ições C'.'nstantes õo
parágvat., Único se art. 213 do Cód'go
de Minas e d08 8T'tS. 32. 33. 34 e suas
alíneas. além das seguintes p d~ outras constantes do mesmo CêldlJ:(~.
não expressamente mencionadas n -sU Decre~.
.
Parágrafo único. A exeeuçâo na
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a·w"ovl'l,do
,pelo Decreto n.o 30.230. de 1./) de dezembro de 1951, uma vez se ve,if,que
a existêncta na j~1zida. como assocíado de qualouer das substâncias a que
se refere <J art. 2.0 do clt::l(10 Regulamento oU de outras substâncias discrimina-das pelo oonsetno Nacional de
Pesquisas.
ATt. 2.~ O coucessio-árto -Ia aurorlzação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devídos à União, ao
Estado e l10 M11nlcípio. em eumnrtmento do disposto no art. 68 do CÓ(
digo de Minas.
Art. 3.0 Se o conc-essi()nário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações Que lhe incumbem, a autorízacão de lavra será declarada 00011.
Co.. ou nula. na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas,
Art. 4. 0 As propri-edades vizinhas
estão sujeitas às servidões de selo e
sub-solo para fins de lavra. na forma

dos artrgos 39 e 40 do Código de Milias.
Art. 5." O cCl1cessionátio da auto.:d'7D.c;ão será fiscalizado pelo ~~~r
tarnento Nacional G.h. Produção Mineral e - gozará dos favores díserrmínados no art , 71 ci{) mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
po-r tÍtul') êste Do('ret(). que será tranScrito no livro próprio da Divi.são de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de novecentos e oítenta cruzeiros (Cr$ 980.00).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1.0 de dezembro de
1958 137 o da Indepedndência e 70. o
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHE:;:C.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.o 44.930 DEZEMBRO

DE

DE

-1

,DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião de Oliveira Rabelo a pesquisar
minério de ferro do Município de
Gtumhâes, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? _1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas» decreta:
Ar,t. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastíâo de Oliveira
Ra.belo a pesquisar minério de ferro
em terrenos de propriedade de Sady
Carvalho no lugar denominado Jacú,
distrito de Dores de ouannães, Município de Guanhães, Estado de Minas
Gerais, numa área de quarenta e'
nove hectares (49ha), delimitada por
um quadrado de setecentos metros
(7oom) de lado que tem um vértice a
cento e trinta e um metros 031m) ,
no rumo magnético de vinte e oito
graus e trinta e um minutos noroeste
(28 0 31' NW), da confluência do
ribeirão Jacú e córrego da Fábrica e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguínes rumos magnéticos: trinta e
cinco graus nordeste (35 0 NE); cínquenta e cinco graus noroeste (550
NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n, 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verírique a existência. na jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e noventa cruzeíros
(Cr$ 490,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos, a partir da data da
transcrição no-' livro próprio da Divisão ce F'omento da Produçáo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 1 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
~ario

Meneghetti.

DECRETO N.o 44.931 DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro OUo
Júlio Brutschke a laorer caulint e
argila no município de Rio Parâc,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.s I, da Constituição e 'nos
têrmos do Decreto-lei n.v -1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Mina6), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Otto Júlio Brutschke a
lavrar eaulím e argila no distrito de
Oapívarlta, município. de Rio Pardo,
Esta<:lo do Rio Grande do Sul, numa
área de cento e oitenta e oito nectares trinta e nove ares e oitenta
centíares 088,3980 ha) , delimitada.
por um polígono místílíneo que tem
um vértice na confluência dos arrôíos Ribeirão e Salso e os lados, a
partir dêsse vértice, 00 seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
setecentos e sessenta metros (760m),
pelo arrôio Ríbeirâo, para montante,
até a confluência da sanga do Butiã;
trezentos e seis metros (306m), pela
sanga do Butiá,
pare. montante;
cento e quarenta metros (140m). 01tenta (; oíro graus trInta e um minutos nordeste (88 9 31' NE); seiscentos e setenta e dois metros c
cinqüenta centímetros (672,50m), sete
graus dezesseje minUtOS sudeste
(70
17' SE): setecentos e setenta e quatro metros e quarenta centímetros
(774, 4ú m) , oi~J1ta e oíro gráus, quarenta e seís mir.utOS nordeste (880 46'
NE); pelo curso do arroíc do Salso,
para ,iusa nte. a ré a Confluência na
sanga da Divisa: pela sanga da Divisa,
para mOntante, numa ex-ensão de duzentos e cinqüenta. me-ros (250m), até
sUa nascente; cento e s~senta e oito
me-ros e oitenta CE'ntimetros (168,80m),
cinqÜ-ênta ~ dois graus vinte {Õ nove
minutos nordeste (520 29, NE); quatrocentos e trínta e um metros
(431m) sete graus dois minutOS nOroeste (7Q 02' NW); setenta e dois
metro-s (72m) , sessenta e -iove graus
trinta e quatro minutos sudoeste
(69 0 34' SW), até a sanga da Tapera;
mil quatrocentos e trinta e quatro
metros (1.434m) , pela sanga da Tapera, para jusante, até sua confluência. no arrôio Ribeirão, e por êste,
para. montante, até o ponto de par-
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tida. Esta autorízação é outorgada.
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código (1e Minas e dos arrígos 32, 33,
34 e suas alíneas. além das segUint€lS
e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado ~)210 Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifiqu., a existência na jazida, como' associado, de qualquer das substãneías
a que se refere o art. 2.1' do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na-.
cíonal de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aOS
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em eumprimento do disposto no art. 68 du
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorlzaeão não cumprir qualquer das
obrígacões que lhe incumbem, e. autorização de lavre. será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4. Q N5. propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na rorma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.') O concessionário da autorização será fiscalizado pelo ne-.
partamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores díseri;
minados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 6.0 A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto. que (Será
transcrito no livro próprio da rnvi13M de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento "da taxa de três mil
setecentos e oitenta cruzeiros rc-s
3.780,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Río de Janeiro, 1 de dezembro de
1958, "137.9 da Independência e 70:)
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO "N.o 44.932 DEZl:MBitQ DE

DE

1

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Miguet
Langone a pesquisar minério ae cobre, no município Apim, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? 1, 02 Constituição e nos têr
mos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro dceHJ4C (Código de Minas).
D-ecreta.
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileira Miguel Langona a pesquís ar .
minérío de cobre em terrenos de propriedade dos herdeiros de Vitorino
Fernandes da Rosa no lugar denominado Pedra Branca" distrito de Barra do Chapéu. mun1cipi{) de Aipiai.
Estado de São Paulo, numa área J:l
trinta e dois hectares (32 ha) delímitada por um retângulo, que tem um
vértice a duzentos e quarenta e cinco
metros (245m). no rumo magnético de
cinco graus vinte e sete minutos nordêste (5° 27' NE) da confluência dos
córregos Bôa Vista e sumidouro e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes 'coenprímentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800m j
quarenta e cinco graus nordeste ....
(45.° NE) quatrocentos metros (400m I
quarenta e cinco graus noroeste
(45.° NW).

Parágrafo umco A execução da prosente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. O 30.230 de 1 de dezembro de 1951, uma vez Se veririque a
existência '1a jazida, como assocíar'o
de qualquer das substâncias a que se
retere o art. 2.° do citado Reguamento ou de outras substâncias discriminadas r)e~.:l Conselho Nacional r:le
Pe..squisas.
Art _ 2. o C título da àutorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00',
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no lívro
próprio da .Divisão - c.e Fomento ja
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Produção Miner41 do Ministério da
Agricultura.
.
..
Art. 3. o Revogam-se as dLSP<JSIÇO~i
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro d~
1958; 137.0 da Independência e 70.c da
Hepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

,Mário Meneghetti.

DECRETO N.O 44.933 DEZEMBRO DE

DE

1 DE

1958.

Autoriza M açnesiurn. do Brasil Limitada a pesquisar magnesita nO mn..
nicipic de Iguatú. Estado do ceará.

o

gulamento ou de outras substâncias
díscriminadas pelo Conselho Nacíonas

de Pec::quisas.
Art. 2. o O titulo da autorização de
pesquisa, que será urna, via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seíscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrtção
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
ezn contrário,
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1953, 137.° da Independência e 70.0 da
República .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Presidente da República, usanMário Meneghetti.
do da atribuição r.ue lhe confere o
artigo 87 0,0 I, ri"- COnstitUiçá) e nOS
têrmos do Decreto-lei TI. O 1.985, de
DECRETO N. o 44,934 - DE 1 DE
29 de janeiro de, 1940 (Código de
DEZEMBRO DE 1958
Mina::;). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Magnesíum
Autoriza o cidadão brasileiro Felwio
do Brasil Ltda a pesquisar, magnesíta ,
Félix de Abreu a, pesquisar quartZJ
em terrenos de sua propriedade no
e tntca )lO mUr.1Cipio tie Santa Maimóvel denominado Sitio Florranóporia do suaçui, Estado de Minas
115, d:Sll'Ü,'} de J::;~',~ de A;ellcar, muniGerais.
cípio de Iguatú, Estado do ceará.
numa área de sessenta e um hectao Presidente d[l República, usando
res, oitenta e seis ares e vinte e cinco
da atribuição que lhe confere o a1"centiares (61.8626ha) delimitada por
t ig o 87. n. o T, da QonstitlliÇão c no s
um polígono irr 'ar, que tem um têrrnns
do Decreto-lei li. o 1. 985 de
vértice, a quinhentos e quatorze me29 d,e janeiro de 1940
(Código
de
tros (514m), 1
rumo magnético €
Minas), decreta:
setenta 'e' oito graus sudeste (78.oS E I
da extremidac., sudeste (SE) da oonArt. 1. o Fica autorIzado o eínadão
te da Rêde de Viação Cearense, nu
brasilp,)To Felício Felix de Abreu a
ramal de 01'00 sobre o rio Gangorra
pesquisar quartzo, e mica em eerree os lados a partir dêsse vértice. ,;..
nos devolutos, distrito de São José
seguintes comprimentos e rumos magda Safira, município de Santa Maria
néticos: duzentos e trinta metros
do suaçui. Estado de Mín'1..'i a~, 9.1~,
(230m), trrnta rnfnutos sudoeste (3D,~E)
numa ál'{'f-j de ~?-fsenta e nove hectaduzentos t trinta metros (230m), oeste
res (69 ha.). delimitada por um Po(W); oitenta e quatro metros (84m?
lígono' irregular, que tem um vél-ttce
dez graus noroeste no ,O NW); duzena trezentos metros (300m). no rumo
tos e seis metros (206m) norte (N)"
magnético
de
cinqüenta e quatro
e, o úljimo lado é consríruído pelo
g-raus e trinta minutos sud"eGte (l'i4 0
segmento retilíneo que une o vértíoe ' 30' SW) do c.anto noroeste (NW)
do último lado descrito ao ponto de
da casa de J'Úsé Teíxeir-; e os lados a
partida.
partir dêsse vértice. os seguímes com·.
prírnent.,s e rumos magnéríc-s: quiParágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
nhentos e oitenta
metros (S&Om),
estipulações do Regulamento aprova
tr:'ze graus noroeste (13t) NW); quado pelo Decreto n,? 30.230 de 1 de
t T ocent 0s
noventa e sete metres
dezembro de 1951, uma vez se verifí(497m), quarenta e seis graus norque a existência na jazida, como RSS')deste (460 NE); seiscentos e cínc-,
CiMO de qualquer das substâncias a.
metros C605m}, quarenta graus suque se refere o art. 2. o do citado Redeste 1,40° SE): setecentOS e trinta e
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seis metros ('136 m) , Su; (8); setecentos e quatro metros (704m), oeste
(w); trezentos metros (300m), de.
zessere graus nordeste 07° NE).
. parágrafo único . A execuçã-, da
presente autorização fica sujeira às
estipulaçóes do Regulamento aprovado pelo. Decreto n. o 3<l.230. de 1 de
dezernbr., de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado de qualquer das suos'ancias a que se r{'fFre o art. 2.0 do citado
Regulamento OU de outras
substâncias discriminadas pelo C0n.
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 2'" O título da au-crízação
de peequisa, que será uma via autêntica d'~ste decreto pagará a taxa de
seíscen-os e noventa
cruzeiros (Cr$
690,O(}) e será \"álido pele prazo de
dois (2) an{}S a partir da data da
transcrição nO li\1TC Próprio da Dív.são
de Fomento da Produção Mineral
do Mir'listério da Agricultura.
Al't 3 o Revogam-s.e as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezemor., de
1958. 137. o da Independência e 70, o
à a República"
J USCEUNO KUBI'! SCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.

o 44.935
DE
DEZEMBRO DE Hl5-8

Da

nova reâação ao an

1

DE

l." do be-

ereto n . o 42. ,5·69, d'e 7 de novembro de 1957.

o

ílresldente da República, usando

da arríbuíçãe que lhe confere o artigo 87. n. o L da Constituiçáo e nos
termas do Decreto -Iei n. o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

.4

nas), decreta: ,
Art. 1." Fica álterack, o
artigo
primeiro (1.0) d,)
Decrerr. número
quarenta e dois mil quinhentos e
sessenta e nove (42.5-&9). de sete
(7) dE: novembro de· mil novecentos
e Cins.'..ienta e SCLe (1957), que passa
a ter' a s'gulnt~ redação: Fica autorizada. a oompa-hía de Cimento POl:tland Maringá 3. lavrar argila,
em
terrenOS de sua propriedade, no imóvel de-rominado Fazenda Maringá, distrito e munícípio doe Itapeva. EStado de
São Paul.), num~; área de nove hectares, sessenta e oito ares e trinta e cín-
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co ceneares (9 . 6835ha) , delimitada por
um pojgno irregular QU~ tem um vértice a duzentos e cinqüçnta e quatro metros e vinte centímetros . _. ,
(254,20m) no rumo verdadell'ose3senta c nove graus trinta e nove minutos t}oroeste (69() 39' NW) da COnfluência do córrego João Gomes, no
Rio Toquari e os lados, a partir desse vértice, oS segutnres comprimentos e rumos verdadeiras: oítcce-nos
metros (800 rn) , sesse-ja e
quatro
graus e dezenove minutos noroeste
(64 0 19' NW); quarenta mejros , ...
4{}m), vIrite e cinco graus quarenta.
e um mí-uros
nordesres (250
41'
NE) ; quínhent-s e vinte metros
(520m), sessenta e quatro graus dezenove mlnutlos noroeste f64c 19'
NW); Cer'tO e doze metros (112 rm ,
cinqüenta e qua.: graus e dezeno've minutos noroeste (54 19' N'W);
noventa e nove metros (99m), sesenta e· três graus Quarenta' p um mínUtoS sudoeste (630 41' SW); cento
e trInta e sete metros (137m). setenta e sete graus e dezenove minU··
tos notoste (77° 19' NW); cem me,
tros (lOQm) , oito graus quarenta e
noV'e minutos noroeste (8 0 49 NW);
trezentoS e do1s metros (::102m), oitenta e seis graus e onze mmnezs
ncrdes~e (86° 11' NE); cento e cinqüenta e G'uafro me.ros (l54m). quatorze
graus :! dezenOve minUtOS sudest-e (140
19' SE:; mil tl'c7.entos e' vinte metros
(1.320 m) . S€SSC:IÜi e quairo graus e
dezenove minutos sudeste (640 19' SE)
sessen-a me-ros (6Orn) vinte e cínCo graus quarenta e um minutos sudoeste (25- 0 41' SW). Esta autcriza..
çâo é ou-orgada medíanie as co.idí-

°

t~ÕêS

constan~s

do

parágrato úníco

do artigo 28 do Código de Minas e
doS artigos 32. 33. 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras COnSrarnes ào mesmo C6dt~o, nã:) <"xpressamente mencionadas IH'Ste De.
C~W.

Are. 2. o A presente a.teraçã., de
DEcreto, não fica sujeita ao pag·&menta da taxa prevista pelo pará.
grafo Ún:Co do art. 31 do Código de
Minas e será transcrita no livro pró~
prio da Divísão de F-omento da Pl'oduçàc, Mineral do Mmistér10 da Agn.

cul.ura,

Art. 3. o Ficam mant.das as de.
mais disposições doS ar i:l:!03 de re-

ferido Decreto, que passarão a fazer
parte integrante do presente.
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Art. 4. J Revo?:im -se as dísp csíções
em contrário.
Ele; de Janeiro, 1 de dezembro de
1958; J.37. da Independência e 70,°
0

d", RoepÚ'blica.
JUSCELlhO

.

K UlHTSCHEI{.

Mário Meneghetl1.

DECRETO N.o 44.936 DEZEMBRü DE 1958

DE

1

DE

Concede à Caldas da Imperatriz Comércio e Indústria S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Oonstttuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de
290 de janeiro de 1940 (Código d-ê Minas), d-ecreta:
Artigo único. E' concedida à Caldas da Imperatriz - Comércio e Indústria S. A., constituída Püir assembléia de 10 de novembro de 1954,
arquivada sob n.o· 14.890, alterada
pela assembléiai extraordinária de 7
de dezembro de 1957, arquivada sob
número 11.953 na Junta Comercial do
Estado de Santa Oatarina, com sede
na cidade de Florianópolis, autorízação para runíconar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as lés e regulamentos em vigor ou qus venham
~, vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro d·e
1958; 137.° da Independência e 70.°
da! RJepúblicfI..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Me.neghetti.

DElCRETO N.o 44.937 DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

Renova o Decreto n.O 39A.f38, de 2'7 de.
'junho de 1956.

O Presidente da RepúlJlica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O I, da constituição e nas
. têrmcs do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
lmprnrrogável de um O) ano. nos
têrmos da letra b, do art.' 1.0 do Decreto-lei n. o 9.€OS, de 19 de agôSta

de 1946, a autorização conferida ao
cidadã<> brasileiro Eugênio RomaJno

pelo Decreto número trinta e nove
mil quatrocentos e sessenta e oito
(39 .4(8) , de vinte e sete (27) de junho de mil novecentos e cinqüenta
e seis (1956), para pe squís ar água
mineral. no distrito e município de
oorumbataí, Estado de São Paulo.
Art. 2.° A presents renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto.
pagará a, taxa de trezentos cruzeiros
(CJ"$ 3<lO,OO) e será transcrita no livro próprio da Divisã.o de FOmento
da produção Mineral. doa Ministél'LJ>
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições.
em contrário. .
Rio de Janeiro, 1 de dezembro doe'
1958; 137.° da Independência' e 70.r~
da República.
JUSCELINO KUBITScHEK.

Mario Meneghetti.

DEORETO N.o 44.938 D~EMBRO DE 1958

DE

1

DE

Autoriza o cidadão' brasileiro JOsé Ga-:
brieZ Ferreira a pesquisar bauxita e
argila n() mu"fcípio â« Poços
ele
Caldas, Bsttuio de Minas Gerais.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Oonstituiçáo e nos
.têrmos do DecI~to-Iei n,lI 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasíleíro J osé G~briel '. F'errei1'la a
pesquisar bauxita e argila, em [errenos de sua propriedade no lugar denominado Leiteiro, distrito e município de Poços de Calda5, Estado de
Minas Gerais, numa área de sess-enta
e dois hectares e quatorze ares .....
(62, 14 ha) , delimitada por um polígono irregular qUe tem um vértice
a sessenta e cinco metros e vinte ~
cinCO centfmet'·os (65,25111), no rumo
verdadeiro de setenta e três graus
quatorze minutos nordeste (730 14'
NE) da confluência dos córregos Oa·
ehoeira e Estiva _f' os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos v·erda.deiros: sessenta
e sete metros (67m), oitenta e um
graus um minuta sudoeste <18° 01'
SW); cento e oito metros '.:l dezessete
oetímetros (lOa.17m) , Úl'~'{'~~a e oito
graus cinqüenta e oito minutos 110-
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roeste (38°. 58' NW); rem metros e
setenta e CInCO centímetros (1{)O,75m),
-ouo graus trlnt~ e doís minUtOS nOroeste (8° 32' NW); duzentos e oito
metros € quarenta e dois centímetros
(208,42m), cinqi.tenta e oito graus
quarenta minutos noroeste (58° 40'
-NW); oitenta e nove metros e Vint'ê
centímetros (89.20m), trinta, e cinco
graus vinte e dois minutos noroeste
(35° 22' NW); cento e quar-enta e·
um metros e cinqüenta centímetros
(141,50m), trinta e quatro graus qua·Tenta e quatro minutos noroeste 34°
44' NW); oitenta e cinco metros e
quarenta e quatro centímetros ....
(85, 44m), dezessete graus cinqüenta
"minUtGS I'-c.rde3·,e (170 50' NE); setenta e sete metros e quarenta e oito
centímetrcs (77,48m), quarenta. e oito
-graus cinqüellta E seis míuuecs nordeste (480 5,6' NE); cinqüenta metros
e sessenta e três centímetros ....
(5Ü',Q3m), trinta e sete graus cín· qüenta e oito minutos nordeste 137(J
58' NE); sessenta metros e cinqüenta
· e oito centímetros (60,5,8), quarenta
e sete graus nove minutos nordeste
(47 0 09' NE); trinta e seis metros e
-noventa) centímetros (36,90m) eín-qüenta graus cinqüenta e sete mí--nutos nordeste (500 57' N,E)' trinta
· e um metros e cinqüenta cEmtímetros (31,50m), cinqüenta e - oito graus
-nove minutos nordeste (580 09' NE);
dezenove metros e setenta e nove cen-tímetros (l9,79m), oitenta e quatro
.- graus trinta minutos sudeste (840 30'
- SE): quarenta e soeis metros e vinte
oentjmetr os (4'6;2'Üm) , vinte e sete
graus cinqüenta e oito minutos nordeste (2'70 58' NE); cínqüentai e três
--~etr~s e sesse-nc centfme-tl'os t5-3,60m),
cinqüenta e seis minutos nordeste
(5-6' NE); sessenta e cinco metros €
vinte centímetros «(!IS,20m), vinte e
- sete graus trínta e oito minutos nordeste (270 38'. NE); trinta e cinCo me· trcs (35m), vinte e um graus trinta
· e. s·eis minutos nor-deste (210 36' 'NE) ;
· vrnte e nov·e metros e trinta e três
centímetros (29,33m) , trinta graus
· dezenove minutos nordeste (300 19'
NE); trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (39;5Om)
doze
· graus um minuto nordeste Ú2° m'
NE); duzentos e- trinta' e dois me. tros e onz'ê centímetros (232.11m), &e-tenta e três graus vinte e três minu· tcs sudeste ('73 0 23' SE); duzentos e
trinta e sete metros € dois centíme- tros (237,D2m). oitenta e oito graus
· vinte e três minutos sudeste (88 0 23'

SE); cento e oitenta e sete metros
e quarenta e um centímetros ....
1~,7,41m) , oitenta e três graus cínquenta e nove minutos nordeste (83'3
59' NE); duzentos e quarenta e um
m-etros e noventa e três centímetros
(241,93m), dezoito graus quarenta e
sete minutos sudoeste (18° 47' SW);
duzentos e sessenta e cinco' metros
e quarenta! centímetros (265,40m). oito
graus vinte e quatro minutos sudoestR. ;8° 24' SW); quarenta e oito me~
tIos e sete centímetros (48,07m), vínt·e e nClve gra us 'quarenta e cinCo minutos sudoeste (29 0 45' SW)· cent.o
e seis metros e sessenta e' quatro
centim Ptros nOO.64m), vinte e
seis
graus quarenta míauros sudoeste
0
(26 40' SW); cento e trinta e dois
metros e oitenta e três centímetros
Cl32,83m), trinta e oito graus dezesseis minutos sudoeste (380 16' SW);
treze metros e vmte e três centímetrns (l3.23m). cinqüenta e um graus
vinte e seis minutos sudoeste (510
26' SW); nCvet-.t~ me-rcs e setenta
e cinco centímetros (9(),75m), setenta e um graus quarenta e dois mínUtos su-sces-e ,71° 42' SW) cento
e cinqüenta e s-ete metros e cinco
centímetros 057,05m), quarenta e
sete gr aus cinqüenta e dois minutos
sudoeste (470 52' SVv); quarenta e
oíto metros (48m) , trinta .e quatro
graus trinta e nove minutos sudoeste
(34° 39' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita M
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret., n. O 30.230; de 1 de
dez-embro de 1951, uma vez se verírtque a existência na' jazida, como
aSSOCIado, de qualquer das substãne-ias a que &e refere o art. 2. 0 do ci ~
tado Regulamento OU de outras suestãncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art,. 2.0 O título. da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e trinta cuzeírcs (Cr$ 630,00)
e será válido pelo prazo de deis (2)
anos.:) partir da data da transcrição
no lIvro próprio da Dívisãe. de Fomente da Prcduçâ., Mineral do Mi~
nístério da Agricultura.
Art. 3.0 ~evogam-Sê as díspnsiçôes
em contrário .
Rio de Jan-eiro, 1 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti.
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DECRETO
DE

N.O

44.939

DEZEMBRO

DE

DE

1

DECRETO

1958

N.O

44.940 1958

DE'

1

DE

DEz,EMBRO DE

Autoriza O cidadão brasileiro Antonio
Evaristo Barbosa a pesquisar. mica
no Município de Mina::; Novas> Estado de Minas Gerais.

A utoriza o cidadão brasileiro Antônio José de Melo Nogueira a lavrar
argila no Município de Suzana) Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

O Presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o art.
87, n.? I. da Constituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.s L 985 .de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

da atribuição que lhe confere o al't.
87, n.? I) da consW.uição. e nos têrruas do Decreto-lei n.? 1 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

decreta:

Art. 10. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Evaristo Barbosa a
pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado Ribeirão da
Fôlha. Distrito e Muni(üpio de Mínas Novas, Estado de .\1:inas Gerais,
numa área de cento e quarenta hectares (HO ha) , delimitada por um
retângulo, qUe tem um vertíce a quatrocentos metros (40'0 m: , no rumo
magnético de sessenta e quatro graus
e trinta minutos sudoeste (640 30'
SW), da conrluência do córrego dos
Araujos e o ribeírão da Fôlha e oS
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e r li m o S
magnéticos: mil oitocentos e oitenta
metros (1.880 m) . cinqüenta e seis
graus sudoeste (560 SW) quinhentos
e oitenta e cinco metros (585 rn»,
trinta <e quatro graus sudeste (340

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio José de Melo
Nogueira a lavrar' argila no imóvel
denceninado Sítio Manhumbará, dIstríto e Município de Suzana, Estado
de São paulo, numa área de quarenta
e seis hectares e cinqüenta e cinco
ares (4'(},55 hai , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a mil quinhentos e noventa e sete
metros J setenta centimetros ... ".
(1.597,70m) na rumo verdadeiro vinte gT2.US sudoeste (200SW) do centro
do bueiro da Estrada de Ferro Central do Brasil, situado no quilômetro
quatrocentos e sessenta e dois mais
novecentos-e sessenta e sete metros e
trinta e cinco centímetros
.
(41)2 + 967,35m), entre as estações
Calenon Viana e Suzano e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprtmentos e rumos verdadeiros:
trezentos e dezessete metros e cinqüenta centímetros (317,50m), vinte
graus sudoeste (20 0 SW); trezentos e
quarenta e cinco metros e dez êentímetrns (315.10ml cinqüenta graus
trinta e sete minutos noroeste
.
(50 0 37' NW); duzentos e setenta. e
três metros (273m), oitenta e dois
gra'Us cinqüenta e sete minutos noroeste (82 0 57' NW); trezentos e oitenta e três metros e trinta eentímetros (383,30m). oitenta e um graus
vinte e sete minutos noroeste .. , ...
(81 0 27 NW); cento e cinqüenta metros (l50m) , oitenta e dois graus dezessete minutos noroeste (82°1TNW) ;
cento e noventa metros e trinta centímetros 19{),30m). cinqüenta e oito
graus trinta e doís minutos noroeste
(58° 32' NW); duzentos metros ...
(2GOm) cinqüenta e três graus quarer.ta e dois minutos noroeste ....
(53 42' NW); trezentos e quinze metros (315m), vinte graus nordeste
(20° NE); mil quatrocentos e noventa
metros (1, 490m) , setenta graus sucie-te (7D.o SE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do ar-

SE) ,

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamtnto aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncía na jazida, como associado, d-e qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2 a do citado
Regulamento ou de outras substâncias à~scrimin:adas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2°, O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decret-o, pagará a taxa de mil
c quatrocentos cruzeiros ... ", .. , ....
(Cr$ 1. 400,(0) e será válido pelo prazo de doís (2) anos, a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de F-amento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3°. Revoga:m ··se as disposições
em contrário.
Rio' de Janeiro, 1 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.°
da República.
. JUSCELINo

KUB!~SCHEK,

Mario Meneghetti.
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tigO 87, n.? r. da Constituição. e nos
tigo 28 _.) Código de Minas e dos artêrmos do Decreto-lei n. o 1. 985, de
tigos 32, 33, 34 e suas alín-eas, além
29 de janeiro d'e 1940 (Códig<) de Midas seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não eXJpressamente
nas). decreta:
mencionadas neste decreto.
Art. 1.0. Fica autorizado o cidadão
Parágrafo único. A execução da
brasileiro Valdir de Cezaro Nanon a
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova- pesquisar fluorrta, em terrenos de sua
propriedade, de José João Tavares e
do pelo Decreto n.s 3'0.230, de 1 de
outros no lugar denominado Canela
dezembro de 1951, uma vez se verifiGrande, àistrito de Pedras Grandes,
que a e .Istênoia na jazida, como asmunícíoío de Tubarão - Esta<fo de
sociado, de qualquer das substâncias
Santa Catarina, numa área de. sea que se refere o a.rt. 2.° do citada
tenta e sete hectares e nove ares ...
Regulamento ou de outras substân(77,09 ha) , delimitada por um policia, discriminadas pelo Conselho Nagano místllíneo que tem um vértice
cional de Pesquisas.
Art. 2.° O concession1.rio da aua mil duzentos metros (1,2úO m)
torização fica obrigado a recolher aos
no rumo verdadeiro seten ta. e nove
cofres públicos, na forma da l-ei, os
graus trinta minutos sudeste
.
tributos que forem devidos à União,
(790 30' SE) da porta principal da
ao Estado e ao Município, em cumCapela São José e os lados a parprimen:
do disposto no art. 68 do
tir dêsse vértice, os seguintes comCódigo de Minas.
'
primentos e rumos verdadeiro-s: n(1Art. 3.0 Se o concessionário da
vecentos e quarenta metros (94{) mi ,
a utoricacão não cumprir qualquer das
treze graus trinta minutos' nordeste
obrigações que lhe incumbem, a au03 0 30' NE); trezentos metros ....
torização de lavra será declarada ca(30'0 m) . vinte e três g,raus sudeste
duca ou nula, na forma dos artigos,
(230 SE); quinhentos e trinta me37 e 38 do Código de Minas.
tros (53{) mr , sessenta ' sete graus
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
nordeste (670 NE); quinhentos e quaestão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na Iroma renta e sete metros (5470 m) , vinte
e três graus sudeste (23 SE); quidos s.rtígos 39 e 40 do Código de
nhentos e trinta metros (530 m) , sesMinas.
senta e sete graus sudoeste (670 SW\ :
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar- 'quatrocentos e vinte e dois metr.,s
(422 m) . vinte e três graus sudeste
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará doS favores discrimina(23 0 SE); o lado mistilíneo da oondos pelo art. 71 do mesmo Código.
gonal é a margem esquerda do Rio
Art. 13.° A autorização de lavra
Canela Grande, para montante, no
terá por título êste Decreto, que será
trecho compreendido entre a extremítranscrito no livro próprio da Divisão
dade do último lado retilíneo acima
de Fomento da Produção Mineral do
descrito e o vértice de partida.
l\nnistério da Agricultura, após o paParágrafo único. A execução da
gamení i da taxa de novecentos e
presente autorização fica sujeita as
quarenta cruzeiros rcrs 940,00),
estipulações do Regulamento aproArt 7.° Revogam-se as disposivado pelo Decreto n.s 30.230, de 1
ções em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
de dezembro de 1951. uma vez se ve1958; 137.0 da Indepen'dência e 70,0
rifique a existência na jazida, corno
da República.
associado, de qualquer das substâncias a .:J.ue se refere o art. 2.° do ciJUSCELINO KUBITSCHEK
tado Regulamento oU de outras SUl}SMa1'io Meneghetti
tâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
DECRETO N.? 44.941 - DE 1 DE
Art. 2.0 • O título da autorização
DEZEMBRo DE 1958
de pesquisas, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
Autoriza o cidadão brasileiro Valdir
de setecentos e oitenta cruzeiros ...
de Cezaro Nanon. a pesquisar jluo(cr$ 780,00) e será válido pelo prarita no Município de Tubarão -zo de dois (2) anos a partir da data
Estado de Santa Catarina,
'
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção MiO Presidente da RepúbEca, usando
neral do Mini.-:téri o da Agricultura.
da atribuição <;iUe lhe confer s o ::),1'l
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Art. 3.°. Revogam-se' as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de

1958, 1370 da Independência, e 70° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEOREI'O N. o 44.94'2 - DF 1.0
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasiZeiro Jayrne
BiÚtncourt de Araujo c pesquisar
areias ilmenitica« 8- associados, n,)
mU1Jicípio de Araioses, Estado do
Maranhão.

substâncias díscrímínadaj, pelo oonselho Na,cÍonal de Pesquisas.
Art. 2.° .J titulo da autorização de
pesquisa, -lue será uma 'via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeíros <cr$ 5.000,00) e será
válido Dor dois (2) anos a contar da
d-ata da transcrição nO livro própno
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do MinistériO da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-.se as dísposíções
em contrário.
lUa de Janeiro. 1.0 de dezembro de
1958. 1370 da Independênda e 700 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

O Presidente da República usando
da atribuiçáo que lhe confere o ~rtl
DEORETON° 44.943 - DE 1 DE
go 87. n." T, da Consl-ituição e nOS têrDEZEMBRO DE 1958
mos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
Autoriza Mineração Hanna do Brasil
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Ltda. ~ pesquisar millério de ferro no
decreta:
municipi o de NOva Lima, Estado
Art. 1.0 pica autorizado o cidadão
de Minas Gerais
brasileiro Jaym... Bit3.ncourt de Araujo a pesquisar areias ilmeníticas e
O Presidente da R::públi:ca. usa-ido
associados em terrenos de marinha
da atríbuíção que lhe contere o arti<C de 1:iiverso5 no lugar denominado
go 87. n-? I, da OcnstituiçâJo, e nos
Ilha das Canárias, distrito e munícítêrmos do Decreto-lei n.s 1.9B5. ile
pío de- Arai.sses. Estado do Maranhão.
2fJ de janeiro d·e 19'4{) (CÓdigo de Minuma área de quinhentos hectares
nas), decreta:
(500 ha) delimitada por um qt.adríArt. 1.0 Fica autorizada Mineração
lá tere, que tem um vértice .>; mil
Banna do Brasil Ltda. a pesquisar
quinhent<Js e cinqüenta e cinco meminério de ferro em terrenos de protros <1.555 m) . no rumo verdadeiro , prledade de st. John d-eI Rey Minmg
de oitenta e sete graus sudeste Hno Company Limíted, no lugar denorniSE), da Barra da salsa e OS lados
na40 Fazenda da Lagoa Grande. disa partir dêsse vértice. cs seguintes
trito e município de Nova Lima. Eseompriment-a e rumos verdadeir.ss:
tado de Minas Geraís, numa área de
novecentos e dez metros (910 m) .
quàtrocentos e n o v e n t a heetares
dois graus e doze minutos sudoeste
(490 ha) delimitada por um polígono
(2: 12' SW); cíncc mil quinhentos e
irregular qUe tem um vértice no
trinta metros (5.53( m) , oitenta e
marc- gec-désieo do ponto mais alto
sete graus noroeste (870 NW); mil
da Varanda de Pílatos, na Serra da
quatrocent-ss e Cinqüenta e cinco meMoeda e OS lados. a partir dêsse vertros e sessenta centírnetros (1.455,60
tíoe. os s-eguintes comprimentos ~ r~.
m) , três graus seis minutos nordeste
mos verdadeiros: trezentos e noven"a
(3 0 0'6' N'E); cinco mil quatroeenjos
metros (3.90 mi , dez graus e quarenta
.e- noventa. e cinco metros (5.495 mr.
e três minutos nordestf': (l()O 43' NE) ;
0
oitenta e sete graus sudeste (8'1
trezentos e dezessete metros (317 m) ,
SE) .
vinte e seis graus e quarenta mínutcs
Parágrafo únic-o. A execução da
noroeste (260 4()' NW); quarenta e
presente autorização fica sujeita às
seis metros (46 rn) . quatro graus e
esrípulaçôes do Regulamento a~rova nove minutos nordeste (4° 09' NE);
-do pelo Decreto n.o 30.220. de 1 de
cento e setenta e um metros <171 rm .
dezembro 'de 19'51, ume vez que se
soeis graus quarenta e oito minutos
verifique a existência na jaz:.:<ia. com u
nordeste (6° 4,g' Na!:); duzentos e
associados. de qualquer das subsrãnvinte metros (202-0 rm , nove graus
eias a que se refere o art. 2.° do
quarenta e cinco minUtos noroeste
.citado Regulamento oU de outras
(9" 45' NW); cento e trinta e dois
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metros (132 m) , de~llOve graus e
vinte p- sete minutos noro€ste (19° 27'
NW); sessenta e três metros (63 m) .
doZ.ê graus e trinta e cinco minutos
noroeste (12° 35' NW); cento e C:nqüent a e' quatro metros 054 m: .
trinta graus e trinta ~ deis minutos
nordeste (3U' 32' NJE);- cinqüenta e
oito metros (58 m) , cinqüenta e três
graus e trinta e seis minutos norü'es"Ge
t53" 35' NW); trezentos e vint~ €. otto
metros (32'8 m) , vinte €' cincó graus
e cinqüenta e cinCo minutos noroeste
{25° 5:5' NW); duzentcs e vinte e oito
metros (228 m) . três graus ~ cínqüenta e sete minutos nordeste (3.o5,?'NE);
cento e setenta e um metros (171 !TI)
trinta graus e quatorze minutos ,10roeste (300 14' NW); cinqüenta e oito
metros ('58 nn . três graus e cinqüenta.
e dois minutos norC-est'ê (3" 5,2' .NW);
duzentos e sessenta e cinCo metros
(2'65 rm , oitenta e três graus e quarenta. e quatro minutos nordeste (8-3"
44' NIE); trezentcs e vinte metros
(320 m) treze graus cinqüenta e seis
minutos nordeste (13" 56' NE); qui. nhentos e· setenta metros (5·70 m) ,
cinqüenta e cinco graus e cinqüenta
~ seis minutos nordeste (55 0 56' NE);
trezentos e trinta metros (33{) mi .
vinte e um graus cinqüenta e seis minutos nordeste (210 56' NE); trezentos
e quarenta metros (340 m) . vinte e
três graus e quatro minutos noroeste
(2-3 0 04' NW); setee€ntcs e setenta e
cinco metros (77,5 TIl), setenta f> oito
graus e quarenta e nove minutos sudeste (780 ' 49' SE); novecentos e setenta metros (970 rm, cinCo graus e
quarenta e um minutos sudoeste (5. 0
41' SW); trezentos e quarenta .metros (340 m) . vinte e uni graus e
quarenta f> um minutos sudoeste ,21"
41' SW); mil cent~ e trinta metros
(l.1'30 m) , trinta e quatro graus e
onm minutos sudoeste (340 11' SW);
quatrocentos e setenta e cínco metros (475 m) on~ graus cinqüe·li.a
I

é SreÍS minut-os sudoeste (11 0 56' SW);

deis mil novecentos e cinqüenta e
quatro metros (2.954 m) nove graus
dezenove minutos sudest., (9° 19' 8El;
dois mil oitocentos e setenta metros
(2.87'1) m). dezesseis graus e cinCO
minutos . sudeste (160 05' SE); quinhentos e cinqüenta. e CinO() metros
(555 m) , setenta e nove graus e cin
qüel1ta e cinco minutos SUdoeste (79<>
55' SW); cento e dois metros (102.m) ,
quatro graus cinqüenta e nove mínUtos noroeste (40 5,9' NW); seíscentos e oitenta e três metros (683 m) I
M

401

dez graus trinta e cí-ioo minutos noroes~

O{)O

35' NW);

quinhentos e

Quarenta e cínco metros (545 m) ,
s,~te graus quarenta p- sete minutos
noroeste (7° 47' NW); novecentos. e
cinqüenta metros (950 m) . quatorze
graus quarenta e sete minutos noroest-e (14° 47' NW); trezentos e vint,e
e nov-e metros (329 m) , dois graus e
trinta e dois minutos ncrd,:ste (2" 32'
NE) ; quinhentos e cinco metr..ls
(5{r5 mr, trinta e três graus quarenta
e sete minutos noroeste (330 47' NW);
quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (455 m) . vinte e quatro graus e
dois minutos norceste (24° 02' NW);
seiscentos p. setenta e cinco metrxs
(675 m) . onze graus e deaessete minutos noroeste (11 0 17' NW); setecentos e cinqüenta metros (750 m) ,
ciI1<:o graus e dezessete minutos noroeste (5" 17' NW); trezentrs e cinqüenta metros (350 m) , qUinZe graus
e treze ininutos nordeste (150 13' NE).
Parágra,fo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.230. de 1 de
dezembro de 19'51. uma vez se venríque a existência na jazida, como associado ~ qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.0 do citado
Regula.ment o oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho NacionaJ de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa de
quatro mil e novecentos cruzeiros (Cr$
4.900.00) I e será válido peln prazo de
2 (dois) anos a partir da data' da.
transcrição no livro próprio da Divisão d.,. FIOmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 RevOgam-se as disPoSiç&8
em contrário,
- Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958. 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JuSCEJ.INO

KUBITSCHEK.

Mário tãeneçtietti.

DECRETO N.o 44.944 DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

A utoriea o cidadão brasileiro Lourival
Pinheiro Ferreira a pesquisar minério de ouro no Município de tuütuba. Estado do Pará.

O Presidente da. Re'pública, usando
da atribuição que lhe confere o a,rti-
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go 87, n-? r. da constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985. de
29 de janeiro doe 19~ (Código de Minas) " d-ecreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadâo
brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira
a pesquisar minério de ouro no leito
e margens do Rio das Tropas, de
dominio público, na eonfOrmidade do
disposto no item 2.° do artigo onze
(I l ) do Decreto número Vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e nres
(24 .643) de 'dez (lO) de julho de mil
novecentos e trinta
quatro (1934)
Código de Aguas, distrito e município
de Itaítuba. Estado do Parâ. numa
área de quinhentos hectares rsoo na».
delimitada por uma faixa de dez mil
metros (lQ. 000 m) de eomprfmento a.
partir da ConflUência do rio das rropas com o rio Tapajós, e a largura.
de quínhentos metros (500 m) , sendo
duzentos e cinqüenta metros (250 m)
'Para cada lado do eixo médio
do
citado tio.
parágrafo úníc., - A execuçân da
present., autorização fica sujeita 28
,estipulações do Regulamento aprovado
'pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de d'~
zembro ae 19'51. uma V'€Z se verifique
a existência na jazida, como assccíado
de qualquer das substâncias a que se
mere o art. 2.° do citado Regw'3.menta ou de outras substâncias 011:5crimmadas pelo conselho Nacional de
PesquisClS.
Art. 2.° O titulo da auwrização
d'e pesquisa, que será uma via autêntica dês te decreto, pagará a taxa de
cinco mil eruzeíros (Cr$ 5.000 lYl J, e
será válido p-e1o prazo de 2 (dOis)
anOS a partir da data da transeriçâo
no livro próprio da Divisão de Famenta da Produção Mineral do Minístérío da Agricultur a ,
Art. 3.° Revogam-se as csposíções

-em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
137.° da Independência e 10.0
da RepÚiblica.

go 87, n.v I, da ConstituiçáQ e nOS
têrmos do Decreto-lei n. Q 1.985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretar
'Art. V' Fica autorizado o cidadão.
brasileiro Theophilo Badin a pesquísar columbita e associados, em.
terrenos devolutas. no lugar denominado Quatis, distrito de Água Quente, município de paramirim, Estadoda Bahia, numa área 'de quinhentos.
hectares (500 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a cinC{) mil e oitocentos e cinqüenta metros (5 .850m), no rumo Verdadeiro setenta. e oito graus noroeste <78° NW)
da confluência dos fios Brumadinhee Brumado e os lados, diver~ntes dêsse vértice, OS seguintes comprimentos.
e rumos verdadeiros: dois mil e cuínhentos metros (2.500m). quarenta,
e cinco graus sudoeste (45Q SW); dois'
mil metros (2.000 rn ) , quarenta e
cinco graus n()l"()este (45° NW).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica. suieíta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verífiqu p a existência na jazida, como
associado, d(1 qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.9 do
citado
Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo CODselho Nacional de Pesquisa.
Art. 2.~ O titulo da autorização depesquisa, qUE! será uma viaautêntíca dêste decreto, p2.1ga-râ a taxa decinco rr.il cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois anos a contar
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.Q Revogam-se as dispOsiçõeS
em contrário.
Rlo de Janeiro. 1 ri~ dezembro d&
1958. - 137.° da Independência e 70.CJ
da República.

1915'8,

JuSCELINO

JUSC~LIN'Ú KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

KUBITSCHEK,

Mário Me,teghetti.

DECRETO N.o 44.945 DE 1
DE 1958

DE D~ZEMBRO

Autoriza o ctdadão brll8ileiro Theophilo. Btuiin, a pesquisar columbita
e associados, no município de Paramirim, Estado da Bahia,

O pre.sident" da República usando

da atribuição

qUe lhe confere o artí-

DECRETO N.Q 44.946
DE

DE

1

DE DEZEMBRO

1958

Autoriea o cidadão brasileiro Theophilo Badin a pesquisar ouro aluoionar e associados no muntcípto ele
Rio das COntas, Estado da Bahia:

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artí-
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87, n.? r, da Constituição e nos têrgo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. Q 1.985, de mos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mijaneiro de 1940 (Código de Minas) , denas). decreta:
creta:
'_-\rt. 1.1) Fica autorizado o cidadão
Art. 1.0 Fica autorizada Melhora·
brasileiro Theophilo Badin a pesmentes de Guarulhos Sociedade Limi....
quisar ouro aluvíonar e associados, em
tada a lavrar argila refratária, em
terrenos devolutas, no lugar denomíterrenos de sua propriedade, no dísnado Águas do 17, distrito e município de Rio das Oontas, Estado da trrto e município de Guarulhos, Estado de São Paulo, numa área de quatro
Bahia, numa área de quinhentos hectares <500 ha) , delimitada por um hectares, noventa e quatro ares e trinta centiares (4,9430 ha) delimitada por
tI'etângulo que tem um vértice a mil
e duzentos metros <1.2DO m ) no ruum polígono irregular que tem um
rno verdadeiro oitenta e quatro graus vértice no marco quilométrico vinte e
noroeste (84" NW) da confluência
t:m (km 21) da Estrada de Ferro SQdos rios Brumadinh-, e Brumado e rocabana, no trecho Guarulhos-Cumbí ,
OIS lados, divergentes
dêsse vértice, ca e os lados, a partir dêsse vértice, os
os seguintes comprimentos e rumos seguintes comprimentos e rumos ververdadeiros: dois mil ~ quinhentos
dadeiros: setenta e dois metros e cinmetros (2.500 rn) , quarenta e cinco qüenta centímetros (72,50 m) , setenta
graus nordeste (45" NE); dois mil mee três graus e cinqüenta minutos SU~
tros (2.00,0 m) , quarenta e cinco
deste (73° 50' SE); trinta e um megraus noroeste (45" NvV).
tros e cinqüenta centímetros (31,50 m) .
Parágrafo único - A execução da
setenta e um graus e doze minutos
presente autorização fica sujeita às
nordeste (71 0 12' NE); vinte e seis meestipulações do Regulamcnto- aprovatros e vinte centímetros (26,20 m) , dedo pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
zenove graus quarenta e seis mínutos
dpezembro de IS5!, uma vez se v€Ti··
noroeste (19° 46' NW); nove metros
fiqUe a existência na jazida, como
e cinqüenta centímetros (9,50 m) , ses~
associado, de qualquer das substânsenta e oito graus e dezoito minutos
cias a que se refere o art. 2.9 do
sudeste (68 0 18'· SE); quarenta e um
citado Regulamento ou de outras
metros e oito centimetros (41,08 m) ,
substâncias discriminadas Pelo conselho Nacional de Pesquisa.
cinqüenta e quatro graus três minutos
Art. 2.9 O título da autorização de
sudeste (54 0 03' SE); cinqüenta e sete
pesquisa, qUe será uma via autênmetros cinqüenta oentímetro- (57,50
tica deste decreto pagará a taxa de
rn) quarenta e seis graus e quatro micinco mil cruzei ro~ (Cr$ 5, 000,00) e
nutas nordeste (46 0 04' NE); dezoito
será válido pelo prazo de doís anos a
metros e quatro ceriumetros (18.04 m i ,
p.a,rtir da data da transcrição no livinte e três graus e cinqüenta minuVTO próprio da Divisão de Fomento
tos sudeste (23 0 50' SE); sessenta meda Produção Mineral do Milnistério da
tros e vinte centímetros (60,20 rrn , vinAgricultura.
te graus e quatro minutos sudeste
Art. 3.1) Revogam-se as dispOsições
(200 : i' SE); trinta metros oitenta e
em contrário.
centímetros (30,87 m) , dezoito
R'io de Janeiro, 1 de dezembro de . set."
graus vinte e quatro minutos sudeste
1958; 137,° da Independência e 70,0 da
(18 0 24' SE); setenta e seis metros e
Republica.
noventa e Um eentímetros <76,91 m) ,
JUSCELINO KUBITSCHEK.
vinte e dois gra~s cinqüenta e seis mínutos sudeste (220 55' SE); quatorze
Mário Meneghettr!.
metros quarenta e cinco centémetrcs
(14,45 m) tr-eze graus vinte e oito miDECRETO N.O 44.947 - DE 1 DE
nutos sudeste (13° 28' SE); vinte e
DEZEn[BRO DE 1958
dois metros e três centímetros (22.03
m) , dois graus e eínqüen ta e três miAutoriza Melhoramentos de Guarulhos
nutos sudeste (2° 53' SE): trinta e seSociedade Lin: .. .ulo. a liurrar argila
te metros oitenta e quatro centímerefratária no mv,nicípio de GuarutI'OS (37,84 m) , um grau sudoeste (10
lhos, Estado de São Paulo.
SW); quarenta e quatro metros e vinte centímetros (44,20 m) , oitenta e cinco graus e seis minutos sudoeste <85°
O Presidente da República, usando
Q6' SW); trinta e três metros ·(33 m) ,
da. atribuição que lhe confere o art.
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quatro graus e cinqüenta e quatro minutos sudeste (4° b'~ SE); cem metros
00') m) , cinqüenta e CÚ1CO graus quarenta. e um minutos sudoeste (55 0 41'
SW); duzentos e dezesseis metros
(216 rn) , vinte e dois graus trinta e um
minutos noroeste (220 31' NW); cinqüenta e dois metros e quarenta cent1metros (52,40 01), sete graus trinta
e quatro minutos sudoeste (7 0 34' SW) ;
quarenta e quatro metros (44 m) , sete
graus e oito minutos nordeste (70 08'
NE); setenta e sete metros (77 m) ,
vinte e oito graus quarenta e dois minutos noroeste (28 0 42' NW). Esta au,
. torízação
outorgada mediante as
. condições constantes do parágrafo úniCo do art. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez Se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias' a que se
refere o art. 2.° do cita-do Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à.. União, ao
Estado e ao Município, em cumprimente do disposto no art. 68 do Códígo de Minas.
Art. ~.o Se o concessíonário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do
Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Producâo Mineral
e gozará dos favores discrimínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° .A autorização de lavra terá
por titulo êste Decrvto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do . :ir; ~tério da' Agricultura, após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .
é

Art. 7.° Revogam -Se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 1.0 de dezembro de
0
1958, 137. da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
DECRETO N.o 44.948

DE

1 DE

DEZEMBRO DE 19'58

à "Orincn" organização
Imobiliária e Comércio. Limitadlt•
autorização tP<Jffa funcionar como
emorêea de mineração.

Conceâe

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n:o 1. da Oonstituicáo e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940. (Código de Minas). d-ecreta:
.Artigo
UnICo:
E' concedida à
"Orinco" - Organização Imobiliária
e Comércio Ltda. constituída por
instrumento particular de :3'1 de janeiro de 195$, alterado p.e1o· de 19 de
agôsto de 1958, arquivadas 3Gb números 9.378 e 10.8Hi, na Junta Comercial do EstaJdo do Espírito Santo.
com sede na cidade de Vitória, autorízacã., para funcionar como emprêsa
de mineração. ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentas em vigor oU Que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autol·izacão.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958, 137. 0 da Indepênldência e 70.0
da" R€(pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhebti

DEORiETO N.o 44.949 - DE 1
IlEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza a Emprêsa de Mineração
Nonaterra Ltâa. a pesquisar rniné:
rio de ferro no município Ide Belo
Vale, Estado de Minas Gerais.

O Pre~üdente da República usando
da atríbuíçã., que lhe confere o arttgo 87. n." I. da Constituição e nos

têrmxs do Decreto-lei n.> 1.985, de 29
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
de

Art. 1.0 Fica autorizaJda a EmprêSa.
de Mineração Novaterra Ltida. a pes-

<

ATOS

DO PODER

. quísar minério de feITo, em terrenos
de propriedade de Moisés Costa, no
lugar d2nominado Fazenda do Baú,
distrito e município de Belo Vale, Es~
tado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (30 ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértke a duzentos metr.srs (200 m) , no
rumo verd{lJdeu'o quarenta e cinco
graus sud-este (45 0 SW) do canto
sudoeste (SW) da casa s-ed·e da Fazenda do Baú e oS lados, divergentes
dêsss vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos metros (30{) m) , quarenta e cinco
graus sudoeste (45° SW); mil metros
1. üDO m) , quarenta e cinco graus noroeste (450 ~Vv).
Parágraf., único. A
execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacõrs do Regulamento aprova-'
do pelo Decreto n. u 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verrfiqUe a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias a
que se retere o art. 2.° do citado Regulamento oU de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cl'uzeiTos (Cr$ 300.0D) e será
váhdo pelo prazo de dois <.2) anos a
partir da data da transcrícã-, no livro pl'óp.rio da Dh'isão de Fom2n to
da Produção Miner2.l do Ministério
da Agricultura.
Art , 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembr., de
1958; 137.'-' da Independência e 70.0 da
R::pública.
I
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 44.950 - DE 1.°
DEZEMBRo DE 1958

DE

Autoriza Mineração Hannu do Brasil
Ltda. a pesquisar minério âe ferro
no município de N01Ja Lima, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da RJcpública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro d€ 1940 (Código de Minas) , cecreca:

Art. 1." F'ica autorizad2 Mineração
Hanna do Brasil Ltda. a pesquisar

405

EXECUnVO

minério 1~ ferro, em terrt.ncs doe propriedade de St. John d(~l Rey Mínmg
Company Limited no jugar denominado Fazenda do Tamanduá, dístrtto
e município de Nova Lima, Estado
de Micias Corais, numa área d'e cento
e cíncüenta e seis hectares 1156 ha ),
delimitada por um polígon., irregular
que tem um vértice no marco geodésico do lVJorrc. Redondo e 05 lados, a
partir .1ê.:>5e vértice, os ')Cg"uintes comprímccitos (' rumos verdadeírcs: quatrccentos e quarenta e oito matros
(448 m : , quarenta e
quatro graus
quarenta minutos su<108.':M (44 0 4()'
SW); quinhentos e quarenta metros
(540 m i. sessenta e sete graus Ci11qG:mta e seis minutos sudoeste (67 0
56' SW); mil duzentos e cinqüenta
metros (1.250 m) , trinta e seis graus
quatro minutos noroeste (36 0 04'
NW); cento e dezoito metros (118 m) ,
vinte e quatro graus quarenta e sete
minutos noroeste (24° 47' NW); cento e sessenta e oito metros 063 m),
trinta e seis graus trinta e nove minutos nordeste (36 39' NE); oitenta
e quatro metros (84 rm , oitenta e
quatro graus seis minutos sudeste
(840 OÔ' SE); duzentos e vinte e três
metros (223 m) , vinte e um graus
trinta e sete minutos sudeste (21 0 37'
SE); cento e dezoito metros (118 fi),
quarenta graus trinta. e seis rnínujos
nordeste (40'-' 36' NE); cento e setenta e seís metros (176 m i, quarenta e
cinco graus vinte e deis minutos 001'0

deste (45 0 22' NE); trezentos e

6es~

senta metros (350 m), cinqüenta e
nove graus vieite e dois minutos nordeste (59 22' NE); quinhentos e vinte e cinco metros (525 m) , setenta e
oito graus cinqüenta e dois minutos
Dardes (780 52" NE);· dnzentcs e
dez metros (210 m i. setenta € três
graus cinqüenta e um minutos sudeste (73° 51' SE); trezentcj, e cinqüenta
e cinco metros (355 rn) , onZe graus
quarenta minutos sudoeste (11;) 40'
·SW); trezentos e quarenta metros
(340 m ) . quarenta e cinco graus vinte
U

minutos sudeste

zentos

(450

20' SE);

tre-

e

setenta e cioco metros
(375 m) . nove graus quarenta mínutos sudoeste (9° 40' SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autcrização fica sujeita às
estipulações do Regularr.ento aprovado pelo Decreto 0.° 30.230, de 1951,
uma vez se verifique a existência, na
jazida, como associado, 'de qualquer
das substâncias e. que se refere o artigo 2.° do citado Regulamento ou de
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outras substãocias discriminadas p~lo
C<:nwlh'Ü Nacicoal de Pesquisas.
Art. 2./J O título da autorização de
pesquisa. qUe 'será uma via autêntica dêsre decreto. pagará a tax-a. de
mil quinhentos e sessenta cruseiros
(Cr$ 1. 560.(0) e será válido :r;d o prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrícão no livro próprio da
Divisão d-e Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,
Art. 3.0 Revog-am-5e as disposícões
em contrário.
Roia de Janeiro, 1.0 de dezembro d~
1958; 137.° da IndependêI,cia e 7'Ü,o d'a
República.
JUSCELINO KUIlITSCHEK.

Mário êâeneatietii,

dezembro de 1951, uma vez se verívíque a existência na jazida,. col?o
associado. de qualquer das substa?ClaS
a que se refere o art. 20 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica déste Decreto. pagará a taxa' de
ci n Co m i1 cruzeiros (Cr$ 5. OOD. 00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1.0 de dezembro de
1958. 137.° da Independência ~ 70.0 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHeK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N.o 44.951 DEZEMBRO DE

DE

1

DE

1958

Autoriza o cicLzdão brasileiro Moacyr
Pinheiro Ferreira a pesquisar oUTo,
no .Município de POrto do Moz, Estado do Pará.

O Presidente da República. usando
àao atribuição que lhe confere o artigo a7. n.s l, da constituição e nos
ttrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o CIdadão
brasileiro Moacyr Pínheír., Peneira
a pesquisar. ouro, em terrenos devo·
lut·os, no lugar denominado v9l~a
Grande, distrito de SauzeI, Mumclp10
de Pôrt o de M0Z, Estado do Pará,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , celímítada p"ol' um r rtãngula, que tem um vértice a 1015 mil
setecentos e cinqüenta metr.is :2-.750
metros). no rumo magnético de sessenta e oito grau sudoeste (680 SW),
do marco situado na margem da estrada de Toda-gem, que liga o povoa,do de Vilage. situado na margem
direita do igarapé Itatá. à margem
direita do Xíngu, e oS lados dívergentes dêsse vértice, as seguintes
Comprimentos e rumos magnétícxs ;
cinco mil metros (5.0<00 m) , (Leste
(E); mil metros
(1. 000 m)
Norte
(N) •

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-do pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de

DECRETO N.o 44.952 DEZEMBRO

DE

DE

V

DE

19'58

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Jaiet a lavrar carvão mineral no
mumicipu: de' C1'iciúma, Estado de
Santa Cataria.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n./J I, da Conl.;t.ltuição e nos
têrmos do Decreto-lei n.~ 1. 985, de
29 Ô3 janeiro de 1940 (Código de MInas), decreta:

Art. 1.0 Pica autorizado o ('.J.d.adão
brasileir., Roberto JcJet a lavrar carvão mineral. em terrenos da aeitíga
sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha no lugar dencrnínado Lote D, distrito de
Içara, município de Crie: úma. Estado de Santa Catarina. numa área de
no n::c-en tos e noventa hectares (990
na». delimitada per um paralelogramo que tem um vértice:::' cinco mil
e oitocentos metros (5.800 rn) . no
rumo verdadeiro de quarenta. e nove
graus quarenta e três minutos nordeste (49° 43' NE), de um ponto situado a vinte e oito metros (28 m)
da margem esquerda do rio d06 Porcos. cont.adospara sudeste (SE) 6Ôbre a divisa dcs municípios de Criciúma e Araranguá é os íados, di vergentes dêsse vértice.
os seguintes
comprimentos e- rumos verdadeíros:
mil e oitncentcs metros (1.800 zm,
quarenta e nove graus quarenta e
três minutos nord-este (490 43' NE);
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-cíeieo mil e quínhentos metros (5.500
-m), quarenta e dois graus trinta e
dois minutos

sudeste

(42° 32' SE).

Esta autorização é outorg(Lda mediante as condições constantes do p,,-l'ágraf<., único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33. 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,

'não expressarnenta mencionadas nes-

te decreto.
Parágrafo único. A exeeução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad{) pelo Decreto In. o 30.230. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifiQue a sxistência na jazida. como as-sociado, de qualquer das substâncias
a que [e refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâ n-eías discriminadas pelo oonse.b., Naei()o."1a1. de Pesquisas,
Art. 2.° O concessionárí., ca autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na rcrrna da lei, os
tributos que foren: devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3." Se o concessionário da au:/:orização não cumprir qualquer das
obrígaçôes que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artígos
3í' e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fíns de lavra. na forma d06 artigos 39 e 40 do pódigo de

Minas.

.

Art. 5.° O concessionário da autori-

zação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos fa veres díscrímínadce
lllO art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorízaoão de lavra terá
por título êste decreto,
que será
transcrito no livro próprio da Divisão
d'e Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. após o pagemente da taxa de nove mil e novecentos cruzeiros (Cr$ 9.900,00).
Art. 7.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeíro, 1.° de dezembro de
1958. 137.° da Independência ~ 70.0 da
.República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.'

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.o 44.953 DEZEMBRo DE 1958

DE

1.0 DE

Autoriza o cuiaâão brasileiro Ageziltni Sousa de Araújo a pesquisar
ilmenita e assocuuios, no município
de Japoatã, Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.> r. da Constituição e rios
têrrnos do Decreto-lei n." 1. 935, de
29 de janeiro de 1940 (CódigO de Minas). decre ta:
Art. 1.0 Fica autor.zado o cidadão
brasí.eiro Agezilau Sc'usa de Araú ia
a pesquisar Umemta e associados, em
terrenos devolutas e de propriedade
de terceiros, no lugar denominado
Lagoa Santa Isabel. distrí1J.) d~ Pacatiba. município de Jt-tpoatã, Esa.ad., de
e,~rgipe, numa
área C~ quinnentos
hectares (5(}O ha.i , delimitada por um
polígono irregular que tem. um vértice a nove mil cento e cinqüenta
metros (9.150 m) da foz do ric. dos
Mosquitos, para sudoeste (SW) e pela
orla marítima e cs lados, a IJi.'L·tt~.r
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros ; três mil
trezen tos e setenta metros (3.370 m i,
cinqüenta e um graus trinta e três
minutos 6ud0e6W .510 33' SW); doís
mil e trinta metros (2.030 fi), 6eSsenta e um graus trinta e três mínutos sudoeste (61 0 33' SW); novecentos e noventa metros (990 m), vinte e
dois graus sete minutos noroeste
(22 0 07' NW); cinco mil cento e d'ez
metros (5.110 m i, cinqüenta e seis
graus cinqüenta e dois minutos nordeste (560 52' NE) ~ oitocentos e dez
metros (810 m r. trinta e oito graus

quatorze minut-os sudeste (380 14' SE) ~
Parágrafo único.

A. execução da

presente autorização fiCa sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.> 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como associados, de qualquer das substâncias
a que se refere O art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Comelho Nacícnal de Pesquísas.
Art. 2.° O titulo ria autorízacão de

:r:esquisa, será uma via autêntica dêste decreto. pagará o taxa de cinco

mil cruzeiros (Cr$ 5. OOD,(~O) e será
válido por dois (2) anos a contar da.
data da transerícão no livro próprio
da Divisão de Fcm'ê'nto da. Produção

408
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Mineral do Ministério da" A~T~CUltUra.
_
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro. l. n de dezembro de
lS58. 137.° da Independência r3 70. n da
P.,€pública.

pesquisa, que será uma via autêntic~
dêsje Decreto, pagará a taxa de qUI-

Mário M eneqhetti,

DE

1

DE DE-

Autoriza o cidadão brasileirc Oscar
Silveira Letio a pesquisar diamante
no Município de Itupirunga, Estado
do Pará.'

o

de Pesquisas.

Art. 2. o O titUlo da, autorização de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N. o 44.954 ZEMBRO DE 1958

dezembro de 1951, uma vez se vcrifi~'
que a existência .na jazida, como asscciado, de qualquer das substâncías
a que se l",efel'e o art. 2. o do citado
Regulamento ou de outras substâncias.
discriminadas pelo Conselho NaclOnal

Presidente da, Re!}ública, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o 'I, da oonstttutcão e nos têrmos do Decreto.Ieí n. o 1.985. de 29 de
de janeiro de 194-0 (Cõdigo de Minas).

nhentos e cinqüenta cruzeiros (cr$ ..
550,000) e será válido pelD prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da D1vI.
são de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura.,
Art. 3. o Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958 1370 da Independência e 700 da

Repú.blica .
JUSC,ZLINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o oidadão

brasileiro Oscar Silveira Ledo a pesquisar diamante em terrenos d-evolu'tos no canal Capital'iquara, distrito
de .Iacundá, Município de Itupiranga,
Estado do Pará, numa arca, de cín,
qüenta e Quatro
hectares e vinte
ares C 4,2() ha) , delimitada por um,
políg<>no irregular, que tem um vértic2 na ponta norte (N) do P.oço do
Céu Azul e 03 lad-os a partir dêsse
vértice, os seguintes comprtmenros e
rumos magnéticos: quatrocentos metros (4'üOm) um grau nordeste (lo
NE); duze~tos metros (2'C'Úm). 01~
tenta e oito graus sudeste (88 0 SE):
quinhentos e dez metros (510m). um
grau sucoese (lo S\v); mil trezentos
e dez met1'os (1. 31üm) . sessenta e
um graus sudoeste (610 SW); quatrocenks metros (40.'Dm). vinte e oito
graus sudeste (280 SE); duzentos metros <200m), sessenta e dois graus sudoeste <62 0 SW); mil metros (lOCOm)
vinte e oito graus norcesta (280 NVn
dUZ'Jen~os metros (200m), sessenta e
dois graus nordeste (62 0 NE):

qUR.

trocentos metros (JO'Üm) , vinte B oito
graus sudeste (280 SE); mil e duzenWs metros (l.2oom), sessenta é um
graus nordeste (610 NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fka sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

~" ""1'01"

fN>:f'.l'F'f.f\

n. o 3'3.230. de 1 de

DEORETO N. o 44.955 .ZE1\1BRO DE

DE

1

DE DE--

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Chaffyr
Ferreira a lavrar minério de [erro
no Município âe Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n. o l, da Constituição e nos têrmos do DecreuLlej n. o 1. 985, d-e 29 de
de janeiro de 1940 (Cédi.g·o de Minas).

decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Chaffyr Perreira a lavrar
minério de ferro, em terrenos de sua
poprícdade no
lugar denomt.n~do
Granja Corurni distrito e mumC:lplo
de Belo Horizonte, Estado de Mw<l.S
Gerais, numa área de doze hectares
trinta e seis ares e quarenta e nove
centiarej, (123649 ha) I delimita.da por
um polígono irregular que tem um
vértice a duz-entos e cinqüenta e quatro metros e dezenove centímetros
(254,19m) no rumo verdadeiro vinte
e quatro graus seis minutos nordeste
(24 0 006' NE) do Pico Belo Horizonte
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sessenta e um metros e
trinta centírnetros (61,3Dm), oitenta
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e nove graus vinte e seis minutos l-LOroeste (89 Q 2$' NW); duzentos e seis
metros e quarenta e cinco centímetros (206,45m) cinqüenta e um graus
quinze mínu-os
noroeste (510 15'
NW); duzentos e noventa e seis metros € vinte centímetros (296,í..OID) ,
t:'eze graus doze minutos nordesre
(130 12' NE); trezentos e dezesseis
metros e quarenta centímetros (31640
rn) , cinquenta
e nove graus trinta
e cinco minutos nordeste (59 0 35'NE);
cento e sessenta e três metros (163m)
um grau sudeste (lo SE); oitenta e
dois metros e vinte e cinco cenríme-'
tros (8~,2~m), cinqüenta e. oito graus
sudoeste (58 0 SW);
vinte e nove
metro, e dez centímetros (2910m)
trinta e oito graus sudeste (38°' SE) ;'
dezenove metros e dez centímetros
(19,lOm), vinte e um graus onze mr,
nutos sudoeste (210 11' SW); tnnra
e seis metros e dez centímetros 36)vlll
trinta e sete graus
C11lQuenta e
dois minutos sudoeste (370 1::2' SW) ;
trinta e dois metros e setenta e cinco
centímetros (32,75rn),
trinta e um
graus trinta e cinco minutos sudoeste
31° 35' SW); vinte meiroj, e quarenta e cinco centdmerros (20,45m),
três gTRU3 cinqüenta minutos sudoeste (30 5,J' SW); vinte metros e oitenta. centímetros (20,8'Ü'm) dezesseis
graus oito minutos sudoest~ 0$0 M'
SW); trinta e cinco metros e quaTenta e cinco centímetros (35:15!lt I,
oito graus quarenta e nove minutos
sudoeste (8( 48' SW); vinte
c crês
metros (23m), quatorze graus cinqüenta e sets mínuios sudoeste (H. o
56' SW) -; vín:e e três metros e sessenta centímetros (23 60m) , vinte e
sete graus cinqüenta e sete mínu;os
sudoeste (27 0 57' SW); onze metros
e oitenta e cinco centímetros 01,85111 \
cinco graus quarenta e dois minutos
sudoeste (50 42' SW); trinta e uOyê
metros e villte e cinco centíme vos
(39,25m) quarenta e três _graus dois
minutos sudoeste (43<l 02' SW); d-ézoito metros € oitenta centímetros
(18,8D-m), vinte e sete graus quarenta e dois minutos sudoeste (27 0 42'
SW); vinte e seis metros (2'5m) dois
grauS vinte e um minutos sudoeste
(2° 21' SW); treze metros e trinta
e cinco centímetros 03.35m), dezessete graus um minuto sudoeste U7°
01' SW); dezessete metros e cinco
cenríme.ro., (l7,05m), cinco minutos
sudeste <05' SE). Esta autorização é
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outorgada mediante
aos condícões
constantes do parágraf o único do ar.
tígo 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33 34 e suas alíneas, além
das seguinlié s e de outras constantes
do mesmo Código) não expressamente
mencionadas neste decreto. '

parágrafo único. A execução da.
pr-ese"nte aujorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
dezembro de 1931, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2, o do citado
Regulamento ou de' outras substâncias discriminadas pelo Oon.%'111o Nacional de Pesquisas.
Art. 2, o O concessionáría da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei Os
tributos que forem devidos à Únião,
ao Estado e ao Município, em cumpri.
menjo do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3. o Se a concessíonárío da.
autorização não' cumprir qualquer
das obrig'açôes que Jhe inCumbem, a
autorizacâo de lavra será ríeclarada
caduca cu nula, na forma dos artigos
37 e 38 do código de Minas.
Art. 4. (\ As propriedades vizinhas
estãfl sujeitas às servidões de solo e
subsolo par 8, fins de lavra. na forma dos uns. 39 e. 40 do Códi.go de

Minas.

Art. s.» O concessionário da autorizaçào será fiscalizado pelo Departa.~
menta Nacional da Produção Mllleral
e gozará dos favores discriminados'

no art. 71 do mesmo Código,
Art , 6,0 A autorízacão de lavra
tera por 1itulo êste Decr-eto, que serão
transcrito no livro próprio da DlVisão de Fomento da ProdUÇão Mineral do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Ol"S 60{),OO),

Art. 7. o Revogam.se as disposições
em contràrío.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
e 70.c

1958;- 137,0. da Independ6ncia
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

ATOS
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DECRETO N. o 44.956 - DE 1
ZEMBRO DE 1958
Autoriea Silva

no

PODER EXECUTIVO

DE DE-

már~

more no município de cactioeiro
do Itapemerim, Estado do Espírito
Santo.
-,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87. n. o I, da ConstitU'ição e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1. o Fica
autorizada Silva.
Areal Mármores e Granitos S. A. a

pesquisar mármore, em terrenos. de
propriedade, no lugar denominado Córrego dos Macacos, distrito de
Vila Itaoca. muníeépio de Cachoeira
do Itapemerim, Estado do Espírito
Santo numa área de cinqüenta e
três hectares (53 ha) delimitada por
um polígono irregular que tem um
vártíce a mil duzentos e sessenta meÍl'OB
O.260m), no rumo magnético
oitenta e três graus e quinze minutos
sudeste (83 0 15' SE) da confluência
dos córregos pedras e MacaC<Js e 03
lados a partir dês se vértice, Os se.
guintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa e sete metros (197m), trinta e sete graus e trinta minutos sudoeste (370 30' svn; .enta e três metros (103m) vinte e seis
graus e quinze minutos sudoeste (2B"
15' SW); cento e doze metros e cinqüenta centímetros (112,50m), oitenta.
e três graus e trinta minutos noroeste

SUa

(83 0 30' NW); duzentos e cinqüenta e

cinco metros (255m), e vinte e um
graus e vinte e cinco minutos sudes;
te (210 25' SE); cem metros (lOOm)
trinta e sete graus quarenta minutos
sudoeste (370 40' SW); quatrocentos
e noven-a e cinco
metros (495m),
vinte e nove graus vinte e cínce minutos sudeste (290 25' SE); trezentos e setenta e cinco metros (372m),

quarenta e quatro graus e trinta mí.

!l1ul:.ús nordeste (440 30' NE); cento e
vinte metros
C120m) , vinte e oito

graus nordeste (28 NE) cento e
cinqüenta e oito metros 058m) , setenta e oito graus e quinze minutos
nordeste (78 0 15' NE); novec-entos e
noventa e alto metros (S98m). quatro graUs e trinta minutos noroeste
(4° 3D' NW); quauocentos e seis metros (406m) , cinqüenta e oito graus
0

25' SE); cem metros (lOOm).
setenta
e seis
metros
(176m). quinze graus quarenta e em,

cento e

Areal, Mármores IJ

Granítos S. A., a pesquisar

te (210

co minutos sudeste
(15° 45' SE);
trinta metros (30m), oitenta e oito
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (88 0 ~5' SW).
Parágrafo
único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova,
do pelo Decreto n .? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, COmo associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art . 2, o do citado
Regulamento ou de outras SUbstâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2. o O titulo da autorização
de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e trinta cruzeiros (530,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divísãr, de Fo~
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,

Art. 3. o Revogam-se as dísposíçôes
em contrário,
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de

1958; 13'7 0 da Independência
da Rep ública ,

e 70°

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghettt

DECRETO N, o 44.957 ~EMBRO DE

DE

DE DE-

1958

Concede à Mineração Braga S. A.
autorização para funcionar conto
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da constttuicão e nos têrmos do Decreto-lei n. o 1· 985. de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Artigo único.

~ concedida à Mineração Braga S. A., sociedade anônr.
ma com sede nesta Capital, constituída por assembléia geral de 24 de
outubro de 1958, aucorízação para

fUncionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e' regulamentos
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em vigor oU que venham a vigorar
eôbre o objeto desta autorlzaçâo .

Rio de Janeiro. 1 dê dezembro de
1958, 137 0 da Independência e 700 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario ll,{eneghetti

DECRETO N.o 44.958 DEZEMBRO

DE

DE

1

DE

1958

Autoriza a cidadã brasileira Nicotina
Bernardo (L pesouisar bauxita, no
municipio de poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da RePública, usando
da atribuição que lhe contere D artigo 87, n.> I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto lei n.e 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (CÓdlgO de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorlzad.a a cidadã
'brasileira Nicolina Bern.ardo a pes.quísar bauxita em terrenos de sua
propiredade e de outros no lugar denominado Barreira, distrito e município de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de trinta e
seis hectares (3ô ha) delimitada por
um polígono irregular, qUe tem um
vértice a cento e vinte metros ....
120m), no rumo magnético de onze
graus noroeste (llONW), da confluênda do córrego da Serra com o rio
das Antas e OS lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos; quatrocentos e
trinta e dois metros (432 rn) , trinta e
cinco ,graus sudoeste <35°SW); trezentos e setenta e sete metros
.
371m). sessenta e um graus noroeste
0
(61 NW); quinhentos e quarenta e
seis metros (546m), vint€ e quatro
-graus nordeste (24°NE); trezentos e
oitenta metros (380m). trinta e dois
graus noroeste (320 NW): quinhentos
e cinqüenta metros (550m). dez-nove
graus sudoests 09° SW): duzentos e
sessenta e quatro metros (264m).
cinqüenta e dois gra.us trinta mínutos sudeste (52°30'SE).
l

Parágrafo único. A execuçâ-, da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçô-s do Regulamento aprovado pelo DeCreto número 30.230, de
1 de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na jazida, como

associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 elo citado Regulamento ou d,e outras substâncias discriminadas pelo oonseího
Nacional de Pesquisas.
Art. 2°. O titule da autorísacão
de pesuuisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a tdxa de
trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
(360,00) e será válido por dOIS : 2)
anos a contar da data da transoriçâo
no livro próprio da Divisão 'de FOmento da ProdUção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as díspcstçõee
em contrário.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
19[}8, 137.° da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneanetu

DECRETO N.o 44.959 - DE 1
DEZeMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro QSf)aT
Silvfira Lêâc. a oeecuiso« âiarnotüe
e associados, no município àe Itúpirança, Estado do Pará.

o Presidente da

RePúbI~ca,

usando

da atribuição qUe lhe confere o ar-

tigO 87. n,? r, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.' 1.935. 'de 29
d~ janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. ,1.0 FiCa autorízado o cidadão

bra...s ileíro Oscar Silveira Lêdo, a pesquisar diamante e asso ciados, em ter-

renos devolutos, no distrito de Jacundá. municípÍo de rtupiranga.. Estado do Pará, numa área de quar-enta e cito hectares e vinte ares
.
(48.2Ú hai , delimitada por um polígono irregular, qUe tem um vértto» a
mil e quinhentos metros, no rumo
verdadeiro de vinte e nove gTâU·~ nordeste (290 NE). da confluêncta do
Igarapé .Jatcbal com o rio Tocantins
e os lados a partir dêsse vértice, 08
seguintes comprimentos e rumos ver;
dadeiros: seiscentos e setenta m-tros
(670 m) , nove graus nordeste
.
(9° NE); quinhentos metros (500 m) ,
0
vinte e um graus noroeste <21 NW)
novecentos e setenta metros (970m).
trinta e cinco graus e trinta minuto>; sudoests (350 30' SW): trezentos
e dez metros (310m), trinta e nove
graus sudeste (390 SE); quatrooen-
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i->s ~ cinqüenta metros .(450 m) , se-

tenta e sete graus e trinta mmutos

sudeste (77 0 3{)' SE),

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento ap~va
do pelo Decreto número 30.230, de
1 de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na Jazida, como
associado, de qualquer das substâneias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras ~ubs
tãncías discrimínadas pelo Conse~ho
Nacional de pesquisas.
Art 2.° O título da autorização
de pesquísa, que será uma via autêntica dêsta Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e noventa eruaeiros (01'$
490,00) e será válido por dOIS anos
a contar da data da transcrição
no livt:o própria da Divisão de Fo":
mento era Produção Mineral do Minístérío da Agricultura.
Art . 3-" Revogam-se as díspos'ções
em contrário,
.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1953, 137.° da Independência e 70 o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DEORETO N.o 44.960,
DEZEMBRO

DE

DE

DE

19'58

AUfo 1'iza a firma Machado & COmpnhia Lt.da., a pesquisar argila,
cauiim no Município de Magé) Estado a, Rio de Janeiro,

o

Presidente da RePública, usando

da atribuição que lhe contere o artigo

8'7 11. o I, da constituiçáJo e noS -êrmos
J

do Decreto-lei n . o 1. 9-85, de 29 de j.a-:neíro de 1940 ('Código de Minas), de~
ereta:
Art. 1. o Fica autorizada a firma
Machado &. Cia. Ltda., a Pesquis.ar
argila, culím em terrenOS de sua proprieda.de, no lugar denominado mia
Noite, dístríto de mhomlrrm, Munícípio de Magé, Est. do Rio de Janeiro
numa área de quatro hectares, quarenta e nove ares e sessenta centiareS
(4,496'0 ha) , delimitada por um políg<lno irregular. qUe tem um vén'tiCe a
SeSSenta e cinCO metros (65 m) , nO
rumo verdadeiro de cinqüenta e um
graus e trinta e d-ois minutos noroeste (51 0 32' NW), do mare-, quilométrico número dez (Km 10) da Rodovia

EXECUTIVO

BR-S, Estrada de oontõrno da Baía
àe Guanabara e as lados a partir
désse vértiCe, os seg'uintes comprimen-.
tos e l'Q..'UÜs verdadeÍrClS: cento e um
metros (101 m) oitenta. e oito graus
e dois minUtOS norOeSte (if~O 0'2' NW);
oitenta e três metros (83 m) , oitenta
e novo graus cinqüenta e oito minujos
sudo-sn, (890 58' SW); cinqüenta metros (50 rn) , cinqüenta graUs vinte e
oito minutoS nc.l'dcSte (50 028' NE);
dOZe metros (12 rrn , trinta e nove
graus e trinta e dois minutos nor0c8te
(39
NW); vinte metros (20 m)
cinqüenta graUs vinte e oito minutos
sudOeste (SOO 2·8' SW); cinqüenta metros (50 m) trinta e nove graus trinta
e dois minUtOS noroeste (39 032' NW);
tl'iilta emrros (30 m) , cinqÜenta graus
vilJte c oito minUtOs sudOeSte (5028'
SW); cinqüenta metros (50 m) trinta
e nove graUs trinta e dois minútos sudeste (39 0 32' SE);' quinze metros (15
metros), cinqüenta. graus vinte € oito
minUtCs sudoeste (500 2 8 ' SW); oitenta e três mctrcs (83 m) oitenta e nove
graus cinqüenta e oito. minUtOs sudoeste (8-9 058' SW); quarenta e oito
metl'os (48 m) , quatro graus vinte e
cito minutos nordeste (4 028' NE) ;
trinta e quatro metros (34 m) , doze
graus Vinte e oito minUtos nord,este ..
(12 023' NE): trinta metros (30 m) dezoito graus vinte c oito minUiÚS nOrdeste 08 02:8' NE); quarenta e cinCO
metros (45 mj , cinqüenta graus vinte
e oito rnínuios nordeSte (SOo 28' NE);
vinte e oito metros (28 m) , trinta e
nGve graus trinta e doi~ minUtos norOeSte (39 032' NW) cento e cinqüenta.
e nove me-rcs (1·59 rm , vinte graus
cinqüenta e oito minutos nordeste .. ,
(2{)05'8' NE); trinta metros (30 m) ,
s-etenta e nove graus e dois minutos
sudeste (79 0 0 2 ' SE); treZentOs c SeSSenta metr<:s (360 rn) , vinte c 0)0
rrr.aus c dois minutos sudesi.
(28 0 ().2' SE).
Parágrafo Único. A eXecução da
presente autCrização fica sujeita às
estipulaçÕes do Regulamento aprovado
Pelo Decreto n . o ':W 230, de 1 áe dezembr., de 1951, uma VeZ se Verifique
a eXiStênCia na jazida, como associ~
do de qualqUer das Su.bstânCias a que
Se refére o art. ~," <b citado Reg.~I~.
mento ou de oüt('.)/~ sUbstâncias dlscrtminadas Pelo COnse1h') Naeional dePesquisas.
.
Ar}. 2. o O títUlo da 'lutorização de
Pesqui::a, qUe será. uma via ,t'.ltê nt1cà
J
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dês.te Decret?, pagará a taxa ,.de trezentos cruzeiros (Cr$ 3CO aOj t 3e!á
, válido Pelo praZo de dl)~S (2) anos, a
. p9,1't:1' d,L data da tra'lseriçao no Lvro
,próprio 62 Dívísâo de J3\:m ~~l~.o da
Proiuç§{) Minera! do 1Vl:il:;s:~:'io d1.
" rrr;Cl']'-Ul a

'-'A;t.

3°. Revogam-se as dtsposíções

em ,:,olltr,),r"lo.

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
t~~g

J~7,:l

da I rLd(;-P'll1.fl.r.da e

7C o

da República.'
Ju-SCELINO KUBIISCHEH:

Mario Meneg71L'tti
DECRETO N.O 44.961 - DE 1
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Rodrigues da
Cruz a
pesquisar
mica, quartzo) no municipio de potê,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçân que lhe confere o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 9'85, de
29 de jan-eiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
'
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro JoSé Rodrigues da Cruz a
pesquisar mica e quartzo em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Karaka~n, dístrito e munícípio de Poté, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e trêshectares e quarenta ares (63,4{) ha) ,
delimitada por um polígono írregular, que tem um vértice na contluêncía dos córregos Karakatan e coqueirínho, e os lados a pardír dêsse vértuce, os seguintes comprímentos e
rumos magnéticos: quatrocentos e
setenta e quatro metros (474m) quatro graus sudeste (4.0 SE); quinhentos e quarenta e dois metros (542m);
trinta e .doís graus, quinze minutos
sudeste (32.° 15' SE); setecentos e
vinte metros (72()m), trinta graus
trinta minutos sudoeste
(30.0 30'
SW); quinhentos e cinqüenta e cín00 metros (555m), cinqüenta e um
'graus trinta minutos noroeste (51.° 30'
NW); quatrocentos metros
(400m).
quarenta e um , graus nordeste
(41. 0 NE); seiscentos e setenta e deis
metros (672m) , vinte graus trinta minutos noroeste (20.° 30, NW); quinhentos e vinte e três metros (523m).
cinqüenta e nove graus nordeste
J

(59.° NE).
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Parágrafo UIUCO. A execução da
presente autorização fica sujeitá às
estipulações do Regulament::> aprovado pelo Decreto n." 30.230, de 1 de
dezeenbr., de 1951, uma vez se veríríque a existência na jazida, ccmo
associado, doe qualquer das substâncias a qUe
refere o art. 2.0 do cítado Regulamento ou de outras substãncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de seiscentos e quarenta cruzeiros'
(Cr$ 640,00) e será válido por dois
anos a contar da data da transcrição no livro próprín da Divisão de
Fomento da. Produção Mineral do
Ministéri{) da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembr-, de

se

1958,- 137.° da Independência e 70.0 da
República.
'
JUSCELINO KUBITSCHfK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.Q 44.S62 - DE 1 DE
DEZEMBRO DE 195-8
Autoriza o
Zacharias
neral no
Estado de

cidadão brasileiro Manij
a pesquisar carutu: mimunicípio de J açuaruna,
Santa Catarina.

O Presidente da República. usando
da atríbutção que lhe confere o artígo 87, n.> l, da

constítuíção e nos
têrmcs do Decreto-lei n,v 1.985, de

29 de janeiro de 1940' (Código
Minas), decreta;

de

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manif Zaohal'ias a pesquisar carvão mineral, em terrenos de
propriedade de Antônio Vicente Ferreira, Antônio Januárilj Borges e outros no distrito do município de Jaguaruna, Estado de Santa oatanna,
numa área de mil hectares 0,000
ha) ,
'deümítada por um polígono rnistilineo que tem Um vértice
a mil quinhentos e quarenta e cinco
metros (1. 545m) no IUm{) verdadeiro
'sessenta e cinCo graus cinco minutos
sudeste (65° 05' SE) da Igreja de
Esplanada e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
Turnos verdadeiros: seis mil cento e
quarenta e cinco metros (6 .145m) ,
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quarenta e um graus dez minutos sudeste (41 0

SE); novecenros. e
trinta metros (930m)! quarenta e OIto
10'

graus cinqüenta

minutos

sudoeste

SW); mil e oitocentos me-

(480 50'

tros (1. SOOm) , quarenta e um graus
dez minutos noroeste (410 10' NW);
mil quinhentos e quarenta metros
(1.540m), quarenta e oito graus cin:
qüenta minutos sudoeste (480 50
SW); dois mil setecentos. e trinta e'
cínc-, metros (2. 735m), trinta e nove
graus vinte minutos nordeste (390 20'
NE); o lado mistilineo de. p(}1igona]

é a margem esquerda do rio urussanga e compreendida entre a extremidade do último lado acima descrito e o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo D.:creto n.s 3,0.230, de 1. ~e
dezembro de 1951. uma vez ~e venflque a existência na jazida, como assocíado, de qualquer das substâ!'('üls
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulament., OU de outras substâncias
dis~rimínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
.
Art. 2," O titulo .da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará ao taxa de
cinc.o mil cruzeiros (Cr$ 5.0ü,ü.QO) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a narfír da data da transcrrcâo
no livro próprio da Divisá() de Fomento da Produção Mineral do Mlnístérí., da Agricultura.
Art. 3.

0

Revogam-se as disposições

em contrário.
Ri·o de Janeiro. 1 de dezembro de
19'!>8, 137.° da Indeper.Jd.ência e. 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

29 de janeiro de 19-~O (Código de MJ,..
.nas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãobrasíleírz Lourival Pinheiro Ferreira
ao pesquisar minério de ouro no leito.
e margens do rio das TrOpas de domínio público na contormidade do
disposto Il() item 2.° do art. 11 do
Decreto n.o 24.643 de 10 de julho de
mil novecentos e cinqüenta e quatro(954)

(Código de Aguas) . distrito' e

município de ttattuba, Estado do.
Pará. numa área de quinhentos hectares

(500 ha) , delimitada por uma

faixa que se inicia a trinta mil metros (30.000 rn) da confluência do
aludido rio com o rio Tapajós, tendodez mil metros (10.000 mj de comprimento e a largura de quinhentos
metros (500 m) , sendo duzentos e
cinqüneta metros (25() m) para cada
lado do seu eixo médio.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na! jazida, como assocíad., de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento I ou de outras substâncias discrtminsdas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da aütorízação
d·e pesquisa, que será uma via autêntica dôste Decreto. pagará a taxa
de cínco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)

e s,êrá válido pelo prazo de dois (2)
ancs a partír da data da: transcríção
no livro próprio da Divisão de FOmento da Produção Min-eral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e 70.° da
República.

Mário Meneghe.tti.

JUSCELINO KUBrrscHEK.

Mario Iãeneqhetti.

DECRETO

N.O 44.%3 DE
DEZEMBRo DE 19'58

1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Lourival
Pinheiro Ferreira a pesquisar minério de ouro no município de ttaituba, Estado do Pará.
O Presidente da RePública usando
da a tribuíçâo que lhe confere o
art. 87. n.o I, da Constituição e '100
têrmos do Decreto-lei n.O 1.985. de

DECRETO N.o 44.964 DEZEMBRO DE 1958

DE

1

DE

Autoriza A. P. Green do Brasil' S.A.
Comercial, Industrial e Técnica a
pesquisar cianita no município de
Bom Jardim de Minas, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição' que lhe confere o

Aros
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art. 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.> 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi.
nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada A. P.
Green do Brasíl S. A. - Comercial,
Industrial e TécniC8l a pesquisar cíamta, em terrenos de sua propíredade
no ugar denominado Esp:raiado, dístrito e município de Bom Jardim de
Minas, Estado de .Minas Gerais, numa
área de vinte e nove hectares noventa e três ares e setenta. e sete centreres (2919377 h), delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e cinqüenta metros ....
(350 mj no rumo magnético quarenta
e um graus trinta minutos sudoeste
(41 0 30' SW) da confluência dos ~()r
regos Bano Branco e Espraiado de
Cima e as lados. a partir dêste vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m) . vinte graus sudoeste
(20 0 SW); quinhentos e cinqüenta
metros (550 mr, oeste (w); trezentos
e cinqüenta e oito metros (3'58 rm .
norte (N); duzentos e noventa e doís
metros (292 m i. setenta e sete graus
nordeste (77. 0 NE); .trezentos e vinte
e quatro metros (324 rm, quarenta
e sete graus nor-deste (47 0 NE); trezentcc e dezesseis metros (316 m) ,
trinta e três graus sudeste (33° SE).
Parágrafo

único.

A

execução

da

presente autorização fical sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida. como associado, de qualquer das substâncias
a qUe Se refere o art. 2.° de citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.o O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válrdo pele prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no liVro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dwembro de
1958. 137.° daJ Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DEORfETO N.o 44.965 -

DE

1

DE

DEZEMIIRO D~ 1958

Autoriza Ardósias Brasil Ltda. a lavrar ardósia no mu1lliclpio de sete
Lagoas, Estado de Mi1UZ$ Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.> r, da. Constituição ,e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (CÓdigo' de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Ardósias
BrasH Ltda., a lavrar ardósia em
terrenos de sua propriedade, no lu·
gar denominado Sítio Maciel, distríto e município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, numa área de
quatro hectares (4 ha) delimitada
por um quadrado de duzentos IDe-

tros (200m) de lado que tem um
vértice a oitocentos e vinte e seis
metros (826m) no .rumo verdadeiro
quarenta graus quarenta e dois míriutos noroeste (400 42' NE) da confluência dos córregos Maciel e Ganeta
e os lados divergentes dê&'5e vértice
os rumos verdadeiros de trinta e sete
graus e· dezoíto minutos sudeste (370
18' SE) e cinqüenta e dois graus qua- .
renta e dois minutos nordeste (520
~2' NE). Esta autorização é outorga. da mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do CÓdigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras cemtantes do mesmo Código, não expressamente mencíonadag
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujetta às
estipulações do R,egulamenw aprovado pelo Decreto n. o 3(}. 230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazidLa, como assocíado de qualquer das substãncías
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras subStâncias
discriminadas pelo Oonselho .Nadonal de Pesquizas.
Art. 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres públicos, na forma da lei.
os trilbutos que forem devidos à
União, ao Estado e ao Munícípío, em
cumprimento do disposto no art. 68
do Códtao de Minas.
Art. 3-0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au-
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torizaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos.
37 e 38' do Código de Minas)
Art. 4 .. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-sol() para fins de lavra, na forma,
dos artigos 39 e 40 do Código de Ml·
nas,
Art. 5.0 O concessícnárío da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nac:onal da Pr0dução Mineral e gozará dos favoores discriminados no art. 71 do mesmo Cójigo.
Art. 6,0 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de"
Fomento da Produção Mineral do Minístérío da Agricultura, após o pagamente da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 60'Ü,OO).
Art. 7 o RevoB'am-se as disposições
em contrária.
Rio de Janeia:o, 1 de dezembro de
1958, 137·° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M"2neghetti.

mil duzentos

e cinqüenta metros
(Wl; quatro mil menorte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado per,') Decreto TI.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida,. como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. 0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntics
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros rcrs 5. Ü'O{),OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição do
livro próprio da Divisã.o de Füm-Ento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeill'o 1 de dezembr<l de
1958, 137.0 da Independência e 70.0
da República.

(1. 250m) , ceste
tros (4:. OOOm),

JUSCELINO

DECRETO N·O 44.966 DEZEMBRO DE

DE 1 DE

KUBITSCHEK.

Mario M-zneghetti.

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Vietor
Dequeah a pesquisar quartzo no
município de Tubarão, Estado de
Santa -Catarina.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta;

DECRlETO N.? 44.967 - DE 1.0
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Jatei, a lavrar carvão mineral no
município de Criciúma, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República usando
da atribuição qUe lhe confere o art.
87, n.o r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n. o 1.985, de 29 de j aArt. 1.0 Fica autorízadn
cidadão
neíro de 1940 (Código de Minas), debrasíleíro Victor Dequech a pesquisar
quartzo, em terrenos de propriedade ereta:
de José Oechínel no lugar denomiArt. 1.0 Fica autorizado o cídadâo
nado C'ocal,. distrito CLe Azambuja,
brasileiro Carlos Jaf€t, a lavrar carmunícípio de Tubarão,
Estado de
vão mineral em terrenos da antiga
Santa Catarina, numa área de quisesmaria de João da Costa Brito, co-nhentos hectares (500 ha) delimitanhecida por Urussanga Velha no luda por um retângulo que tem um
gar denominado lote IH, distrito de
Içara, município de Oriciúma, Estado
vértice a mil e sessenta e cinco metros (l.065m) no rumo magnético . de Santa Catarina, -numa área de mil
de quarenta e nove graus noroeste hectares (1.000 ha) , delíenttadà - r um
(49 Q NW) da fachada noroeste CNW)
paralelograma, que tem um vértice a
da Estação de Oocal e os "lados, diquatro mil metros (4.000 m) , no rumo
vergentes dêsse vértice, Os seguintes
verdadeiro de quarenta e nove graus
comprimentos e rumos magnéticos:
e quarenta e três minutos nordeste (490

°

J
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43' NE) de um ponto situado a vinte

-e oito metros (28 rn) da margem es-

DECRETO N.0 44.9(j8 DEZEMBRO DE

DE LO DE

1958

querda do rio dos Porcos, contados
Autoriza Mineração Hanna do Brasil
para sudeste (SE) sôbre a divisa dos
'Ltâa . a pesquisar minério de feno
Municípios de Oriciúrna e Araranguá
nos municípios de Brumadinno e
e Os lados, divergentes dêsse vértice, os
Nova Lima, Estado de Minas Geseguíntes cornprlmentos e rumos verrais.
dadeíros: cinco mil metros (5.000 mj ,
quarenta e dois graus e trinta e dois
.mínutos noroeste (42 0 32' NVJ); dois
o Presidente da República, usando
mil metros (2.000 m) , quarenta e nove
da atribuição que lhe confere o art.
87, li,o I, da Constituicão e nos têrmos
graus e quarenta e três minutos nordeste (49° 43' NE) .
do Decreto-lei n." 1.985, de 29· de jaParágrafo úntco . A execução da
neiro de 1940 (Código de Minas), depresente autorização fica sujeita às
creta:
estipulaçôes do Regulamento aprovado
Art. 1.° Fica a.utorizada Mineração
pelo Decreto n.v 30.230, de 1.0 de de-o
Hanna do Brasil Ltda. a pesquisar
zembro de 1951, uma vez se verifique
minério de ferro, em terrenos de proa exístêncla na jazida, como associado.
priedade de St. John deI R'2y Míriing
-de qualquer das substâncias a que se
Company, Limited, nos lugares denorefere o art. 2. 0 do citado Regulamenminados 'I'utaméia, Fazenda da Varto ou de curtas substâncias díscrímiginh~ do Neto e Retiro do Rodeador,
nadas pelo Conselho Nacional de r-es-. dístrito, e municípios de Brumadinho
quísa.
e Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
Art. 2,° O concessionário dá autortnuma área de quinhentos hectares
zação ríca obrigado :1 recolher aos co(500 ha) delimitada por um polígono
fres públicos, na forma da lei os tríirregular que tem um vértice a mil dubutos que forem devidos à União, ao
zentos e treze metros (1.213 m) no
Estado e ao Município, em cumprirumo verdadeiro sete graus trinta e
mento do disposto no art. 68 do Código
cinco minutos sudoeste (70 35' SW).
de Minas,
do marco geodésico número vinte e
Art. 3.° Se o concessionário da audois (22) nas Calçadas da Paraopeba
torização não cumprir qualquer das
e os lados, a partir dêsss vértice, - os
obrigações qUe lhe íncumbézn, a auto,
seguintes comprimentos e rumos verrízacão de lavra s-erá declarada cadudadeiros: mil quinhentos e setenta
-ea ou nula, na forma dos arts. 37 e
metros (1.570 m) • sessenta e seis graus
38 do Código de Mmas.
vinte e dois minutos nordeste (660 22'
Art. 4.° As propriedades vizinhas es- . NE); dois mil trezentos e dez metr-os.
tão sujeitas às servidões do solo e sub(2,310 rn) , dezessete graus e oito mísolo para fins de lavra, na forma dos
nu tos sudeste (17° 08' SE) -; mil e ses-arts. 39 e 40 do Código de Minas.
senta metros (1.060 m) , oitenta e n-ove
Art. 5.° O concesslonário da autorígraus cinqüenta e dois minutos S11zação será fiscalizado pelo Departadoeste _(89° 52' SW); mil duzentos e
mento Nacional da Produção Mineral
cinqüenta metros (1.250 tu) , quarenta
e gozará doS favores discriminados no
e seis graus vinte e d{)is minutos su.art , 71 do mesmo CÓdigo.
doeste (46° 22' SW); quinhentos metros (500 rn) , setenta e oito graus e
. Art-, 6.u A autorizaçâo de lavra terá
cinqüenta e três minutos noroeste (78°
-pOl" titulo êste decreto, que será trans53' NW); dois mil novecentos e doze
crito no livro pró,.J::.-io da Divisão de
metros (2.912 m) , um grau e oito míFomento da Produção Mineral do Minutes noroeste (10 08' NW); trezentos
nistério da Agricultura, após o pagametros (300 rn) , oitenta e dois graus
-mento da 'taxa de dez mil cruzeiros
cinqüenta e dois minutos nordeste
(Cr$ 10.000,00).
(820 52' NE); seiscentos e vinte e um
Art. 7.° Revogam-se as disposições
metros (621 mr , oito graus e trinta e
'em contrário,
sete minutos sudeste (8° 37' SE) ..
Rio de Janeiro, 1.0 de dezembro de
Parágnfo único. A execucão da pre1958; 137.° da Independência e 70.° da
sente autorização fica sujeita às esti. República.
pulações do Regulamento - aprovado
JUSCELINO KUBITSCHEK
pelo Decreto n.o 30.230. de 1 dê dezembro de 1951, uma vez se verifique
Mario Meneghetti
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a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2:° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data da transcríçâo no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, L° de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.° du.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.o 44.970 DEZEMBRO DE 1958

DE

1 DE

Dá nova redação ao Decreto n.o 44 .5~)3
de 24 de setembro de 1958. que alterou os arts. 49, 50, &2, 54 e seus
parágrafOS, do Decreto n.o 5. '139,
de 29-5-40.

o

Presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere o

art. 87. inciso 1, da ConstitUIção 1''\ederal e tendo em vista o dispost., no
art. 6.° do Decreto-leI fi. o 334, de 15
de março de 1938. decreta:
Art. 1.0 Em ohadiêncía ao art. La,
dO Decreto n.O 334 de 15-3-38, fica
instituído um único certirtcad., de:
classíücaçâ., e de flscaãízaçâo da exportação. conforme modêlo anexo.
§ 1.0 A parte destinada à classificação será preenchida pelo ServiÇO de Economía Rural ou pelos r-cstos subordinados aos órgãos enumerados nas alíneas a, b, c,
e e" do
art. 27 do Decreto n.O 5.'739, de '19-5
de 1940.
§ 2.° - A parte destinada à fiscalização só poderá ser preenchida pelo
ServiÇQ de Economia Rural por intermédio de suas Agências e Postos
de classificação e Fiscalização da ExA
portaçâa.
â

DECRETO N.o 44.969 DEZEMBRO DE 1953

DE

1

DE

Dispensa a illspeção e o lorJlecime:110
do Certificado Fitossa"itário ~)aTa:
pia';aba sementes torradas de aunramá, bala ta, cêra de carnaúba, cõeo
ralaao madeiras e óleos z;egetais.

o

pres!dente da Repúb1ica, usando
das atribuições que lhe C-')nfe-r€ o artigo 87, inciSo I, da COnstitUição Federal, decreta:
Art 1.0 ' A inspeção fitossanitária e
a emíssão do respectivo certificado referente às exportações de píaçaba, &ementes torradas de guaraná, balata,
cêra de carnaúba. côco raiado, madeiras e óleos vegetais, serão efetuadas
qUand(1 o exportador o solicírar, para
atender a p'~dido de países cuja legíslaçâo exige a apresentaç~o dêsse certificaão.

Art. 2.0 &te decreto entra em VigCT
na data de sua publicação. revogadas
as dísposíções em COntrário.
R!o de Janejro, em 1 dfl dezemb70
de 1958; 137.0 da Independência e 70. 0
da Repúolica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

Sebastião Paes ãe Almeida,

§ 3.0 Para efeito do eomércío
interno ou de operações bancárias,

ou, ainda, para o transporta da mercadoria para qualquer ponto do território nacional, o certificado constará apenas de classificação, conter,
me modêlo anexo e trará, transversalmente, os dizeres: "Válido sõmente em território Nacional".
Art. 2.° O certificado será emitido
em seis (6) vias, destinando-se a pri.meira à Alfândega. a segunda à oarteu-a de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A. (CACEX) , a terceira
à Fiscalização Bancária (FIBAN). a
quarta ao ServiÇo de '-Economia RuTal, a quinta será entregue ao expOlrtador para acompanhar o produto até o destino e a sexta para o
Posto de Classificação.
Art. :t o O ínteresado poderá obter
O certificado e pedir a fiscalização,
verbalmente, independente de requerírnento ,
Parágrafo único. N?G repartições
Classificadoras e· Fiscalizadoras ae-
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REPÚBLICA DOs EsTADOS. UNIDOS

-

DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE EC ONOMIA RURAL
Art. 1,0 do Decreto n.c 44.970, de 1-12-58
CERTIFICADO DE OLASSIFICAÇAO E FISOALIZAÇAO DA EXPORTAÇAO
SÉRIE - - - - PRODUTO

N.' DE CLASSIF.

CERTIFICA que, a requertmento

(Nome do órgão olassíücador)

foram inspecionados e ciassm-

de

cados. em

volumes do produto acima!

(Local)

(N,O)

indicado, dos quads foram retiradas

amostras.
(N.')

ZONA PRODUTORA

PêBo bruto
N.' DO LOTE - -

EMBALAGEM

_

de - - - - - - - - - - - - - de 19 _ _

(Cidade e Estado)

Chefe do PUL

A partida de que trata êste Oertificado

está
discriminação em fôlha
não está .

I

Olassificação

I

Quantidade
Em .................

I

I

I

I
Total

.1

I

I
I,,

II

I
I

I

I Valor da

Pêso líquido

I

Kg

I,
II

i

I

I'

I

i

iI
I

11

. I

Mercadol'la [

(Or$)

\

I

1 MARCA

I
I
1--\
I

NAVIO
PAís li\<!-

J PORTADOR

I

I

I

1

I

1

i

(6)

N.' DE FISO.

I

I

anexa

(5)

ESPEOIFIOAÇAO DO PRODUTO

i

o

CONFERE

Classtflcadar

OBS. -

Kg.

'

I

I

Importador
(Nome
O

e enderêçoj

PõSTO DE FISOALIZAÇAO DA EXPORTAÇAO D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

do S, E. R. CERTIFICA que, no exame efetuado no produto acima indicado, PRODUZIDO NO BRASIL, a ser exportado
por

• pelo pôrto de
(interessado)
se que o mesmo reune os requisitos exigidos pelo Decreto-lei

constatou-

, com destino a'o põrto de

CERTIFICA outrossim que, tendo em vista os docum entoa apresentados pelo exportador, foram satcsfeítaís tôdas
as exigências legais para a exportação do referido produto,

~D~~~_'de
(Cidade e

GUIA DE EMBARQUE N.'

- - - - OERTIFICADO DE SANIDADE N.'

de

~tado)

VISTO
Classífrcador

crere do PFE

Qualquer emenda ou rasura mesmo ressalvada, Inv andará o presente CERTIFICADO,
pág. 418 Mapa l -

Orç . 250.097 -

19---

.

419
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verão existir livros para registro dos
pedídos de classifícação e fiscaliza-

çoo.

Art. 4.° Fica autorizado o Diretor
do seTviç() de Economia Rural a
baixar instruções destinadas ao cumprimento do presente decreto,
Art. 5.° O presente decreto entrará.
em vigor no dia l.0 de [aneirn de
1959.

Art. 6.0 Revogam-se as dísposíçôes
em ccntrárín.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de
19.58; 137.° da Independência e 70.Cl
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghettit
Sebastião Paes de Almeida.

EsTAOOS UNIDOS DO BRASIL

MINISTltRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL
C E R T I F I C,A D O

D E

C L A S S I F I C A

ç

A O

Parágrafo único, art. LOdo Decreto n. o 44.970. de 1-12-1958
Série ....•....••.••

N.o .. ,..............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OER.TIFICA que,

(Nome do órgão classificador)

foram inspecionados e clasíücadns,

a pedido de
em
(número)

(local)

volumes de

(produto)

constantes

da relaçãn abaíxo. Dêsses volumes não foram retiradas .......• a·m06tru.
foram
(número)
N.o de volumes

Pêso

Natureza da embalagem

:

bruto

quilos

Pêso liquido

......... (Cid~d~)'''''''' de

quílos

'úilê's"~ .~~~)

de 195..•.

CONFERE:

........................................
(Classiiicadol')

(Chefe)

ESPECIFICAÇÕES

I

I

I

I

I\

I

I

VÁLIDO SóMENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL I

I
I,

j

!
I

\
I

Qualquer emenda ou rasura. mesmo r essailvada, invalidará o presente
Certificado.

Aros
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DECRETO N;o 44.971
DEZEMBRO DE 1958
Altera artigos do RUFE

DE

DO PODER

2

DE

líg-ono místilíneo que tem um vértice
centro da ponte sôbre o córrego
Pascoal. na estrada que liga a prouriedada doe Hélio de AraUjo Caldas e
Aruanã e os lados. a partir dêsae vert.ce. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cen:o e trinta e oito
110

l.a. e' 2.a

Partes

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, inciso I da Constituição, decreta:
Art , 1.0 São substituídas na letra a.
ns. 1 e 2 e na letra b. tudo do. art. 69
do Regulament., aprovado pelo De-,
ereto n," 30. W3, de 13 de novembro
de 1951. respectivamente, a calça e
Jaqueta de flanela branca por calça
e jaqueta de flanela creme.
Ar t , 2.° Sao substituídas na.' letra a.
ns, 1 e 2 e na letra b, tudo do art. 82
do Regulamento aprovado .pelo Decreto n.? 34.999. de 2 de revereíro
de 1954,· respectivamente, a calça de
flanela branca, larga e bainha sim;pIes por calça de flanela creme, lar-ga e bainha simples e .a jaqueta de
'flanela branca por jaqueta de flanela
<creme.

entrará.

Art. '3.° O presente decreto
een vigor na data de sua publicação,
fie.ando revogadas .as disposições em
contrárío.
Rlo de Janeiro. 2 de dezembro de
1958; 13'7,° da Independência e 7(),O da
República.
JUSCELINO. KUBITSCHEK.

Henrique iou,

DECRETO N.o 44.972 DEZEMBRO DE 1958

EXECUTIVO

DE

2

DE

Autoriza Carvalho Franco & Filho
Ltda.
a lavrar àaua mineral no
municipii: de Goiás, Estad.o de
Goiás.

O Presi-dente da República. usando
da atribuição que lhe confere o al't~r-o 87. TI.o 1. 0-R oonstt.uícão e nos
têrrnos do Daoret o-Iei n.> 1.985. de
29 d·e janeiro de 194') (Códig-o de Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Cari:::lho
Franco, & Filho Ltda,' a lavrar água
mineral. em terrenos de sua propriedade. no imóvel dencmínad.j I"azenda
São João f'a Gurita, D'stri<o de Buen-Jânc.ia. nurucípío de Goiás.. Estac-:o
d,~
Goiás, numa área de cinqüenta
hectares (50), delimitada por um po-

metros

e

setent a

cen tímetros ....

(138,70 m) , uni grau s.udoese (1(1 SW) ;
seiscentos e trinta qua.ro metros
'634 m i , treze graus cinqüenza e quatro minutos sudeste 1130 54' SE); quinhentos e c.nqüenta metros (550 m) ,
setenta e oít graus trinta minutos
nordeste (78° 30' NE): oitocen.os ve
noventa e seis metros (896 fi). trinta
e sece minutos nordeste (37' NE); o
quinto (5.°). e últim.o lado da pcligo'nal é a ma-rgem esquerda do córrego
Pascoal, no trecho com preendi do en"tre a extremidade do último lado retílín~() acima descrito e o vértice de
partida. E~ta autorização é outorgadai medianta as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos ar.Igos 32. 33.
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras
ccnetantes do mesmo
Código. não expressamente menci-onadas nesta Decreto.
Parág-rafo único, A execução da
presente autorrsaçán fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad-o pelo Decreto n. o 3'D.230. de 1 de
d'ezembr., dE' 1951. uma vez se verifique a existência na jazida. como assodado. de qualquer das substâncias
a qUe se refere o art. 2. o do citado
R,egulamenkJ OU de outras substãncas discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o Fica estabelecíria, para a
presente autorização de lavra a ár-ea
de proteção de Vinte e Um hectares
e noventa e seis ares (21,96 ha}, delim1'~ada , )1' um polígono írregu'ar que
tem um vértice ~ final do camírrhamenta, que paltindo da ponte sõbre
o córrego Pascoal acima -reterldo,
apresenta os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cento e trinta
e oito -1~l3:rc.s e setenta centímetros
138,7m). um grau sudoest.e (lo SW);
seiscentos e .trlnta e quatro metr-os
( 634 m) . treze graus cinqüenta e
quatro minutos sudeste <13° 54' SE) ;
a. partir dêsse vértice, a polígonal env-'ven,e da área d·e pl'oteçá{} assím
se define: segunda Sf>US comprrmentos e rumos verdacen-os: quinhentos
e cinqüenta metros (550 mi , setenta
e oito graus trinta minutos nordeste
<78° 30' - NE); quatrocentos e trinta e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

um me:ros (431m) , trinta e sete minutos sudoeste (37' SW); quatrocentos e quarenta e quatro metros e eínqüen ta cen ímetros (444.50 m) , setenta e oito graus trinta minutos sudoeste <780 30' SW); quatr-oen.os e
- quatorze metros e sessenta e três
centímetros <414,63 m) , [reze graus
cinqüenta e quatro minutos noroeste
03° 54' NW)

Art. 3. o O concessionário da au"orização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da íeí, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art . 68 do CÓ~
digo de Minas.
Art. 4. ° Se o ooncessíonárío da au1oriúlçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca OU nula, na forma dos artigos
37 e 38 do C6digo ds Minas,
.
Art. 5. o As propriedades vizinhas

estão sujeitas à,') s-ervidões de solo e
subsolo pua fins de lavra, na 'forma
dos artigos 39. e 40 do C6dlifo de Minas.
Art. 6. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da 'Produção Mineoral e gozará dos favores díscrímínados no art , 71 do mesmo Código.
Art. 7.° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto. que será
'transcrito no Uno próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Mini.stério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros
1'::1'8 1. OOO,{)O) .

Art , 8. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137.° da Independêncíj, e 7<J.o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario tâeneohett«,

mos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta: '
Art. 1.0 Fica autcr.zado o cidadão
brasileiro Mo acvr Pinheiro
Ferr ~il a,
a pesquisar Çuro em terrenos devolutos no lugar denominado Volta Gran~
de, distrito de Souzel, município de
Pôrto de Moz, Estado do Pará, numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a três mil duzentos e em..
qÜênta. metros (3.250- m r, no rumo
magnei íco de- cinoüenra e dois graus
e trinta minutos noroeste (52 0 30'NW)
do marco na margem da estrada de
rodagem, que liga o povoado de Vi...
lage, situado na margem direita do
igarapé Itatá. à margem direita do
rio Xingú e os lados divergentes dêsse
vértíce, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cmeo mil metros
(5. OOOm) , leste (E); mil metros .. ,.
(L OOOm). sul (8).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.
do pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi...
que a existência na jazida, como as:'
saciado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2° do citado

Regulamento ou de outras substãn.

eias díscrím'riadas pelo Conselho Na;
cional de Pesquisas.
-Art. 2.0 O título da autorização
de pesquisa. que será um? via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa 'de
r.inco mil cruzeiros (Cr$ 5 _000.00) e
será válido pelo prazo de -Iois (2)
anos a partir da -data da transcrição
no livro próprio da D'visâo de Fo,
menta da Produção Mineral do Mi~
nístérío da Agricultura.
_
Art. 3.° Revogam.se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 2 de dezembro de
1958. - 137.° na rndependêncía e 70.0'
da República. .
.JUSCEUNO KUBJTSCHEK.

Mario Meneghettí.

DECRETO

N.O

44.973,

DEZEM:aRL' DE

DE

2

DE

1953

Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr
Pinheiro Ferreira a pesquisar ouro
no município de Pôrto de Moz, Es:

tiuio do pará.
. O ?1'€Sl<i€nte d~1 República, usando
da atribuição q-...le lhe Confere o art.
87. n,? I, da Constituição e nos têr...

DECRETO N.O 44.974, DE 2
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro The6phi~
lo Badin, a pesquisar columbita e
associados) no municívio de Para...
mirim, Estado da Bahia .

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o art.

422
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87. n.o J, da Constituição e nos têr...
mos do Decreto~lei n. o 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theophilo Badín a pesquí,
sal' eolumb.ta e associados, em terrenos devolutas, no lugar denominado
Serra do Pau QU'êimado, distrrto de
Agua Quente, município de Parami~
rim, Esta-do da Bahia, numa área de
quinhentos hectares (500 ha) , delími,
tada por um retângulo que' tem um
vértice a cinco mil oitocentos e cinqüenta metros (5. 350m). no rumo
verdadeiro de setenta e oito graus
noroeste (78° NW) da confluência
dos rios Brumadinho e Brumado e os
lados. divergentes dês...~ vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver,
dadeírcs: dois mil e quínheatos metros (2, 500m), quarenta e cinco graus
nordeste (45 0 NE); dois mil metros
(2. OOOm). quarenta e cinco graus no,
roeste (45° NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova,
do pelo Decreto n, o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifi...
que a ex'stêncía na jazida. como assaciado. de qualquer da substância a
QUe se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de cutras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacto,
na 1 de Pesquisa.
Art. 2.6 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autén,
tíca deste decreto, pa'gal'á a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.00000)
e será válido por dois anes a contar
da data da transcrição no livro pró"
prio da Divisão de Fomento da Produç§o Mineral, do Ministério da Agri-

cultura.

Al't. 3.° Revogam-se as dísposíçôes
em eontrárío ,
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
1958: 137.° da Independência e 70°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEDRETO N.o 44.975 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1958
Concede à' Mineracão Fluminense, Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
O Presidente da República~ usando
da atribuição Que lhe conrereo art.

87, n.o I, da Constituição e nos têr_

EXECUTIVO

mos do Decreto.Ieí n.o 1.985; dê 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
.
Artigo único. E' concedida à ML
neração F'luminense Ltda., constituída por contrato de 28 de julho de
19'58, arquivado sob n,? 181, no R-egístro de Comércio da Comarca de
Magé, com ~ede em Vila Angélica. .fi.o
Distrito do município de Mãgé, Esta,
do do Rio de Janeiro, autorização
para runc' anal' como emprêsa de mineração, ficando obrigada' a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sõbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; \ 137.° da Independência e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 44.976 DEZEMBRO DE 1958

DE

2 de .

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Nilo de M edeiro8 Dourado a pesquisar feldspato no município _de
Maricá, Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.s I, da Constituição e nos tê:mos do Decreto-lei n,s 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. l.1} Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Nilo de Medeiros
Dourado a pesquisar feldspato em
terrenos de domínio da União na
lugar denominado Fundão de Ponta
Negra, distrito de ttapeteíü, munícípio de Maricá, Estado do Rio de Janeiro numa área de um hectare noventd _e quatro ares trinta e oito
centiares (1,9438 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem u~
vértice a quinhentos e sessenta e sere
metros (567m), no 'rumo magnético
de oitenta e seis graus € trinta minutos sudeste (861) 30' SE). do canto
sudeste (SE) da casa do 81'. HaV6T
Faustino e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e quatro. metros (304m). setenta e cinco
graus quarenta e cinco minutos nordeste (75 0 45' NE); duzentos e trin-
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i. e seis . metros (236m), vinte e
Dito graus e quinze minutos nordeste

(28<> 15' NE): trinta e três metros
(33m), sessenta e um graus quarenta e cinco minutos sudeste (61<>
45' S~); duzentos e cinqüenta e dois
m-e-tros (252m), vinte e oito graus e
quinze minutos sudoeste (280 15'
SW) ; trezentos e vinte metros <320m),
setenta e cinco graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (75 0 45' SW);
trinta e três metros (33m), quatorze
graus e quinze minutos noroeste (14. 1
15' NW).
Parágrafo único. A execução de,
presente -autorização fica sujeita às
estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto .n.s 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãnelas a que se refere o art. 2.'J' do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselh., Naçiona! de P€lSquwas.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura e válido
pelo prazo de dois (2) anos.
ArL 3.Q Revogam-se as disposições
€l11 contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.') 44,977
DEZEMBRO DE

Renova o Decreto n»
de junho de 1956.

de 19 de agôsto de 1946, a autorização concedida pelo Decreto número
trinta e nove mil quatrocentos e S~·
tente. (39.470), de vinte e sete (27)
de junho de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), retificado pelo
de número quarenta e dois mil e
oiten ta e cinco (42 . 085), de dezenove
(9) de agõsto de mil novecentos e
cinqüenta e sete (957). à Cía , ML.'1as
da Jangada S. A., para pesquisar
c. 'vão mineral no distrito e município de Orícíúma, Estado de Santa
Catarina.
.
Art. 2.0 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste ~re
to, pagará· a taxa de dois mil oitocentos e setenta cruzeiros
.
(C. $ 2. 870,00) e será transcri to no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.Q Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 7l},o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DEO'RETO N.o 44.978 DEZEMBRO DE

DE

2

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Jajet a lavrar carvão mineral no
município de Criciúma, Estado de
sane« Catarina.
/

DE

2

DE

1958
39.470, de 27

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
f37, n.v I, da Constituição e nos têr,
~05 do Decreto-lei n, o 1. 985. de 29
<de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. Lo Fica renovada, pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da letra
a do art. U do Decreto-lei n.') 9.ô03,

O Presidente da República usan,
do da atribuiçã,ú que lhe confere o
art. 87, n.O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de- Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Jafet a lavrar carvão mineral. em terrenos da antiga
sesmaria. de J'Úão da Costa Brito, conhecida por Urussanga velha.. no lugar denominado Lo te E, distrito de
Içara, município de Críciúma, E.st.a~
do de Santa catarina, numa área de
mil hectares (1.00:> ha) , delimitada
por um paralelogramo que tem um
vértice a sete mil e seiscentos metros
(7.600 m.) , no rumo verdadeiro de
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quarenta e nove graus quarenta e
três minutos nordeste (49,0 43' NE),
de um ponto situado a vinte e oito
rnetrcs (28m). dai margem esquerda
do rio dDS Porcos contados para sudeste (SE) sôbre a divisa dos municípios de Criciúma e Araranguá e os
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguínres comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000 m.) ,
quarenta e nove graus quarenta e
três minutos nordeste (49.° 43' NE);
cinco mil metros (5.000 m.) , quarenta e dois graus trinta e dois minutos sudeste (42,° 32' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamen,
te mencionadas neste Decreto.
Parágraí-, único - A execução da
presente autorização fiCa sujeita as
estipulações do R-egulamento aprovado pelo Decreto 11.° 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verinqus a existência na jazida como a~
socíado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do cetado
Regulamento' ou de outras substãncias discrimtnadas pelo oo-seuio Nacional de pesquisas.
Art. 2.° - O concessionárto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munlcépío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° - Se o concessíonárta da
autcrísacão não cumprir
qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a
autorização de lavra será declarada
caduca OU nula, na forma: dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° - As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos artígoj, 39 e 4{} do Código de
Minas.
Art. 5.° - O concessionário da autorização será fiscalizad-n pelo Dep3.rtamento Nacional da Producâo Mineral e goz8iI'á dos favores díserimínados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 - A autorização de lavra
terá por título êste Decreto que será

transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Min3ral do Ministério da
Agrícultura,
após o pagamento da taxa de dez
mil cruzeiros (Cr$ 10. OOÚ,O.Q).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário ..

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137,° da Independência e 70.0da República.
JUSCELINO

KUBp:SCHErC

Mario Meneghettt

DECRETO NQ 44.979 -

DE
ZEMBRO DE .1958

2

DE DE-

Renova o Decreto n 9 39.458, de 27 de
junho de 1956 .

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, n 9 r. da Constituição e nos têrmos do Decrew-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art : 1'1 Fica renovada, pelo prazo
de dois' (2) anos, nos têrrnos da letra a do art. 19 do Decreto-lei número 9.605, de 19 de agôsto de 1946·
a autorízação concedida à Cia. Minas da Jangada S. A., pelo Decreto
número trinta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e oito (39.458),
de vinte e sete (27) de junho de mil
novecentos e cinqüenta e seis -(1956:'.
para pesquisar carvão mineral, nos
distritos de Nova Veneza e Críciurna,
município de Cricíuma. Estad() de
Santa Catarina.
Art. 2° A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de três mil oitocentos
e quaren ta cruzeiros (Cr$ 3. 840, OO) e
será transcrita no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposicões
'
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

42ft
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DECREI'O N.o 44.980 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1958

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Jatet a lavrar carvão mineral no
município de Cricuuna, Estado de
Santa Catarina,

o Presidente da República usando
da atribuição QU2 lhe confere o artigo 87. n.~ l, da constituição e nos
têrmos do Decreto--l~i n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadão
brasileiro Roberto Jafet a lavrar' carvão min-eral, em terrenos da antiga
sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga velha no lugar
denominado Lote C, distrito de Içara,
município de Oricíúma, Esoo.do de
Santa Catarina, numa ár-ea de novecentos ·e noventa hectares 1990 ha) ,

delimitada 'poJ:' um paralelogramo
que tem um vértice a quatro rm. metros (4.000m), n.n rumo verdadeiro de
quarenta e nove graus quarenta e
três minutos nordeste (490 43' NEY de
um ponto situado 'a vinte e alto metros (28m) da margem esquerda do
rio dOs Porcos, contados para sudeste
(SE) sôbre e. divisa dos municípíos
de Criciúma e Araranguá e os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco míl e Quinhentos m-etros ., ....
(5 ,5(){}m), quarenta e dois graus trinta e dois minutos sudeste (420 32'
SE) mil e oitocentos metros
.
(li8COm), quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste \49 0
43' NE). Esta autorização é outor~ada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código d'e Minas e dos arts. 32 _ :~3
- 34 e suas alíU28G, além das eeguínt~3 é de outras constantes do mesmo
Código não expressamente meneionauas neste Decreto.
Parágraio' único. A execução da
presente a.utorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, ie 1." de
dez-embro de 1951, uma vez se verifique a existência na' jazida. como associado. de qualquer das substâncias a
que se refer-e o art. 2,° do citado Regulament-, ou de outras substâncias
discriminadas pelo Oonselho Nacional
de P2&quisa6.
Art. 2. o O concessionário da auto.
rízação fica obrigado a recolher aos

cofres públicos, na forma da lei, 05

tributos que Iôrem devidos à União,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do dísposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 se o concessionário da' autorização não cumprir qualquer das.
obrigacões que lh-e incumbem, a autorizacão de lavra será declarada caducá ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas,
Art. 4. o As propriedades viznhas
estão sujeitas às servidões de SO~) e
sub-solo para fins de lavra. na forma dos a-rtigos 39 e 40 do Código de
Minas
Art. 5." O concessíonárt ü da e.utoriza'çã,) será fiscalizado pelo Departamente Nacional da Produç~u Nin.er<!J
e gozará dos
favores ji..:;':?'iminadaE
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorízação de .avra terá
por título êste Decreto, que s-:'l-i tr ans(:'it o no Uvro próprio da üihi?LJ de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da. taxa de nove mil -e novecentos cruzeiros (Cr$ 9.900,00) .
Art. 7. o Revogam-ee as disposições
em contrário.
Rio d ' JaneiTo, 2 de dezembr o oe
1958, 137. o da Independê'1cj..1. e 70. o
da República.
I

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N." 44.981 DEZEMBRO DE 1958

DE

2

DE

Renoua () Decreto n.O 39.459, de 27
de junho de 19'56.
O P~:'2sidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere :) artigo 87. n,o l, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-c-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.0 Fica renovada. pelo prazo
de dois (2) anos. nos têrrnos da letra "03," do art. 1.0 do Decrete-rei nú-.
mero 9.605, de 19 de agôsto de 1946.
a autorização eoncedidj, ao cidadão
brasileiro Mário Pinheiro pelo D2Cl,eto ' número trinta p novê mil quatrocentos e cínquenta e nov-e <39.459),
de vinte e sete (27) de junho de mil
novecentos e cinqüenta e seis (1956),
para pesquisar carvão mineral no di.';"
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trt o de Nova Vene'7.D municipio de
Orícíúma. E:>' r. do de Santa CaQlril'\~::'.

. Art. 2.' A ;)r~sente renovaçã , que
será uma via autêntica dêste decréto, pagará ~t taxa de cinco mil CrU:t.P.!!05 I Cr$ ·5.MO,CO) e será t:::r~:l.5Cr!t(o
no livro plt1p lo da Divisão de Fomento da produção Mineral, do Ministério da Agvícultut a.
.
Art. ~~.o Revogam-se as dispo.si~õ:~,'5
em contrário

Rio de Janeiro 2 de dezembro de
1958: 137.° da Independência e 70. 0
da R-epública.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Mário Meneghetti.

DECHETO N.o 44.982

2

DE

DE DE'ZE.r\'IBRO DE 1958

Autoriza o cidaàão brasileiro Luiz
Carvalho de Araujo a taorar calcário e associados no MU1Úcípio de
Itüuipim, Estaiio de Minas Gerais.
O Presidente da Repút:::lka, usando
da atribuíçân que lhe confere o art.
87, n o I, da oonstrtutção, e nas têrmos d{) Decreto-lei n.> L 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1°, Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Carvalho de Araujo a
lavrar calcári-o e associados, no lugar
denccnlnarro Córrego Séco distrito de
.Itajutíba, Município de Inhapim, Estaào d'e Minas Gerais. numa área de
sessenta e dois hectares .62 ha) delimitada por um pclígono irregular,
que tem. um vértice a setenta e um
metros (71 m) , no rumo verdadeiro
setenta graus vinte minutos sudeste
(70° 20' SE), da confluência dos cór;
regos de Mamão ou da Pedra e Sêco
e os lados, a nartu dêsss vértice, os
seguintes comprimentos ~ rumos vercarreírcs: trezentos e noventa e um
metros e cinqüenta centímetros .....
(391.50 m) , vinte e sete graus quarenta minutos, nordeste (270 40' NE);
duzentos e oíto metros e sessenta centímerros (298,60 m)
vinte e nove
graus. vinte minutos, noroeste .....
l29° 20' NW); quinhentos e setenta
e três enetros (573 m) , quarenta e
sete graus, vinte minutos, noroeste
(47 0 20' NW); duzentos e quarenta
e doís metros e cinqüenta centímetros
J

l

(242,5{) m) , setenta e seis graus. trín-,
ta e cinco minutos, noroeste
.
(760 35' NW); trezentos e quarenta
metros (34() m) , nove graus, quarenta minutos, sudoeste (go 40' SW); setecentos e dezenove metros e trinta
centímetros (719,30 m) , um grau,
cinqüenta minutos. sudoeste
.
(li) 50' SW); seíscen-cs e sessenta e
deis metros (662 m) , oitenta e três
graus, trinta e cinco minutos nordeste (830 35' NE). Esta autorização é
outorgada mediante as cor-díções
constantes do parágrafo único do art.
28 do Código de Minas e dcs arts.
32, 33, 34 e suas allncas. além das
seguintes e de outras constantes do
me~.'110 Códlgo,
nã ú expressamente
mencionadas neste decreto ,
Pa rágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamt:nto aprovado pelo Decreto n.? 30.230, dé 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
assocíado.: de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do
c.tado Regulamento ou de outras
subatàncias discriminadas pelo Conselho Nacional de 'Pesquisas
Art. 2°, O concessionário da autorização fica .obrtgado a -ecolher MS
corres púbI:cos, na forma da lei. os
tributos que forem devlcos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3°. Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe ~ncumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de' Minas
Art. 4°. As proprted'ades vizinhas
estão sujeitas às s-ervidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5°. O concessíonárío da au,
torízaçâo será físcalízado pelo Departamento Nacional da produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 'j'1 do mesmo Código.
Art.

6 0 • A autorízação de lavra
terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão d'e Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de mil duzentos e quarenta cruzeiros
.
(Cr$ 1. 240,00) .
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Art , 7°, Revogam-se
em contrário.

as

dísposi,

~Õ€S

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
J958; 137.° da Independência e 70,0
<~àa. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Moneqhetti

DECRETQ N.o 44.983 DEZEMBRO DE

DE

427

rá válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro própr~o da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mírnstàno
. da Agricultura.
Art. 3.° - Revogam-se as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro 2' de dezembro à-e
1958; 137.° da Independência e 70:'
da República,

2

DE

JUSCELINO

1958

Companhia Industrial Exportadora a pesquisa?'
mica e associados no municíp:o de
Presiâenze Soares, Estado de 1I-finas Gerais.

KUErrSCHEK~

Mario Meneghetti

.Auioriza a me« -

o Presidenre da República. usando
.da atribuição que lhe contere o art.
..a7 n.? I. da Constíruiçân e nos [61'mos do Decreto-lei D. o 1.985 de 2ft de
janeü'o de 1940 (CódigO
Minasj
decreta:
'
Art. 1.0 - Fica autorízeda a Inex
- Companhia Industrial Exportado.ra a pesquisar mica e associados, em
terrenos de propriedade de Pedro Se~
.renário no lugar denomiriadr, Taquara Preta, distrito e município de Pre.sídente Soares, Estado de Minas ·.}e.raís . numa área de oito hectares (8
na); delimitada por um retângulo
..que tem um vértice a quinhentos c
.sessent.a metros (560 m.) , no rumo
.magnétíc-o quinze
graus
sudoeste
(15.0 SW) do canto oeste (W)
da.
casa de B2njamin Valéria e Os iadcs
diverg'entes dês se vértice, os se~l1i:"'l~
tes comprimentos e rumos rnagneti,
,005: duzentos metros (200 m.) . seten,
ta e cinco graus sudoeste (75. 0 SW,;
'Quatrocentos metros (400 m.i , quín,
zoe graus sudeste 05.0 SE).
Parágrafo único - A execução da
presente autorízaçã-, fica sujeita às
-estípulações do Regulamento aprova·0.0 pelo Decreto n.v 30.230 de 1, de
-dezembro de 1951. uma vez se verifíque a existência
jazida, com-, 8~
saciado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2,0 do citado
Regulament.o ou de Outras substàn.eías discrim:nadas p·ela Conselho Na-eíonal de Pesquisas.
Art. 2.° - O título da autorização
-de pesquisa, que será uma via autêntica dês te Decreto, pagará a. taxa de
ztrezentox cruzeiros (cr$ 3(}(J,(l'D) e rõe~
J

de

na

DECRETO N. o 44.984
D~EMBRO

DE

DE

2

DE

1958

Autoriza o cuiaâõ» brasileiro Theophilo
Badin, a pesquisar cassiterita e associados, no Municipio de Livramento do
Brumaâ-, Estad j
da
Bahia.

o

Presidente da. Re.pública usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87. n. o I. da Constituiçâ,o e n~
têrmos do Decreto-lei n . o 1.9&;'. de
29 de janeiro de 1940 (Código d-c Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidacUl-o
brasileiro Theophilo Badin 2! pesquisar
cassiterita e assoclsdos. em ter.ren~

c.evn1utos. no lugar denzrnmad , ltaguaçu d~stríto e município de t.ivrs,
ment., de Brumad.j, E<;tado da B:lhla.,
numa are a de quinhentos hecs-res
!5DO ha) delimitada por um retãnguIo qUe tem um vértice a mil e [rt.zentc~ metros
O. S{)Om) , no run.s
verdadeir., de trinta e seis graus Jl/)roeste (38 0 NW) da confluência do
córrego vereda no Rio Taquari e os
lados, divergentes dêsse vértice 03
seguinres comprimentoS e rumos' V'el"dadeír os: doiS mil e quínhentzs metros
(:~. SOOm)•
quarenta e cinco
graus n-rdeste (450 NE); doi~ mil
metros

(2. C()(}m)

quarenta e cinco

graus noroeste (4,5° NW).
Parágrafo único. A execução Oa
presente autoriz&.ção fica sujeita à,
estipulações' d ú Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30. 23{). de 1
de desembto de 1951, uma vez se
verifique a existência na ja~ida- C0~
mo aGsoeiado, de qualquer das substâncias a que se ref.sre o art. 2.° do'
cítadz Rtgulament., OU de oUtr~
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substância s dlscrfmínadas pelo Con~
selho Nacional de PesquU!ia.
Art. 2. ° O titulo da aUtoriz:a.ção
de pesquisa, que será uma via au.
têntíca dêste Decreto. pagará a taxa"
de cinco mil cruzeiros (Cr$
.
5.000,OQ) e será válido por dots an;:,s

a contar da data da transc"rlç.to

DI,

Livro próprto da Divisão de E',;,Olen,
to da Pl'oduçâo Mineral do Mini..~erlo

da Agriculturá.,
'
Art. 3, o Revogam-se as disposi<:5es
em contrárlo.
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
lSS8, 13'7.(, da Independência e 70. o

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

tos sudoeste

(5,5' SW); trezentos e'

quarenta metros (340m), vinte e três'
graus quatro minutos sudeste (23 0 ()4'
SE) ; trezentos e trinta metros (330m),
vinte e um graus cinqüenta e seis
mínutcs sudoeste (210 5<5' SW); quinhentcs e setenta metros (570m), éin-qüenta e cinco graus cinqüenta e SeIS
minutas sudoeste (550 Sil' SW); seiscentos e trinta metros (630m), cinqüenta e oito graus trinta e quatro

minutos noroeste (58 0 34' NW); qua-

trocentos e setenta metros (470m);
trinta e quatro graus trinta e quatro
minutos ncroMte (340 34' NW): mil e'
trezentos metros (1.3{l(lm), trinta e
cinco graus vinte e seis minuto, nordesta (350 26' NE); quatrocentos e
sessenta metros (4E'Üm) cinqüenta
e sete graus vinte e seis minutos nordeste (570 26' NE). Esta autnrtzação.
ê outorga-da mediante as oondtçôesconstantes do parágrafo único do
tigo 28 d~ Código de Mnias e dos atrtigcs 32, 33, 34 e SU?S alín-eas. alem
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste D€Cl·eto.
Parágrafn único. A ex-ecução da.
presente autcrizaçãn fica sujeita à,Z,
estipulaçôes do Regulamento aprovado pelo D-ecreto n.o 30.230, de 1 dedezembro d-e 1951, uma vez se venfique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâneras a que se refere o art. 2.° do citado Regulamentü ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesouisas.
AI't. 2.° O concessionárto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma' da lei 00
tributos que forem devidos à União,
ao ID3tado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. :3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das.
obrígaçôes que lhe incumbem, à autorização de lavra será declarada 'Ja'duca ou nula, na forma dos artígos
37 e 38 do Códig-o de Mim's.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de Bolo e
subsolo para fins d-e lavra, na' forma
dos arts. 39 e 40 do C'õd~g~::J doe Minas
Art. 5.0 O concessionário da auta-r1z.açao será fiscalizado pelo Departarnento Naciomü da Produção Mineral e gozará dos favores discriminedos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decr~to, que será
transcrito no livro p~'óprio da DiviI

Mário Meneghett'i.

,,1'-

DECRETO

N.O 44.98'5 DE
DEZEMBRO DE 1958

2

DE

Autoriza- a Companhia de Mineração
Nouulimense a lavrar minério de
terro no município de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da! República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nOG
têrrncs do Deereto-let n.s 1.985, de
20 de janeiro de 1940 (Códig.o de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Cornpa.nhia de Mineração Novalimense a lavrar minério de ferro no lugar d-eno-

minado s,errinha, distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho, Estado doe Minas Gerais,
numa área de cento e cinqüenta ~
sete hectares e cinqüenta ares ....
157.50 ha i , delímitade por um polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e vinte metros (32'Ürnl
no rumo verdadeiro quatro graus vinte e seis minutos sudoeste (40 26' SW)
do marco geodésico do' ponto .naís
alto da Serr&, da Moeda no marco
Alto da Serra e 05 lados, a pa'rtir
dê~e vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e cíncüenta metros (55Qm),
quatro graus vinte e seis minutos
sudoeste (40 26' SW); duzentos metros '(200m), cinqüenta e cinco graus

trinta e quatro minutos sudeste (55°

34' SE); quatrocentns e quarenta me-

tros (44úm), cinqüenta e seis mínu-

ATOS' DO PODER

.sâo de F-Jmento da Produção Mineral do" Min1stério da Agricultura, após
-o pagamento da taxa! de . três mil
cento e sessenta cruzeiros (Cr$ ....
.3.160.,(0) .
Art. 7.° Revogam-s,e as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e '70.:
-da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneyhetti.
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Art. 21> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5 .000,00) e será
válido por dois anos a contar da ata
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Ja.neiro. 2 de dezembro de
1958, 1379 da tndepenoênota e 709 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

N9

44. 9-86 -

DE

2 DE

DEZEM~

Mario Meneqh.etti .

BRO DE 1958

.

Autoriza o cidadão .brasileiro Theophilo B aàin a pesquisar oassaerita
e associados, no município de Livramento do Brumaâo. Estado da
'Bahia.
.

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985) de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theophilo Badin, a pesquísar cassiterita e associados, em
terrenos devolutas, no lugar denominado Verêda. dístríto e município de
Livramento do Brumado, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a mn
-e trezentos metros (1. 300m) no rumo
verdadeiro de trin ta e seis graus noroeste (36 Q ' NW) da confluência do
. córrego Verêda no rio Taquarí e os
lados, divergentes. dêsse vértice, os
segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2. 500m). quarenta e cinco graus
nordeste (45 9 NE); dois mil metros
<2.000m), quarenta e cinco graus sudeste (459 SE)..
Parágrafo único A execução da pre-sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 30 .230. d~ 1 de dezembro de 1951, unia vez se verifique
:a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díserímínadas pelo Oons-ellio Nacional de
Pesquisa.

DEC~K:'O

N.o 44.987 -.:... DE 2 DE
1953

DEZEMBRO DE

Autoriza. o cidadã. brasileiro João
Batista da Silva a pesquisar mica
e quartzo no Município de Virgo~. 'uiia, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.? I, da Constituição e nos
têrrnos d-o Decreto-lei n," 1.985, de 29
de :' tneiro de 1940 (Código .de Minas), jecr€ta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadão brasileiro João Batista da Silva'
a pesquisar mica, quartzo em terren
devolutos no lugar denominado
Córrego dos Passos, Distrito de Marilac, Município de vírgoíãndía, Estado de Minas Gerais, numa área
de -rínta ee quatro hactares e vinte
e doi. E,:'es (34,22 ha), delimitada por
um ~01fgOL3 irregular, que tem um
\ ~l"tice a trezentos e sessenta e seis
metros (366m) , no rumo magnético
de cinquenta e oito graus nordeste
(58 0 NE). do C'anoo Nordeste (NE)
da .:.qS~. de João Batista da Silva e
c lados a partir dêsse vértice. Os segui'" tes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e trinta e dois
metros (632m), dezessete graus trinta
minuto. noroeste {l7° 30' NW); du-.
zentcs e quarenta metros '(240m t
oitenta e nove graus trinta minutos
noroeste (89° 30i NW); trezentos e
dezenove metros (319m), quarenta e
três graus sudoeste (430 SW: qui, nhentc . e Joís metros (502m) " quatro
graus quarenta e cinco minutos suo
deste (40 45' SE); seiscentos e vinte
e St..~.. metros C626m) , setenta e oito
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graus trinta minutos nordeste ....
1-

';:;{)'

NE).

Parágrafo único. A execução d
presente auto-ízacão fica sujeita - à
estipulações do Regulamento aprova
do p,,' D€creto u.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veriii
que a existência na jazida, como as
sociado. de qualquer das substãcías
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas. _
AI .. 2.° O titulo da autoriza-ção
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará - a taxa
de trezetos e ninquenta cruzeiros .. '
(Cr$ 350,00) e será válido por dois
(2) anc
a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
:Fomento da Produção Mineral do Mi-nistério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

Meneghetti

EXECUTIVO

rumos verdadeiros: dois mil quinhen..:.
tos metros (2.500 m) , quarenta e eín00 graus nordeste (450 NE); dois mil
metros (2.000 m) , quarenta e cinco>
graus noroeste (450 NW) .
Parágrafo único. A execuão da>
presente autorização fica sujeita às·
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 dedezembro de 1951, uma vez se verificue a existência na jazida, como associado, de qualquer das substãncias a
que "e refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substânciasdiscriminados pelo COnselho Nacional
de ::>e.squisa.
'
Art. 2.° O título da autorização-de pesquísa, que será uma via autêntica déste decreto pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) eserá válido por dois anos a contar da
data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposlções em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1953; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO

DECHETO

N.O

44.988 - DE 2
DE 1958

DE

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DEZEMBRO

.Asuoriea o cidadão brasileiro Theophilo dadin a pesquisar cassiterita
e associaâos, no Município de Livramento do Brumado, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, li.o I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (C'ódigo de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasíleíro Theophilo Badin a
pesquisar cassiterita e associados, em
terrenos devolutcs, no lugar denomínado_ aquari, distrito e Município
de Livramento do Brumado, Estado
ria Bahia, numa área de quinhentos
:t _ - l.1'es (500 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a dois
mil e setecentos e vinte cinco metros Ü. 725m) , no rumo verdadeiro
de quarenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (490 30' SE) da conrruência do córrego verêda no rio
Taquari e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e

DECRETO N.'} 44.989 ,DEZEMBRO DE 1958

DE

2

DE:

A utoriza o ciâaâão brasileiro Lourival
PinhelTO Ferreira a pesquisar minério ãe ouro no Município de tuutuba, Estado do Pará.

O Presidente de. República, usandoda atribuição que lhe confere o art.
87, n,v I, da Constituição e nos.
têrmos do Decreto-lei n.s 1. 985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:Art. 1.9 Fica autorizado o cidadãO.
brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira;
a pesquisar minério de ouro no leit(}"e margens do Rio das Tropas de domínio público, na conformidade do(isposoo no item 2. 9 do art. 11 do,
Decreto n.s vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e três (24.64;)) dedez (lO) de julho de mil novecentos
e cinqüenta e. quatro (1954) Códig<)r
de Minas, distrito e município dettaítuba, Estado do Pará, numa área'
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de quinhentos hectares (M)O ha) , delimitada por uma faixa que Se Inicia

a vinte mil metros (20.000 rm ela
ccnfluêncía do aludido Rio das Tropas com o Rio Tapajós, tendo dez
mil metros (10.00~ m) de comprimento e quinhentos metros de largura (500 m j , sendo duzentos e emqüenta metros (250 m) para cada.
lado do seu eixo médio.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita P,'S
estipulações do Regula'mento aprovado pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verítique a existência na jazida, corno associado, de qualquer das substâncias
.a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na.cional d~ Pesquisas.
Art. 2. O título da autorização
de pesquisas, que será uma via autêntica. dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (C~$ 5.000,00',
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
tla Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958, 137.0 da Independência e 70. 0
da República.
Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK

(500 ha) , delimitada por um retàngulo que tem um vértice a três m.l
duzentos e cinqüenta metros (:i.250
m) no rumo magnético cinqüenta e
dois graus trinta minutos noroeste
(52 30' NW) do marco de madeira
de lei localizado na embocadura da
U

estrada que liga o povoado de Vilage
à margem direita do rio Xingu ~ ü~
h.dos, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos rnagnéticos: mil metros (1.000 m) , norte
(N); cinco mil m-etros (5.000 rm,
leste (E).
Pa ágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita! às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n, 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifrrue a exístêncla na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.Q do citado
Regulamento ou de outras substã ncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. a- O titulo da autorização de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste d-ecreto, pagará a taxa 'de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
váhdo pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Minístérro
da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-6e as disposições
em contrário.
I

Q

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e 70.0

Mario Meneçhetti

da República.
JUSCELINO

DECRETO N.o 44.990 DEZEMBRO DE

DE

2

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro MOac1)r
Pinheiro Ferreira a pesquisar 0 11,70
no município de Põrto de Moz, Estaâo do pará.

O Presidente da R€pública, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de ~o.neiro de 1940 (Código de Minas) t decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Moaeyr Pinheiro Ferreira
a pesquisar ouro, em terrenos devolutos no lugar denominado Volta
Grande, distrito de souzel. muníeíoío
de PÔl.'OO de Moz, Estado do Pará,
numa área de quinhentos hectares

KUBITSCHEK

Mario Menegh'ettL

DECRETO N.o 44.991
DEZEMBRO DE 1958

DE

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Lopes da Silva a lavrar bauxita no
Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.? I, da constituição e nús têr,
mos do Doecreto-lei n.o 1.985, de ~9
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas)

DECRETA:

Fica autorfzade o cídadão brasileiro José LOpes da Si! V1 a
Art. L° -
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lavrar bauxita, em terrenos de sua
propri-edade no lugar denominado
Córrego do Meio, distrito e munícíp:{) de Poços de Cal d as, Estado de Minas Gerais, numa área de noventa e
um hectares setenta e três ares e setenta e cinco centíares (91,7375 ha) ,
delimitada por um polígono lrregular
que tem um vértice a quinhentos e
.noventa e cinco metros (595 m.i no
rumo verdadeiro dezesseis graus qua.
renta minutos noroeste (16. 0 40' ~W)
do meío do pontilhão da nova rodo;
via Poços d'e Caldas-Oaldas sôbre o
córrego do Meio e Os lados, a parí.rr
dêsse vértice, OS seguintes comprímentes e rumos verdadeiros: mil duzent os e .einquenta metros O. 2~O m i ,
cínquenta e dois graus dez minutos
,noroeslie (520 10' NW); quinhentos e
doze metros (512 m) , vinte e um graus
cinqüenta minutos nordeste (21 0 50'
NE); mil duzentos e noventa e qua,
'tro me'aos 0,294 m.) setenta e um
graus dez minutos sudeste (71.0 10,
- -SE); novecentos e c.nquenta metros
(950 m.) vinte e sete graus cinquen.
ta minutos sudoeste (27.° 50' SW),
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32. 33, 34 e suas
akineas além das seguintes e fIe outras constantes do mesmo Cód~go>
não expressamente I mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único - A execução da.
presente autorizacâo f~ca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad-o pelo Decreto n.? 30.'230, doe 1.08
dezembro de 1951. uma vez S€ veríft- .
que a existência na jazrda corn-, assccíadc de' qualquer das substâncias
a qU'2 se refere o art. 2.° do cí.aao
Regulamento ou de outras suostàndas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pe.squ:sas.
Art. 2.° - O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à Untão,
ao Estado e ao Município, em cumprimento da disposto no art. 68 do
Códig''Ü de Minas.
Art. 3.° - Se o concessíonárío da
autorização não cumprir
qualquer
das obrigações que lhe incumbem, à
autorízaçâo de lavra será declarada
-caduca ou nula, na forma dos artigos
"37 e 38 do código de Minas.
Art. 4.° - As propríedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
1

sub-SOLD pra fins de lavra na rorma
d05 artigos 39 e 40 do OódigO de Mi-

nas.
Art. 5.° - O concessionário d.a au.
torrzação será fiscalizado pelo Depar~
tamento Nacional de Produção Mine~
ral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo oódíg».
Art. 6.° - A autor:zaçá'D de lavra
terá pOJ; título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de F'Dment8 da Pro-àução ML
neral do Ministério da Agr ícultura,
após o pagamento da taxa de mil oi,
tocentos e quarenta cruzeíros : (Cr$
1.840,00)

Art. 7.0

-

Revogam-se as dispcsí-

ções em contrário.

Rio -de Ja>lleiro 2 de dezembro de
1958, 137.° da Iridependênei a e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRE-TO N.o 44,992
DE DEZEMBRO

DE

DE!

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira a pesquisar
minério de ouro no Município de
Itaituba, Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição ous lhe confere o art.
87, n > 1, da Constitüição, e nos têrr.ios do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
dê janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourival Pinheiro Ferreira
a pesquisar minério de ouro no leito
e margens do Rio das 'rropas. d'e
domínio público, na conformidade do
disposto no ítem 2.° do art. 11 do
Decreto n. o 24.643, de 10 de julho de
1934 (Códig.o de Águas) Distrito e
Municípío de - Itaituba, Estado' do
Pará, nuena área de quinhentos hec.
tares (500 ha) , deliminad'a por uma
raíxa que se inicia a dez mil metros
(10.eGO m) da confluência do aludido Rio das Tropas cem o Rio Tapajós, tendo' dez mil metros de comprimento (10.001) m) e quinhentos
metros (500 m) de largura, sendo
duzentos e cinqüenta metr-os (250 m)
para cada lado do seu eixo médio.
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 3().230, de 1
, de dezembro de 195], uma vez se verifique a existência na jazida, como
associada, de qualquer das substâncias a que se refere c art. 2° do citado Regulamento ou de outra, substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacíonat de Pesquis as .
A.rt. 2°. O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cín;
C{) mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido pelo prazo d'e dois (2) anos,
a partir da data da transcrição nolivro próprio da Divisão de Fomento
da Produçã·o Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrárie.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
,1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

433

Art. 3Q Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório. se a interessada não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Agu2.S,
do Departamento Nacional. da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro do prazo de noventa
(90) dias. a contar da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos das obras,
l i - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Art. 4.° O pres-ente d'acreto entra
em vigor na data da sua publlcacão ,
Art. 5 Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1958; 137. o da Independência e 7'Ú, °
da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

KuimrsCl-IEK.

Mario Meneghetti,

DECRETO NQ 44. 993 - DE 3
ZEMBRO DE 1958

DECRETO N.o 44·994 . Dl::ZElvIBRo DE 1958
DE 'DE-

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Lambart Estado de Minas GerCl.is.
a ampliàr suas instalações

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I. da Constituição, e nos
têrmos do D-ecreto ns 2.059, de 5 de
marco de 1940;
Considerando qUe. pela Resolucão
n Q 1.521 o Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica reconheceu
a conveniência da medida. decreta:
Al't . 1'1 Fica ali torísada a Prefeitura Municipal de Lambari a ampliar suas instalações mediante a
remodelação do seu sistema de distribuição na sede do município.
§ 1'1 As características do grupo gerador de energia elétrica, acima mencionado, serão fixadas oportunamente
pelo Ministro da Agricultura, por ocasião da aprovação do projeto.
§ 2'1 A ampliação destina-se à me.
Ihoría de fornecimento de energia
elétrica ao sistema da concessionária,
Art. 2'1 A presente ampliação fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que r-egulamenta {)5 servíeos de
energia elétrica.

DE

3

DE

Transfere de Sebastião pereira da suDa para a Prefeitura Municipal de
Cgimbra a concessão para a pr.iâu-:
çao e Iornecimento de energia cl~
trica aos distritos de Coimbra e Ca[uri, municípios de Coimbra e Viçosa, Estado de Minas- Gerais.

O Pu:'sidente da. República, usando
da atribuição que lhe confer'ê o artigo 87, inciso I, da Ocnstdtuição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
Ct~ Águas (Decreto tl. U 24.643, de 10
de julho de 1934,
Considerando que pela Re.301uçã<:>
0.° 1.031, de 11 de agôsto de 1955, o
Cons-elho Nacional de Agucis e Ener~
gia Elétrica autcrizou a transferência
dos bens e ínstalacões da trema D8::Otencents a Sebastião Pereír..a, da Si~va
para <1 Prefeitura MuniciJ::,\3l ae G.::imbra.
Deereta :
Art. L Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de CO'!....TP-.bl'a a
concessão para a produção ~ íornecimento de energia elétrica nos distritos de Coimbra e Caj uri , municípios de Coimbra e Viçosa, Estado de
Minas Gerd.l..I'::. de qUe era titular sebastião Pereira d:L Silva, de (/Jnfn'midade com o Decreto n.o 3-2.927, de
2 de junho de 1953.
U

ATOS DO PODER
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Al't. 2.0 C0.d uc,uá O p:)~~.n Í€ t~
tulo, independEm. t~ ~e. ato _ d&.;la1~<1 tario, se a conercl551onana na.] aS51~a.r
o ccrntl'ato d~Gci.pbaar. da COl1 cess a?
dentr.o do prazo determinado p A" Mi#.1':stéri o da Ag~l(,ultUl'a.
.
Art. 3.° &, ta.'.'i fas de fornecímento de erergia elé tI" ca serão Fixadas
e trienatmecite revistas pelo Miuiaté-

r.o da Agl'icultm a.
.
Art. 4.° :fl>:rtrç Dec'l"eto ent!'? !õ:m VIga na data da sua publicação: _
Art. 5.o R BVÜ'g 3.nl se as jl5Jj)o)~lÇoeS
em contrário.
Hio de Janeiro, 3 Ú~ deZEl{I1b1'0 de
19'5'8; 137.° da Independêeicia e 70.0 da
RepúbUc·a.
Jm:;CELINO

EXECUTIVO

dos, projetos e orçamentos das obras
a executar.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministm da
Agricultura.
Art. 3." ÉSte decreto entra em vígor
na data. de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as díspcsições
em con trárío .
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1958: 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

KUBITSCHE~

Mario

Mario tãeneçhettí

DECRETO

N9 44. 995 DE
ZEMBRO DE 1958

3

DE DE-

Autoriza a construção de uma linha
de transmissão entre a usina Cotegipe, de propriedad~ da Corr~panhia
Hidrelétrica de sã« F1"anC1SCo, e,
a fábrica de Cimento" Aratu, Estado
da Bahia.
O Presídents da República, usacidc
da atribuição que lhe confere o arttcro 87 inciso r, da Constituição, e
~~s têl:mos do que dispõe o Decreto
nO 2 059 de 5 de março de 1940,
Co~siderando que. pela Res,)lução
no 1.539, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 10 Fica a Companhia Energia
Elétrica da Bahia autorizada a construir uma linha de transmissão entre
a usina Cotegipe e a fábrica de Cim-ento Aratu, no município de Sa]va~
dor, Estado da Bahia.
Parágrafo úníoo. Por ocasião da
aprovação dos projetos pelo Ministério da Agricultura, serão fixadas as
características técnicas das instala-

ções autorizadas ,

Art. 2° Caducará o presente Decreto, independente de ato declaratório,
se a concessionária não satisfizer às
seguíntes condições:
I
Apresentar à Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
'Agricultura, dentro do prazo de cento
e vinte (120) dias, a contar da data
rl~. nllhli ....51('.~l\ riÂ."~p' nP.r.ret.o. os pstu'

Meneghetti

DECR.ETü N.o 44.996 DE DEZEMBRO DE 1958

DE

3

Dá ncoa reàação à ementa e ao artigo 1.° do Decreto n.o 42.883, de
26 de dezembro de 1957.

O Presidente da República, usando da, atríbuíção que lhe cOnfere o
art. 87, inciso I, da Constítuiçãn, decreta:
Art. 1.° A Ementa e o art. 1.0
do Decreto u. o 4:2.883, de Z6 de dezemoro de 1957, passam a ter a se·
guínte redação:
"Outorga à Prefeitura

Munici~

paZ de Palmelo concessão par a o
anrooeitamenic
da
energia tu-

dráulica de uma queda exi.<;.~e'l.te
no curso d'água Caiapo, distrito
de Caiapõ, município de Palmao,
Estado de Goiás.
Art. 1. o E' out'orgada à Pre-

feitura Municipal de Palmelo
concessão para o a;proveitamento
da energia hidráulica de uma
queda existente no curso d'água
Caiapó, distrito de oaíapó, munícípío de PalmeIo, Estado de
Goiás, respeitados os direitos de
terceiros" .
Art. 2.~ O presente decl'eto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de deZembro de
1958; 137. da Independência e ';'0.0
da República.
Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

ATOS

DEDRiETO

N, o

44.997

DEZEMBRO

DE

-

DE

no PODER EXECUTIVO
3

])E

}9'5'8

Autoriza Cf., Indústria e Comércio de
Minérios S. A. "Lcnmi"; a instalar uma usina termoelétrica na
mina "Serra do Navio", situada no
distrito âe Pô rio Grande, do município de lvlacapá. Território Federal do Amapá, para uso exclu-

sivo,
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DECRETO N.o 44.998 DEZEMBRO DE 1958
Autoriza a Indústria' e
Minérios S. A.
instalar uma usina
para uso exclusivo.
Macapá', situado no
Macapá.
Território
Amapa.

DE

3

DE

comercio de
ICOMI - a

term/seletricc;

no Pôrto de
município dI;:
Federal
de

Pl'esid~mte da RepÚlblica, usanda atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição.
e nos têrmos do artigo 3.° do Dede 1'941, combinado com o artigo 10
do Decreto-lei n.O 2.281, de 5 de
junho de 1940, diêcreta:

'O

o

Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmcs do art. 3. o do Decretolei n. o 3.763, de 26 de outubro de
1941. combinado com o art. io do
D2cr8to-lei n . o 2.2aL de 5 de jUnho
de Hf40, d-ecreta:
Art, 1.0 Fica autorizada a Indústria e Comércio de Mínérícs S. A.
"rcomi" a instalar uma usina termoelétrica na mina "Serra do Navia", situada no Distrito de Põno
Grande, do muuícípío de Macapá,
TçlTitóri o Federal d1J Amapá.

§ 1. o A energia elétrica prcduzida,
destina-se ao uso exclusiVO da interessada ,
§ 2. ° POl' ocasião da aprovação dos
pl''Üjetos. serão fixadas ascaracterístícas técnicas da insta1acão.
Art. 2. o A present-e autcrização fica
sujeita às disposições do Decreto numero 41.{}19, d·e as de fevereiro de
195,7, que l'<:g'ulamenta os serviços de
energia elétrica ,
Art . 3. o Caducará o presente ~í
tulo, ind'ependente de qualquer ato
declaratório. s-e a Concessionãria nâ->
cumprir as seguintes condições:
r - Apresentar dentro de noventa
(91)) dias, COntados da publicação
dêste Decreto, o projeto e orçamento
das instalações.
IiI Iniciar e concluir as obras
nos prazos que, ror em determínarí.js
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único_ Os prazos a que
soe refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 4. o O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições
-em COotrárío ,
RLo de Janeiro. 3 de dezembro de
1'905,8; 137. o . da Independência e 70. o
da República.

do

Art. l.0 Fica autorizada a Indústria e Comércio de Minérios S. A. rOOMI - a ínsralar uma usina termoelétrica, no Pôrto doa Macapá, situado no município de Macapá, Ter·
l·itório Federal do Amapá.
§ 1.0 A energia elétrica produzida
destina-se -ao usa exclusivo da ir,·ta-

ressada ,
§ 2.° Por ocastão da aprevaçêo dos
projetos serão fixadas as caracjerísticas técnicas da instalação,
Art. 2.° A presente autorização
fica sujeita às disposições do' Decreto ,n.o 41.019, de 26 ds fevereiro
de 1957. que regulamenta oS serviços
de energia elétrica.
Art. 3.0 Oaducará o presente títUlo, indepcnder.1e de qualquer a.to declaratório, se a Concessionária não
satisfizer as condições seguintes:
r - Apresentar à Divisão de Azuas
do Departamento Na.cional da pru~
duçâo Mineral, do Ministério da
Agricultura. dentro de noventa (90)
dias, contados da publicação dêste
Decreto, o projeto e orçament-o das
insra.ações.
Ir Iniciar e concluir as abrás
nos prazos que forem dejermínaoos
pelo Mir.1stro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
8ê refere êste <:...r~;,go poderão ser prorro:.;adcs por ata do Ministro da Agricultura.
Art. 4,0 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam~sc as disposições
em contrário.
~
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1958, 137.0 da Independência e 70.0
d.a República.

JUSOELINO 'KUBITSCHEK,

JUSCELINO KUBITSCHEK."

Mario Meneghetti.

Mario Meneghetti,

ATes
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DECRETO N. o 44.999
• DEZÉMBRO DE

DO PODER EXECUTIVO

3

DE

art , 87, item I, da C'Justirtuição, de-

DE

creta:

1958

Art. 1l' O art. l Q e as alíneas b
e d do art. 2Q do Decreto n- 36.512,
de 1 de dezembro de 1954, passam a
ter a seguinte redação:

Autoriza a COmlpanhia Hiãrc-Elétrica
Paranapanema a amplwr suas instalações.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere °
art. 87. incisD l, da GOllStitUição,
e nos têrmos do Decreto-lei n. o 85-2,
de 11 de novembro de 1938, e
Considerando que, pela Resolução
TI. o 1. M6, de 7 d·e outubro de 1958,
a medida foi julgada conveniente
pelo COnselho Na eíona 1 de Aptas e
Energ:'a Elétrica decreta:

"Art. 1.0 A Delegação Brasileir~
na Comissão Militar Mista BrasilEstados Unidos (C.M.M.B.E.'U.).
nomeada pelo Presidente da República, terá a seguinte constjtinção:
a)

"
.
Chefe do Gabinete - indicado
pelo Presidente da C .M,M.B.E. U.
um oficial superior de qualquer
das três Fôrças Armadas. com o
Curso de Comando e Estado Maior,
ou equivalente; exercerá, também,
as funções de Secretário da Comissão Militar Mista Brasil-Esta,dos
Unidos;
d) AsS-essôres' Militares deSIgnados pelos respectivos Ministros.
Tantos quantos forem julgados ne. cessártcs pelo presidente da C. M.
M. B. E. U. ÊSSes assessores servírão, também, à Presidência da Comissão;
e) Assistentes e Adjuntos do Gabinete oficiais de qualquer das
três Fôrças Armadas, indicados pelo
Presidente da C.M.M.B.E,U. em
número por êste conside.rado neces-sário. e designados pelos respectivos
Mmlstros .
C)

Art. 1. o Fica autorizada a Companhia Hidro-Elétrica Paranapanema
a ampliar suas instalações de energia
elétrica, mediante a montagem de
uma subestação abaixadora, na. cida ..
de de oornélío Procópio, Estado do

Paraná.
§

1. o A ampliação ora

autorízaca

destina-se ao reoebímento do sunrí-

mento que lhe será feito pala "Usi.
nas Elétricas Paranapanema S. A. "
- USELPA.
§ 2. o Por ocasião da aprovação dos
projetos, pelo Ministério da Agrícultura, serão fixadas as caracrerístícas
técnicas respectt vas ,

Art. 2." ltste decreto entra em vigor na data de sua pubücação.
N·t. 3. o R€vog"am_se as disposições
em cOntrário.
Rio de J.an eír °, 3 de dezembro de
1958; 137. 0 da Ind'ependência e 70 o
da. República. .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Mencghetti

DEORETO N.? 45.000 DEZEMBRO DE

I

DE

4

DE

'1958

MOdifica o Decreto n.o 36.512, de 1
de dezembro .âe 1954, que fixa a
cOmpusiçáo da Delegação Brasileira
na CI rmissôo Militar Mista Brasil-Estados Unidos e na COmissão
Mista de Defesa Brasil-Estados Uni-

dos.

o
da.

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

•..•...••••••...•..........••..•

b)

Parágrafo único. Os serviços administrativos da Delegação e da
C.M.M.B.E.U. serão atendidos por
servidores civis e militares requisitados aos órgãos da administração pública federal pelo Estado Maior das
Fôrças Armadas, mediante solicitacâo do Presidente da Comissão Militar Mhc>ta. Brasil-Estados Unidos".
"Art. 2.0 A Delegaçã.o Bra,o:;ileira da
Comissão Mista de Defesa Brasil.
Estados Unidos, nomeada pelo Presidente da República, - terá a S€4

guínte constítu'ção:
a)

..•.•.•..•..•...•..•.•...•...•.•

Membros - indicados peles resD~divos Ministros
três oficiais
generais, um de cada Fôrça Arma,da.
que exerçam as funções de Adido
Milirtar, Naval e Aeronautioo.
b)

c).
à)

. ••..••.••..•..•..•....•••.•••..

qualquer oficial brasileiro, devidamente cred-enciado, em serviço

ATOS

DO

PODER

nos Estados Unidos, poderá acumuIH suas funções - com as de assesda Delegação Brasileira na, C.
M. D. B. E. U.".
Art. 2.0 ÊSte Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art,, 3.0 .Revogam-Sç as dispos'ções
em contrário.
Rio de Jan:=iro, em 4 de dezembro de 1958, 137- 0 da Independência
e 70.0 da República.
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EXECUTIVO

DECRETO N.o 45.002 DEZEMBRO DE 19-58

DE

4

DE

SOl'

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

J;)r ge Leit-e.
Henrique Lott.

Francisco de Melo.
DElGRET'O N. ° 45. 001 DEZEMBRO DE

DE

4

DE

1958

Transfere na forma do art. 15, § 4.°,
da Lei n. o 3.115, de 16 de março
de 1957, cargo de TesOureiro-Auxiliar para o Quadro Supl-ementar
do Ministério da razenâa,

o Presid€,nte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art., 87, item I, da CiOolliitituiçáo e tendo em vista o que consta do p1"Oces80 n.? MF-356.094-S6 do Ministério
da Fazenda, decreta:
Art. 1.0 Flca transferido na forma.
do § 4.0 do artigo 15 da Lei número 3.115, de 16 de março de 1957,
um cargo de Tesoureiro-Auxiliar, padrão CC-6, do Quadro Suplementar
pl'evi s t o no artigo 1,° do Decu"'2to
n.v 43.549, item XII, de 10 de abrn
de 1958, na jurísdíçâo do Mínístério
da Viação e Obras Públicas, para
igual Qua dro do Ministério da Fazenda.
§ 1.0 O cargo ora transferido conti-

nuará a ser exercido pelo seu atual
ocupante José Carneü'o de Carvalho.
§ 2.0 O cargo a que se retere êst e
artigo mtegrará a lotação da D(;:~
Iegacia Fiscal do Tesouro Naci'Jnal
em :Minas Geral.5.
Art. 2.0 ÊSbe decreto entrará em
vígôr na data de sua puolícação, revogadas aS dísposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 1958, 137.0) da Independência
e 7G.o da República ,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas' Lopes.
Lucio Meira.

Permite o uso da medalha da UNEF
em uniformes militares.

o presidente da República!, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Oonstituíção, decreta:
Art, 1.0 E' permitido o uso, com OIS
uniformes militares, da medalha da
Fôrça de Emergência das Nações Unidas (UNEF), eoncedida pela organtzação das Nações Unidas (ONU) aos
seus integrantes.
Art. '2.0 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1958; 137. 0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

Henrique

DECRETO

N.O

KUBITSCHEK.

t.ou.

45.003
1958

DE

4

DE

DEZEMBRO DE

Fetifica

o.

Tabela Numérica ESPecial

de Extranaimerário-mensalista do
Estabelecimento de Material de Intendência da 2.a Região Militar do
Ministérió da Guerru

o pre.sidente ela República. usando
. da atriblX-çáo qUe lhe confere o artigo
8'7, item r. da Oonstit.uj{,~ão decreta:
Art. 1.0 Fica retificada na far-ma d,)
anexo, a Tabela Numér~ca Especiral de
Extranumerário-merlsOliSra do Estabelecim!Snto de Matcnal de Intendência
da 2.3 Região Mi'Itar, aprovada Pelo
Decreto n.s 34. 373, ct~ 26 de .lutubro
de 1953 na parte relativa à série tuncíonal de Servente.

Art. 2.° A retificaçi10 a qUrc se refere· o artigo antel'ior vigorará a partir de 17 de novembro de 1953. data
da publicação do d<:"Cl"dO mencionado.
Art. 3.° Revogam·se as dísposíções
em contrár:o.

Rio de Janeiro, "m 4 de dezembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCEUNO

KUBITSCHEK

Henrique t.ou

~

co

,t

MINIST~RIO

DA GUERRA

Estabelecimento de Muterial da Intendência da 2.11 Região Militar

Tabela Numérica fupe'c:al de Extranumerário- mensalista (art. 6 Q da Lei n 9 1. 765, de 1952)

Aros DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.o 45.004 ......:..
DEZEMBRO

DE

DE

4

DE

1958

Transfere, sem aumento de despesa}
junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Guerra, que
menciona.

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

1.0

Ficam transferidas, com

os respectivos ocupantes, as seguin-

tes funções das Tabelas Numéricas
Especiais de Extranumerário-mensalista, do Mimstérío da Guerra, abaixo indicad as:
1 - Duas (2) funções de Servente,
referências 19 e 20. ocupadas, respectivamente, por Francisco Rodrigues
Pereira e Almerindo Machado, a primeira da Tabela Numérica Especial
de Extra.numerário-mensalista da Diretoria de Motomecanizaçâo e a outra de igual tabela da Diretoria de
Material de Intendência (ex-Diretoria de Produção), Suprimentos e
Transportes 'do Exército),
ambas
para tabelas idênticas do Depósito
Central de Armamento e Munição e
do Esta.belecimento Central de Transportes, respec ti vamen te.

Art. 2.0 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1958; 137,0 da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

Henrique

KUBITSCHEK

Lott

439

DEOEi.'ETO N.O 45.005 - DE 4 DE
DEZE~1BRO DE lUfi8

Dispõe sõbr e a Tabela Numérica Es~
pecial de Extranumerário-mensalista (art. 6.0 da Lei n.O 1.765. de
1952) da seção Regional em santos.
do Laboratório Nacional de AnáliSes Co Mimsférí o da Fazenda e dá
/)urraS providências.

o Pr€sidente da República, usando
da atribuição que lhe c0n:te~e o ar,tjgo 87, item L da ConSt1tLl~çao e nos
têrmos do parágra í., ún:co do artigO
5-.0 da Lei n,> 1. '765. de 18 de dezembro de 1952, dccr·era:
Art. 1.o Fica aprovada CJ. T ,,-bela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista (art. 6.° da G8i n.? 1 765,
de 1952) da Seção R'2giona: em Sa~
tos. do Labol"atórío Nacb~l'i: de Analises, do Ministério da Fazenda
Parágrafo único A iabela a q'Le ~e
refere êste artigo prevalecerá a pat'tll'
de 18 d.ç dezembro de 1952.
Art. 2.° O Chefe da Seção R2gi.")11al
em Santos, do Laboratório de Análi~es. expedirá para os secvHiores ll-ting-idOS pelo disposto neste decre~o. ))9'tarkl. declaratória da nsva siruaçao,
obedecida mndêlo aprovado pelo Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 3.0 A deSPesa com o custeí., da
Tabela a que se refere êste decreto
será atendida pela dotação orçamen-

tári,a própria.
Art. 4.° ~ste decreto f'nt'''3 rã em vigor na data de sua nubucacão.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de JaneÜ'~. (-,m .j de dezembro
de 1958; 137.° da' Independência e 70.°

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Paes de Almeida.

~

o

M:nnSTl!:RIQ DA FAZENDA
Labo1'Clió?,io Nacional de Anális~s -

seção Regional

em.

Santos

Tabela Numérica Especial de Extr~mumeráJ:io- mensnlts: a. t art , ti o da Lei n. o 1. 761?. de 1952)

SrrUAgÃo Novt\

SITUAÇÃO ANTERIOR

Númer,.
de

I, Diária

Séri·2'S Funcion3.is

funções

Númt'l'o I
d·ê
,

J

j

MensR·geixo

I
. . . • . • . • . . . . . . . • . . . • . '"

•...• 1

Séries Funcionais
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I

I
I
I
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~

I

I

I

I
I
I
I

aer.

I

!

o

t:J

:=t'

l%J

Mensageiro

1

1

••

a

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

),

16

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

-1

~

O

2

J

............ "..... , ...

~

g
>'l

Resiauraâor dê

d-e processos

o

J

J
J

ReS~aU1'3dor

"ti

l

I
I

'2

t:J

-

J

44.00

o
rn

48,00

PrOCeSSOS

I

I
2

--2

..............•...•.....•................. 1

I

j

I
I
I
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ATOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 45.006 - DE 4
DEZEMBRO DE 1958·

DE

Retifica o Decreto n. o 44.481, de 8 de
setembro de 1958.

O Presidente da República, usando da atribuição quo lhe confere o

artigo 87, item

creta:

r. da

Constituição, de-

Art. 1.0 A letra b do item lI, do
a-rt. LO do Decreto n.? 44.481, de 8
de setembro de 1958, passa a ter a
seguinte redação;
"b) duas (2) funções de referência 21, sendo uma excedente, da séri-e funcional
de Artífice, ocupadas
por Edward Franca dos Santos e
Anizio Alves".
. Parágrafo único. O disposto neste artigo prevalecerá a partir de 10
de setembro de 1958.
Art. 2.° :E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1958; 137.° da Ind0pendêncía e 70."

da República,
JUSCELINO

Mario

DECRETO

KUBITSCHEK

Meneghetti

N.O 45.007 DE
DEZEMBRO DE 1958

4

DE

outorga a Pagnoncelli, Hachmann &
Companhia Limitada ccncesstio para
o aproveitamento da enerçia hi...
ârâulic« de um âesnmel existente
no curso dâgwa Herixü ou Santa Cruz, distrito da sede do município de CapirLZaL Estado üe Santa Catarina.

o Presid€nte da Repúb'tca, usand.,
da atribuição qUe lhe t::'onfel'e o artigo 87, inciso t, da Constituiçã·o, de
E'.cõrdo com o art. 1'50 do Código ue
Aguas (Decreto n.s 24.643, de lO de
julho de 1934), decreta:
1. o E' oUtorgada a PagnonHachmann & Companhia Limitada concessã.o para o aproveita,
lnento da. energia hidráullea de um
desnível exístente no curso dágua
Herval ou Santa Cruz. distrit.) da
Art.

c~1li.

441

sede .do município de C;l~)i.n7,al, Estado de Santa Catarina, respeitados
oS c.ireitos d~ terceiros.
§ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura. serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a des,
carga da derivação e a Po tê!1cia.
§ 2. o O aproveitament,) destina-se
à produção de energia mecânica
para USo exclusivo da concessionária.
AI t. 2. o A presente '};)ncessã.o fica'
sujeita às disposições do De·~r.~to número 41.019, de 2·6 de fevereiro de
1957, que regulamenta 0.3 serviços de
energia elétrica.
Art. 3. o Ca ducará o presente títUlo independentemente de at0 declaratórro. se a' concessioniria não satisfazer as seguintes condições:
I -

Submeter à aprovaçâo do MiAgricultura, 13m três (3)
vías, dentr.Q do prazo de um (I)
ano a contar da data ja puolicaçâo
dé..'.~~ Decreto, o projeto de aprQv~i
tamento, observadas as normas técr.íc- s relativas às insral.içôes esta.
l'·dtcldas em Leis e R€~u:c..mentos.
II - Assinar o contrato discíplína- da concessão dentr., do prazo
de rrírita (3{)) dias, conr;:L(i~s da l?UtJlicação do despach., da a,Pl'Q:Vfl,ça.o,
da respectíva mínu-a, pdo M1Ulstr.)
d:; Agricultura.
.
111 -- Requerer à Divísà, ele Aguas
do Depart2mento N.acional da P"J.'odução Mineral do
Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamen;
to da certidão .comprobatória,
a
averbaçá-, do registro
do referido
Contrato no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcad JS peb
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os pr Jj-fltos aprovados e com as modificações' que falem autorizadas, Se necessárias.
Parágrafo único. Os p'rd.,zi)s referidos nesre artigo poderão ser prorlogados, por a to do Min.i.<;tro da
Agricultura.
Art. 4, o Findo o prazo da concessão. todoS os bens e instalações
que, no momento existirem rereren,
tes ao a,proveitamento concedido, reverterão ao Estado de Santa Catarina.
ni.'3íTo da
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§ 1. o A concessionária poderá re.
querer ~ao Govêrno Federal que a
concessao seja renovada, mediante
as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prnva de
qUe o Estado de Santa oa.crma nâo
se opõe a utilização dos .oens objeto
da reversão.
§ 2. o A concessionária deverá en.
irar 'com o pedido a Que se ref'ere o
parâgraf o anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigên.,
.da da c. ncessão, entendend-j.se se
o não fizer. que não pretende a' TP.~
n yvaçâc .
Art. 5-.c A presente c'ün4;essãc \ L
Ig()rarâ. pE'lo prazo de trinta (30)
an-s. contados a partir da cta,ta do
~egj.'ltro' d o respectivo con::::at u• pej,o
Tlibul1:l.l de Contas.
Art. 6.0 Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Ric d~ Janeiro. 4 de dezambr., de
1953, 1:37.c da Independência e 7Q. o
da n(~pt;blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

M ária M eneçtiets«,

EXECUTIVO

técnicas e obras auxiliares a reali.

zar.

Art. 2,0 ~S'te decreto entra em vigol' na data de sua publicação.
A1"t. 3. o R eVog'.3.m-&e
ção em contrário.

as

disposi-

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mári J

Meneghetti .

DEORETO N. o 45. úQ.9 DEZEMBRO

DE

DE

4

DE

1958

Autoriza a Companhia de Cimento
Portland Rio Branco a ampliar suas
instalações termo elétricas.

o Pl'esid·ente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da COl4Stituição, e
nos têrmos do art, 10 do Decreto-lei
n. O 2.281, de 5 de junho doe 1940. combinado com o art ," 3.° do Decreto-lei
n.O 3.7'63, de 25 de outubro de 1941,

Considerando que pela Resolução
de 3D de setembro de 1958,
2J medida foi julgada conveniente pelo
DECRETO N. o 45. OD8 - DE 4 DE
COll5elho Naciona.l de Águas e EnerDEZEMBRO DE 1958
gia Elétrica, decreta:
Autoriza, a Companhia Luz e Fôrça
Art. 1.0 Fica autorizada a CcmpaSanta Cruz a ampliar suas instanhia de Cimento P~rtlan'd Rio Branlações.
co, com sede na cidade de Curitiba,
Est~o do Paraná, a ampliar as 'nso Presidente da República, usan. talações termoelétrica, de sua fábrida 2tribuiçãn que lhe confer~ ')
ca de cimento no município de Rio
artigo 87. inciso I. da Constituição,' Branoo do Sul, EStado do Paraná.
e nos têrm-,s do artigo 5. ° do Decreparágrafo único. Em portaria do
to-lei n. o 852, de 11 de novembro de
Ministro da Agricultura. por ocasião
1938, decreta:
da aprovação dos projetos, serão deArt. 1. o Fica a Companhia Luz e
terminadas a potência e as características da instalação.
Fôrça Santa cruz autorizada a ampliar suas instalações de distribui.
Art. 2.0 A presente autorização fica.
çãc de energia elétrica, na. \localida.sujeita
às disposições do Decreto núde de Ourinhns. no Estado de São
mero 41.019. de 26 de fevereiro de
Paulo, mediante a montagem de
195-7. que regulamenta os serviços de
uma subestação abaixadxra.
energia elétrica.
.
§ 1.0 A ampliação ora autorizada
Art. 3.° Oaduca'l'á o presente título
destina.se ao recebimento e distrr.,
independentemente de ato declaratóbuição na zona da concessionária, d,"I
río, se 8, C{lmpanhi.a de Cim-ento Porsuprimento a lhe ser feito pela UsL
tland Rio Branc(t não satisfizer as
nas Elétricas do Paranapanema S.A.
seguintes condições:
- USELPA.
I - Submeter à aprovação do Mi§ 2. o Por ocasião da apro'laçá') do
nistro da Ag-ricultura em três (3)
projeto. pelo Ministério da Agricult'Jvias dentro do prazO de cento e oiTa, serão fixadas as características

n.O 1.540.

do

Aros

DO PODER EXECUTIVO

tenta (180) dias. ai contar da data da
publicação dêste decreto. os estudos. projetos e orç8mentos relatívcs
à usina.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministre da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos ref-eridÚ5 neste artigO poderão ser prOl'rogados por arto do Ministro da Agri. cultura,
Art. 4.° o presente decreto entra.
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-êe as dísposíções
em contrário.
.

Rio de Janeiro, 4 d-e dezemhrv, de
137. 0 da Independência e 70 o
da República,
'

1958;

JUSCELINO KUBITSCHEk.

Mario Meneghetti
N.O 45.010 DE
DEZEMBRO DE 1958

DECRETO

4

DE
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ratórío, se a concessionária não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de ÁgU:l.3
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da A9:.ricultura, dentro do prazo de seis -(6)
meses. a contar da data da publicação dêste decreto, os estudos, projetos
e orçamentos.
II - Iniciar e concluir as obras nos
.prazos que forem fixados pelo Ministério da Agrlculti.ra ,
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser F'orrogados por ato do Ministro da Agr!cultura.
Art. 4.0 O presente decreto entra
em vigor na data da sua pubncaçáo ,
Art . 5 . ° Revogam -se as dísposiçõ-s
em CO!1trário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
137.° da Independência' e 70. 0
da República.

1958:

JUSCELINO KUBITSCHEK

Autoriza a
COmpanhia Fábrica de
Papel Itajai a construir uma linha
de transmissão,

o Presidente da República. usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
87. inciso l. da oonstttutcão. e "nos
têrrnos do artigo 5.° do Decreto-lei
TI. o 852, de 11 de novembro de 1938
Decreta:
Art. 1. o Fica autoriza-da a Comnanhia Fábríea de Papel Itajaí a construir UlYl.3 linha de transmissão entra
3 usina do Perímbó, no Município i'~
Jtuporanga, e a nova fábrica de Canoas da concessionária no Munícrnío
de Lages, no Estado de Sa.nta Lata,rma.
§ 1_o Por ocasião da aprovação do

projeto serão fixadas. pelo Miní.stro
da Agricultura, as caraeterfsticas t.écDicas da linha de transmisão ,
§ 2. o A referida linha se dest'ua
ao fornecimento de energia elétrica
às instalações fabris da concessionária.
Art. 2. o A presente autorízacâo fil"-u
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.° Caducará a presente autorização, independente de ato decla-

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 45 _011 DEZEMERO DE 1958

DE

4

DE

Autoriza a S. A, central Blétrica Rio
Claro a ampliar suas instalaçôes.

O Prr-sidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n,o 2.059. de 5
de março de 1940.
Considerando que pela Resolução
n.> 1. 533, de 11 de setembro de 1959,
a medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, cecreta:
Art _ 1. o Fica autorizada aS. A.
Central Elétrica Rio Claro a ampliar
suas instalações, mediante a construção de uma linha de transmissão entre
as suas subestações existentes em RlO
Claro e Araras, nos municípios do
mesmo nome, do Estado de S. Paulo
pertencentes a sua zona de oper8.çáo:
§ 1, o As características técnicas «a
linha de transmissão serão fixadas
oportunamente pelo Mínístro da A<sricultura por ocasião da aprovaçco do
projeto,
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§ 2. o A linha de transmissão neste
<lecreto autorizada destina-se a melboria das condições de rorneoímento
de energia elétrica no sistema na concessionária, e em particular à localidade de Ar-aras.
Art. 2. o Caducará a presente autorização independente de ato declardtório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divlsâo de Aguas
do Departamento Nacional da Produçao Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamento das obras de ampliação
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prol"
rogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3. o A interessada fica sujeita
às demais normas do Decreto número
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que
regulamenta os serviços de energta
elétrica.
Art , 4,° O presente decreto entra
em vigor na data da sua pubhcaçâo
Art. 5,~ Revogam-se as dispcsíçoes
em contrário,
Rio de Janeiro, 4: de dezembro ÚB
1958; 137.° da Independência e 70."

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

dos Pedrr, Ferreira de Andrade Brant
e Maria Cristina Brant;
. Considerando que o Conselho Nacíonal de Águas e Energia Elétrica
em vista da ínspecçân realizada ~.
curso .d'água em causa, julgou a contestaçao Improcedente, decreta:
Art. 1. n São declaradas públicas,
4e us9 comum, do domínio do Estado
oe Minas Gerais. as águas do curso
ú'água denominado
"Inferno"
em
tôda a sua extensão que se acha incluído no município de Diamantina e
é tributário pela margem esquerda do
Jequitinhcnha.
Axt. 2. 0 -este decreto
entra em
vlgor na data de sua publicação.
Art; 3 ',0 Revogam-se' as disposiçÕes
em contrano.
. Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1958;
137. Q da Independência e
7ü . o da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Má1'io Meneghetti

DEORETO N.

o

45.013
1958

DE

4

DE DEZEMBRO DE

Autoriza a, Companhia Fôrca e Luz
Juiz de Fora S. A. a a·mpli.~r a
potência da Usina HidroelétncQ de
Coronel Pacheco) Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâ-, que lhe confere o a-rtigo 8'7, inciso I, da Constituição e
nos têrrnns do Códigr, de Águas <.Deereto n. o 24.643, de 10 de julho de
1934) ;

DEORETO N. o 45.012
DE DEZEMBRO DE 1958

DE

4

Declara públw1S, de USo comum. do
domínio do Estado de Minas Gerais, as águas do rio Inferno.

o Presidente da República, usando
da atl'ibuiçã-o que lhe confere o :U'··
uso 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos da artigo 5. o, do Decreto-lei n , u 2.281. de 5 de junho de
1940, e

COnsiderando que o edital de classificaçã-o do curso d'água publlicado
no Dicirío Oficial de 19 de junho de
1954, foi cont€stado pelos interessa-

Considerando que, pela Resolução
de 2 de outubro de 1958. a
medida fo1 julgada conveniente pelo
ConSelho Nacional de Aguas e Ener,
gia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica a Companhia -Pôrça
e Luz Juiz de Fora S. A. autorrzada
a ampliar a potência instalada da
Usina Hidroelétrica de Coronel Pacheco. no E3tado de Minas Gerais

11. o 1. 542,

m~w~:
a)

J

montagem de uma nova unida-

d-e' turbina-gerador e respectivo equi-

pamento de proteçãr, e contrôle;
b) instalação
forçada;

de

nova

tubulaçân

ATOS

DO PODER

c) aumento da Casa de Fôrça
existente e construção de novo canal
de fuga;
d) montagem de um novo transformador de saída.
§ 1. o A energia elétrica a ser produzida pela instalação ora a 11f.oTizada se destina ao abastecimento da
2-ona da concessionária.
§ 2, o
POl' ocasião da apl'ov<lção
dos projetos pe~ Ministério da Agricultura S'erão fixadas as características técnicas dessas instalações.
Art. 2. ° Caducará o presente título independente de qualquer ato
declaratório, se a concessionária nã' Q
satisfizer as seguint-s condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineraâ, do Ministério da Agrícultura, no prazo de sessenta (60) dias.
contados da data da publicação dêste
])ecreto, os projetos e orçamentos
respectivos.
II Iniciar E: concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágr afn único. Os prazos. aos
quais Se refere êste artigo. Poderão
ser prorrogados Per ato do Minlstério da Agricultura.
Art. 3. o Esta a.utarização fica subordinada às demais normas do Decreto n. o 41.019, de 26 de fevereirn
de 19'57, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Ali. 4. 0 O presente Decreto entra
em vigor .na data de' sua pubHcaçãço.
Art. 5. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1958; 137. o da Independência e
7ú. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO

N.O

45.014 1958

DE

4

DE DEZEMBRO DE

Autoriza a Eniprêsc: Elétrica de Londrina S. A, a ampliar suas ms-aloções de distribuição na cidade de
Londrina, Estada do Paraná.

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

EXECUTIVO

445

tigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5.°, do Decretolei n. o 852, de 11 de novembro de
1938,

Considerando que, pela Resolução
n. o 1. 549. de 9 de outubro de 1958, a
medida foi julgada conve'ni~nte p~l()
Conselho Nacional de Aguas e En{)l'gia Elétrica, decreta:
Art. 1, o Fica a Emprêsa Elétrica
de Londrina S. A., autoriza.aa a ampliar suas instalações de distribuição
de energia elétrica na cidade de Londrina, Estado do Paraná, mediante a
montagem de uma subestação abaixadora a ser localizada na extremidade da linha de transrmssã., "Usina
Lucas Nogueira Garcez - Londrina"
da Usinas Elétricas do Paranapanema S. A.
§ 1. o A ampliação, ora autorizada,
destina-Se ao rec-bíment., e distribuicão. na zona da concessionária do
suprimento a lhe ser feito pela Usi·
nas Elétricas do Paranapanema S .A.
§ 2, o
Por ocasião da aprl)vaçá.o
do projeto. pelo Ministéri., da Agricultura, serão fixadas as earacter-stícas técnicas das obras a realizar.
Art. 2. o Caducará a presente aut.or!zação, tndep-ndente de qualquer
ato declaratório, se a Emprêsa Elétrica de Londrina S. A. não cumprir as seguintes determinações:
I - Anrcsentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional dl3. Produção Mineral, do Ministério da Agricultura dentro de ~'essenta (60) dias,
contad~s a partir da data da publicação dêste -decreto, os estudos. projetos e orçamentos das obras a roalizar ,
TI - Iniciar e concluir essas obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderã-() ser pr 0 rregados Por ato do Ministro da Agrícultura.
Art. 3. o A presente- autorização
fica subordinada às demais normas
do DeCl'êto n. o 41,019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta OS
serviços de energia elé~rica.
Art. 4.° f}ste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.

I
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Art. 5. o Revogam-se as dispcs1çõP.s
em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro

de 19,58; 137 . o da Independêncía e
70. 0 da República.
JUSCELINO KUEITSCH~.K

Mário Meneçnetti

ExECUTIVO

Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da publícaçâo dêste
Decreto, .0 projeto e orçamento das
obras a executar.
II - Iniciar e concluir essas obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo úníoo , Os prazos a que
refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricul tura.
Art. 3Q A
presente au torízaçâo
fica subordínada às demais determinações do Decreto n 9 41.019, de 26
de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.

se
DECRETO NQ

45.015

ZEMBRO DE

1958

DE

4

DE DE-

Autoriza a Companhia Viçosense de
Fôrça e Luz a construir uma linha
de transmissão entre a Usina da
Brecha e a cidade de Viçosa, passando pela de Teizeiras, Estado de
Minas Gerais. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituíção, e
nos têrmos do art. 59 .do Decreto-lei
n 9 852: de 11 de novembro de 1938;
Considerando que pela Resolução
n Q 1.552, de 16 d·e outubro de 1958. a
medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica a Companhia ViÇOsense de Fôrça e Luz autorizada a
construir uma linha de transmissão
entre a Usina da Brecha, no rio Piranga, distrito de Guaraciaba, município de Piranga, da Alumínio Minas
Gerais S. A.. e a cidade de Viçosa,
passando pela de Teixeiras, Estado d-e'
lVIinas Gerais.
§ 19 Esta
linha de transmissão
tem por finalidade transportar a
energia elétrica destinada ao suprimento autorizado pelo Decreto nú-'
mero 44.368. de 26 de agôsto de 1958.
até a zona. de operação da Companhia Vícosense de Fôrça e Luz.
§ 2 Q Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministério da Agricultura serão fixadas as características
técnicas da linha, ora autorizada.
Art. 2Q Caducará o presente titulo, independente de qualquer ato
declaratório, se a Companhia Viçosense de Fôrça e Luz não cumprir as
seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do' Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério da
.~::;-.j ... 'J~
•

Art. 4.° O [ireS'e€1te decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposíções
em contrário.
Rio d·e Janeiro, 4 de dezembro de
.19'58: 137.° da InderenD.ência e 70.' da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçhett:

DECRETO N.o 45.<f16 DEZEMBRO DE

DE

4

DE

1958

Autoriza a Emprê~1. de Eletricidade
Vale
do Paranapan.ema S. -A. o
ampliar suas instalações,

O Presidente da República" usando
da atribuição qus lhe confere o art ig:J 87. Inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5.° do D~cfet'')-lei
TI.o 86-2, de 11 de novembro de 1933.
decreta:

Considerando· que pela Re30lação
n.> 1.547. de 7 de outubro ~,e 19ó8,
a. medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizada a Emprê~
sa de EletriCld2.de vale do Paranapanema S. A. a ampliar suas msralações doe energia elétrica, mediante à
montagem de uma subestação auaixadora na localidade de Santa Lina no
município de Quatá, Estado de São
Pa,ulo.
§ 1.0 A ampliação ora autorizada
destina-se ao recebimento do suprimento que lhe será feito pela "Usinas
Elétricas do Paranapanema S. A." USELPA .

ATOS DO PODER

2. o Por ocasia., da aprovação dos
pelu lVlill1stro da AgrlCultura serão fixadas as caractartstícas
técnIcas respectivas.
Art. 2.° t'3.te decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-s2 as disposições
em contrário.
Riu de Janeiro, 4 de dezembro fie
1958; 13'7.° da Indep2ndência e 70/-'
da República.
§

projetos

447

EXECUTIVO

üEORETO N.o 45.013 DEZEMBRO DE 1958

DE

4

DE

Dá nova redação ao art. 1. ° do Deereto n. o 33.913, de 25 de setembro
de 1953.

o

presidente da República, usand-,

da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Ccnstítuição e de

aeôrdo com o art. 150 do Código

de
Águas (Decreto n .? 24.643, de 10 de
julho de 1934) decreta:
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Art. 1.0 O art. 1.° do Decreto número 33,913. de 25 de setembro de
Mário Meneghetti.
1953, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1. o I1: outorgada à Companhia Fôrça e Luz do Paraná
DE 4 DE
DECRETO N.o 45.017
concessão para o aproveítament.,
DEZEMBRO DE 1958
prcgressív-, da energia hidráulica
de um desnível existente no rio
Dá nova redação ao artigo 1.0 do tre-:
Arraial
entre oS municípios de
ereto «» 42.938, de 30 de dezembro
Sá,o José dos Pinhais, Morretes e
de 1957 que ouiforgou a CO'rnpa~
Guaratuba, Estado do Paraná.
nhia H'iàro~Elér.rica. Paranar-anema
§ 1. o Em portaria do Ministro
concessão pam distribuir energia
da Agricultura, no ato da aproetetrica nos municípios de tirtu e
vação dos, projetos, serão deterAba"tiá, no Estado do Paraná.
minadas a altura da 'queda a
aproveitar, a descarga de derivao Presidente da República, usando
_ção e a potência da etapa inicial,
da atribu~çà.o que lhe confere o a.'..'tibem como
das subseqüentes, à
so 87, inciso I, da oonsütuícão, demedida que forem sendo aprovacreta:
dos os projetos correspondentes.
§ 2. o O aproveitamento destiArt. 1.0 Dá nova redação ao artigo
na-se 8, produção.' transmissão e
1.0 do Decreto n.? 42.933, de 30 de
distribuição
de energia elétrica.
dezembro de 19~ 7, que passa a ser a ..::;
para serviço público. de utilidade
seguinte:
pública e para comérci.. de ener"Art. 1.0 E' outorgada à Com-·
gia na zona servida pe1a eoncespanhia Hidro-Elétrlca Para-iapa.
síonárla" .
nema com sede no Esta. do de
Art. 2,° :&;te decreto entra em viSão pa ulo, concessão para dís.
gor na data da sua publicação.
tribuir energia elétríca ncs muniArt. 3. o Revogam -se as disposições
cíníos de trra: e Abatiá, no Estaem contrálio,
d,à do Paraná, ficando autorizaRio de Janeiro, 4 de dezembro de
1::;58: 137.° da Independência e 7CJ. o
da a cOnst:ruir linhas de transmissão entre Cornélio Pl'OCÓ~)io.
da República.
Urai e BandeÍl's:nte-Aba,tiá e os
JUSCELINO KUBITSCHEK,
sistemas de distribuição necessá.
Mário Meneghetti.
rios.
Art. 2.0 O presente decreto entra
DECRETO N° 45.01"9 - DE 4 DE
em vigor na data da sua publícação.
DEZEMBRO DE 1953
Art. 3.° R€vo,gam-êe as disposições
Outorga à Companhia Parullaense de
em contrár.o.
.
Energia Elétrica (COPEL) auioriRio de Janeiro, 4 de dezembro de
7G.o

1958, 137.° da Independência e
da Re.pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

zação de estudos, para o aproveita-

mento de energia hidráulica (lo rio
Tibagi - Alto e Médio, a montante
da cidade de Jauúzinho .

O presid€nt-e d~ R.epública, usando
.da atrlbuiçã.. qUe lhe COnfere o ar-
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tigo 87, íncíso T. da Constituição e
nos têrrncs dos arts. 9.° e 10 do Decreto-l'Ei 0.° 85,2, d,e 11 de novembro
de 19'38, decreta:

Arb. 1.0 E' outorgada à Companhia
iParanRens'ê de Energia Elétrica nos
têrrnos dCs arts. 9.° e 10 do Decreto lei n.O 85,2, de 11 de novembro de
1938. com OS direitas e obrigaçoo;;

EXECUTIVO

tígo 87, inciso l, da Constituição e
nos têrrnos do art. 5.° do Decreto-lei
n.O 852, de 11 de novembro de 1938, e
Considerando que pela RêsolUÇUO
n.s 1.55-6 [. medida f'Ji julgada conveníeute P'êlo oonseln- Nacional de
Agu3.s e Energia Elétrica, decreta:

Art.!.' Fies, autlJrizada a petrónêles previstos, autorização d.e estuleo Brasíleíro S. A., P-etrobrá.; a
dos, pelo prazo de dois (2) an.ss,
estender as linhas de subtransmíspara o aorcveitament-, de energia hisão e construir subestacões para disdráulica de desníveis existentes no
tribuiçâ., da energia elétrica que n e trecho Médi() e Alto 'I'ibagí a moncessítar em seus campos petrolíferos,
tante da Cid,);de de J ataâzínho até
lc calizadcs no Esta.do da Bahia ,
as suas cabecaíras.
§ 19 AB linhas de subtrane.missão,
Art. 2.° Durante o prazo a que se
autorizadas pelo presente artigo, deverefere o artigo anterior, a permíssíorâo obedecer a um plano inicial návária para êsses estudos poderá -resico. previamente aprovado pelo Conquerer COnc'cssá.:) dos aproveítament-js
selho Nacional de Aguas e EnBl'~ia
já estudados, instruindo seu requeriElétrica.
mente com os documentos especial§ 2.° O sistema de linhas de submente citados no arb. 158 do CÓdlgO
transmissão destina-se ao suprímende Águas, ob2d·:;ci das , nos projetos RS
to dos 'sistemas locais de distribuiprescríçôc, de 'crd'Gn1 téCnica.
qie
ção de energia elétrica da i:IlWlY.SSaüa
forem determinadas pela' Divisão de
a 001' feito p-ela Companhia HídroAguas do Departamento Nacional da
Elétrica do São Francisco.
l-'rodução :\JIin·eral do Ministério da
§ 3,° Por ocasião da apnovaçã., diO
Agricultura.
Pl'ujeto pelo Ministro da Agrícultura
Art. ,3.~ Findo o prazo a qu-e se
serão fixa,das as características técrefere o art. 1.0. contado da data
nícas das linhas de subtransmíssão
da publicação dêste decreto, -e cone subestações a serem construídas.
seqüenbeme-ite extinta a present~ auArt 2.0 Caducará a presente aul,orizaç ão de estudos; a permissi10nàna
torízaçâo, ímdependente de ato declanãJo poderá pleitear a sua renovacâo
.
.
~.'
e todos Os estudos. proJetos e orçaratório.. se a l?tere~a~ nao cumprrr
mE71toS r-€'a1i~ados. ainda que incom-, as seguintes C_DdlÇOBS... ~
ple tos, deverão fiel' encamínhados à
I - Apresentar a DIVIsa0 de Águas,
Divisão de Aguas.
do Departamento Nacional da ?rod'.1Art.. 4,° O presente decreta, en~ra
Cão Mineral do Ministério da Agriem VIgor na data da sua publicaçâ:i.
cultura. "dentro ele 180 (cento e oiArt. 5.° REvogam-s'e as disposições
tenta) dias. a contar da ap~vaç1'ío
em contrário.
do plat1"~ inicial básic-, pelo Cons€Rio de Janeiro- 4 de dezembro/) de
lho NaciOnal doe AgLLas e ,energla
1958; 137. da Independência e 70,"
Elétrica. os pr<Jjetos das obr<'~s a
da República.
executar.
JUSCELINO KUBITSCHEK
li - Iniciar e concluir as obt9S
, .
.'
nos prazos que forem fíxados e aproMano Meneçheiti,
vados pelo Ministr'Ú da Agricultura.
Parágrafo únioz , Os prazos a que
se refêre êste artigo pcderão ser prorDEORETO N.o 45.02D - D~ 4 DE
rogados pelo Ministro da Agricultura.
DEZEMBRO DE 19,5'8
Art. 3.°. O presente dBC:r€'to entra
em vigor na data -de sua publícação.
AutoTiza a petróZeo Brasileiro S, A.,
Art. 4.° ReVTCgam-se as disp.ysiçôes
Petrobrás, a estender as linhas de
em contrário.
subtransmissão e construir subesRio d~ Janeiro. 4 de dez-embro de
tações para distribuição da eneraia
19-5,8; 13~. o da Lndependência e 70. o
elétrica em sua zona petrolífera. TiO
da República.
Estado de Bahia.
0

o Presid.çnte da República, usando

da atríbuiçâ.o que lhe confere

o ar-

J USGELIN'Ü KUBITSCHEK.

Mário Meneghe-tti.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N°. 45.021 - DE 4
DEZEMBRO DE 1953

DE

Aut01'i~a

a Companhia Gerai de Eletricidari~ a COnstruir u.inC,· linha de
t r a ll r>m issá" .

Art. 4.'~ Revogl:lm-se as . 1isposições
em COntrário.
Rto de Janeiro, 4 de dezembr., de
1958; 137.° da Independência e 70,0
da Repú:>lica.
JUSGELIN'J KUBITSCHEk

Mário Meneghetfi
O Pres'dente da República, usando

dê. atribuição que lhe confere o artigo
. 87, inciso II, da Constituição, e nos
têrmDs d ü DECreto-lei n. o 2.059, de 5
de março de 1940~

COI1.l:>idél'ando qUE a medida requertda foi julgada conveniente pela Resolução n. o 1. 548, de 9 de outubro de
1958, do conselho Nacional de Aguas

e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a oomoa;
nhia GeT<'lJ de Eletr:cidade a Construir
uma linha de' transmissãc de energia
elétriea e.itre a Usina do Paradc·uro,
no Município de Caconde, Estado de
São Paulo, e a sede do Município de
Muzambinho, Estado de Minas Gerais,
com ~5- quílômejrcs de extensão, sob
tensão de 22 kV,
§ 1.° Por -casião da 8pr~·vaçáa dos
projetos pelo Ministério da Agrieu1rtlra serão fixadas as demais características réccicas das obras autorízadas
por êste decreto.
§ 2. o Destinam-s-e as reíerrdas cbras
a reforçar os atuais serviços prestados
pela co-rcessíonáría às localidades de
Monte Belo, Juréia e JUl'uaia e a cidade de Musambinho.
Art. 2,° Caducará a presente autorízaçào, ir;deP::'ndente de ato declaratório, SE: a concessionária não· cumprir
as segutntes condições:

I - ArreSent9.r à Divisáo d·c Aguas
do DepartamentO NaciOnal da- Pr-odução Mineral, do Ministério da Agricultu-e, dentro de nClvetita (90) dias,
a COntar da data da publicação ãêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentes.
II - Iniciar e concluir as obras n05
prazos que forem fixados pelo Ministro dê. Agrlcultura.
Parágrafo ':lnÍC0. Os prazos a que
se refere êste artigo pode ~ ão ser prorrogados .pelo Ministro da AgricuÍtura.

Art. 3.° O presente decreto entra
em vigor na data de SUa publicação.

DECREro N.o 45.0.22 DEZEMBRO DE 1953

DE

4

DE

Outorga ao Gl)vê:no do E;~,:ado do Wo
de janeiro) COncessão ~oara âierrib:.t ir
energia elétrica.

o Pre.s1dent€ da República, usando
da atríbu.ção que lhe COnfere o artigo
lnC1S1 I, dS. C-GnStitUiçár:>, € l10S
têrmos do art. 1[. do Decrero-Ieí número. 2.281, de 5 de jUr.hc doe 1940,
combinado com 0 art. 3.° do Decretolei n , o 3. :.63, de 25 de C-Utubro de 1941,
decreta:

87,

Art.
.« É cutorgada 80 GovêrllD ao
Estado do Rio de Janeiro, concessão
para distribuir en"ergia elétrica no
dísrrteo de Barrr, de São João
municípío de Ci3~imiro d s Abreu, Es~
t~do do Rio de Janeiro, ficando autorrzado a montar uma usina geradora
termo-elétrica e a consiruí- o sistema
de distribuição.
í

Parágrafo Único. Em portaria do
Ministro da AgTieultura, por ocasião
da aprovação dos projetes, serão determilladas a pctência e as características l écntcas da ii1stalaçáo. .
Art. 2. o A presente Concessão ficará
sujeita M disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta (,8 serv.cos de
energia elétrica.
.

Art. 3 ') CadUC8!'á o pl"esent8 título,
independ8Tlte de ato declaratório, se
a COncessIOnária não satisfizer M seguinte~ ccndicões:
I nistre

Submetey à aprovação do Mida Ag:km1tura, em três (3)
vias, denb'o d-o nrazo de cento e oitenta (120) dias, a conrar da da ta da
publícaçâo dêsre Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relajivos à
usina e ao sistema de distr: buícão ,
II - Assinar .~ contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, COntados da publicação do
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despacho da aprovaçâo da respectiva.
minuta, pelo M!njstro da Agricultul"r:t.
III - Requer à Divisão de Aguas,
do De-panamentc· Nacion':il da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento <la
certídão comprobatória, a averbação
do r.::gistl'oO do referido contrato no
Tribunal de cen-as, dentl'e de sessenta
(60) dia.s do registro.
IV - Liieiar e cOncluir aS obras nOS
prazos qUe forem marcados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único, Os praz:s referídos neste artigo p'~derão ser prorrogados por ato do Minístro da Agricultura.
Art. 4." As raríraa do fornecimento
de energi:? elétrica serão fixadas e revistas tr!.~l1almente pela referída Di"visão de Aguas.
Art. 5. o Findo o prazo .;la. COncessão, deverá a COnCf)sSiOnária requerer a-, Govêrno Federal que a
mesma seja renC'vada, na. forma que,
no respectivo contrato, deverá estar

prevista.
Art. 6. c A presente COncessá-o- vigorará pelo prazo de trinta (30) anOS,
OOntad.os

a narur da data do registro

do respectivo C;)ntrato, pelo Tribunal

de Contas.
An. 7 o Revogam-se as disposíções
. em COntrário.
Rio de- J"aneirc, 4 de dezembro de
. 1958; 137, o da Independência e '71). o
da República.
.

Considerando que pela Resolução
n.O 1.143. de 7 de fevereiro de 1956, o
Çonselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica autorizou a transrerêncía
dos bens e instalações pertencentes a .
Maria das Dor-Es Pires de Alvarenga
e herdeiros para a. Comp:wlüa MDntanhssa de Eletricidad,e, decreta:
Art. 1.0 Fica transferrda para ti,
Campanhia Montanhesa de Eletricidade a concessão para a produção e
tornecrmcnto de energia. elétrica no
Município de Guanhães, Estado de
Minas Gerü.is. de que era titular Maria
das DOr·es Pires de Alvarenga e herdeiros.
Art. 2.° Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se a
concessíonária não assinar o contrato
disciplinar da concessão, dentro do
iprazo determinado pelo 1vlinistét'lo da

Agrrcultura.
.
.
Art. 3.° A concessão
transteride..
fica subordinada às normas estabelecidas no Decreto n,O 41.019 de 26 de
fevereiro de 1957, que regulamenta os

ora

servíççs de energia elétrica.

Art. 4.° :Ê:ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 5.° RevogJam-se as disposições
em ccntrárío ,
Rio de J,aneiro, 4 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Márit. Meneotieit: .
DECRETO N.o 45.024

JUSCELIND KUBITSCHEk

DEZEMBRO DE

Mário Meneghem

-l;E

4

DE

1958

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Ponta Porá, no Estado de Mato

DECRETO N.o 45.023 DEzEMBRO DE 1958

DE

4

DE

Transfere de Maria das noree Pires
de Alvarenga e herdeiros para a
Companhia MOntanhesa de Eletricidade a concessão para a produção
e iornecimento de energia elétrica
do Município de Guannães, Estado
de Mi%~s Gerais.

o

Presidente da República., usando
da atribuição que lhe contere o artigo ~7, inciso .I, da Constituição, e
nos termos do art. 150 do Código '. de
Aguas (Decreto n, o 24.643, de 10 de
julho de 1934) e

Grosso,

a ampliar e m OdiJicC1,r suas

instalações.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso L da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei n,« 852. de
11 de novembro de 1938 e 2.059,. de 5
d-e março de 1940;
.
considerando qus a me-dida. pleiteada foi julgada conveniente pelo _ConSelho Nacional de Aguas e Energia.
Elétrica, na Resoluçã<J n." 1.566, de
4 de novemhro de 1958. decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a prefeitu~
ra Municipal de ponta Porã. no Esta-

ATOS DO PODER

do de Mato Grosso. a ampliar e modificar suas ínstalacões, mediante:
a) Construção de uma
barragem,
no mesmo local em qUe está situada
a tomada dágua de seu atual aproveitamento, no Rio São João, no município do mesmo nome, podendo para
tal executar as obras civis necessárias,
inclusive as de adução do
potencial
hjdráuüco; "
b) Substituiç-z/) das máquinas existentes na usina atual, por 2 grupos
turbo geradores de 5ÜiD kVA, 6{) eiclcs

cada um. montando o equipamento
necessário à operação e ao contrõle ;
C) Construção de nova subestação
elevadora d€ 440 V /22 . coa

v~

Consrruçãn de nova
linha de
transmissão com o comprimento dê
eêrca de 28 km, pojência de 1. ()DO kVA,
~artindo da usina até
a cidade de
d)

E~mcUTrvo
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Art. 5.° Revogam-se as disposições
em COntrário.
Rio de Janeiro, 4 de dcz:;mbro de
1958, 137.° da Independênc:a e 7Q.Q
da República.
JU5CELINo

KUBITS.cHIEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 45.025 - DE 4
DEZEM.BRO DE 1958

DE

Outorga ao Estado de Minas Gerais
concessão para o aurooeitamenro â:;
energia h.ulràulica da cachoeira d.1
sou», existente no Rio Arcuruari,
âsiirito sede do Município de Nova
Ponte, Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da. atribuíção que lhe confere o art.
87, inciso 1. da Constituição, e nos têr .
S 1.° As características técnicas e
mos do art. 150 do Código de Águas
modificações a serem íntroduzjdas em
(Decreto n.o 24.643, de 10 de julho de
suas
instalações. e ora autorizadas,
1934), decreta:
serão fixadas, oportunamente,
pelo
Ministro da Agricultura, pc: oc?.sião·
Art. 1.0 E' outorgada ao Estado de
da aprovação.
Minas Gerais concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de
§ 2.° A a,mpliaçãJo e morüfjcação recachoeira do 'Salto, existente no Rio
feridas destinam-Se à melhoria do forAraguarí, distrito sede do Município
necimento de energia c1éLrica no S:5· de
Nova Ponte, Estado de Minas Getema da concessionária ,

Ponta Porão

a presente autorização independente de ato declaratório Se a inte:-essada não cumprir as
seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério dá Agricultura, dentro de noventa (90) dias
a contar da data da publicação dêste
decreto os estudos, proje-os e' orçamentos das obras a serem realizadas.
l i -Inicial' e concluir nos prazos
em ,que forem fixados pelo Ministro
Art, 2.° Caducará

da Agricultura.

Parágrafo único. Os prazos a que

se refere o presente artigo poderão

ser prorrogados por ato de

Ministro

da Agricultura.
Art. 3.° A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto n,O 41.019, doe 26 de revereíro
de 1957, que regulamenta Os serviços
de energia elétrica.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.

raís, respeitados os direitos de tercei-

ros.
I

1.° Em portaria do Ministro da
-Agricultura, .no ato da aprovação dos
§

projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga c"k
derivação e a potência,
§ 2.° O aproveitamento destina-se a
produção, transmissão e dístribuiçâo de

energia elétrica para serviço público,
de utilidade pública e para eomércio
de energia na zona de influência do
alproveitamento, sem prejuízo de concessionários de serviços de e1etricida(lp
já existentes, no Estado de Minas G~

raís.

Art. 2.° O interessado deverá satísfazer as condições seguintes:

I - Submeter à aprovação do Mi~
nistérío da Agricultura. em três (~)
vias, dentro do 1 azo improrrogável je
um (1) ano, a .ontar da data da pp~
blícaçâo dêste decreto, o projeto ij,_)
aproveitamento hidráulico, 'observadas
as prescrições estabeleeídas pela Di\'l_
sáo de Águas, do Departamento Na-
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cíonal da Produção Mineral, do Mínistério da Ag-ricultura.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo doê trín,ta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação, pelo Ministro da Agricultura, da respectiva
minuta.
lI! - Iniciar e concluir as obras nos
lJrazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.

tado de Minas Gerais deverá .recuerer
ao Govêrno Federal a renovação ou d~
sistência da mesma.

Art , 9.° O presente decreto entra em.
vigor na data de sua publicação.
Art , 10 . Revüg'am-Se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro .1e
1958; 137.° da Independência € 70 ° da
República.

Parágrafo único. Os prazos a que
se referem os incisos II e III dêste artigo poderão ser prorrogados por ato
do Ministro da Agricultura.
Art. 3.° O concessionário fica obr>gado a construir e manter nas proximidades do aproveitamento, onde e
_.~sde quando fêr determinado pela Divisão de Aguas, as instalações necessárias às observações rluvíométrrcas e
medições de descarga do curso d'agu"t
qu.<'; vai utilizar, de acôrdo com as ín.».
truçôes da mesma Divísâc ,

Art. 4.° O capital a remunerar será

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneçhetii

DECRETO

N0 45.026
DEZEMBRO DE

sua indústria, concorrendo, de torma
pt'rmanente. para a produção, transmissão e distribuiçã-o de energia elé-

t-,·:ca.

Art. 5.° As tarifas de íornecznento
dto energia serão fixadas e tríenaíment~ revistas pelo Ministério da AgricultW''<l.

Art. '6. 0 Para a manutenção da íntegridade do capital a que se refere o
art. 4.°, será criado um rundo de reserva que proverá :.15 renovações, de.
terminadas pela depreciação ou ím'pastas por acidentes.
Parágrafo único, A constituição dês.
se fundo, que se denominará reserva
ai:: renovação, será realizada por q'-l"ta especial qUB incidirá sôbre as tariias, sob a forma de percentagem, "Rsta quota será df-terminada tendo-se affi
vista a duração .nédia do material a
cuja renovacão d trta reserva terá que
él.'.f>nder, podendo ser modificada, tri'3natrnente, na época da revisão das ta'-'~fas

Art. 7.0 A presente concessâo vigorará ,:)e10 prazo de trinta (30) anox,
cr ntados da data da publicação dêste

decreto,
Art. 8.° Atê' seis (fi) meses antes do
. término do prazo da concessâo, o Es-

DE

4

DE

Transfere da Felicissi?no Dominques
Alionsin. para a Prefeitura Mtmicipcü de Tapes a concessão pura
a produção e fornecimento ele
energia elétrica no Município de
Tapes, Estado do Rio Grande do

Sul.

o efetivam-ente investido nas ínstata-

ções do eoncessionàrío, em função de

1958

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, inciso I, da Oonstítuíçâo, e
nos ,têrmos do art 150 do Código
de AgUM (Decreto nO 24.643, de 10
de julho de 1934);
Considerando que pela RelSoluçãO
895. de 1 de julho de 1953, o Oonselno Nacional de Aguas e Energia
Elétrica autorizou a transferência dos
bens e instalações que constituem o
acervo da usina pertencente a Felicíssimo Domingues Alfonsin para a
Prefeitura Municipal de Tapes, decreta:
n~

Art. lQ Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Tapes a concessão para a produção e forneeímente de eenrgia elétrica no Muni.
cípio de Tapes, Estado do Rio Graride do Sul, de que era titular F,elicíssimo Domíngues Alfonsín ,

Art. 2° Caducará o presente título, in dependente de ato declaratório, se a concessionária não assinar
o con trato disciplinar da concessão
dentro do prazo determinado pelo Mínístécío da Agricultura.
Art. 3'" As tarifas do fornecimento
de energia elétviea serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.

ATOS

DO PODER

Art. 4,°' ~st€ decreto entra em vigor
na da ta da sua publicação,
Art. 5<; Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J aneíro, 4 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO

N.O 45.027 DE
DEZEMBRO DE 1958

4

DE

outorça à Centrais Elétricas de GOiás
S. A., Estado fie Goiás, concessão
para distribuir energia elétrica,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso l. da Constituição, e

rics têrmos do art , 10 do Decreto-lei
n.« 2.281, de 5 'de junho de 1940, combinado com o art. 3.° do Decreto-lei
n.? 3,763, de 25 de outubro de 1941,

decreta:
Art. 1.0 :É: outorgada à Centrais Elétricas de GoiáB S , A . . Estado de

Goiás, concessão para distribuir energia elétrica na sede do Município de
ttaucü ficando autorizada a construir linha de' tranamíssão até a sede
do município e rêde de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência : e as características técnicas da instalação.

Art. 2,° A presente concessão ficará
sujeita às dispoeíções do Decreto
n,o 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta oS serviços de energia elétrica.
Art. 3.° C:3 dueará o presente título,
independentemente de ato declaratório se a concessíonárra não satisfizer
as seguintes condições:
I -- Submeter
aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
víae, dentro do prazo de cento e oitenta (130) dias, a contar da data da
publicaçào déste Decreto, os estudos,
projetes e orçamentos relativos à linha de transmissâ., e ao sistema de
dístribuíção .
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicação do
à

EXEC~TIVO

'453

despacho da aprovação, da respectiva
minuta, pela Ministro da Agricultura.
IH - R~querer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certídãc comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas dentro de sessenta (60) dias do 'registro.
IV ~ Inícíar e concluir as obras
no:':' prazos qu;, forem marcados pelo
Parágrafo únicc. Os nrazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados. por ato do Ministro da Agricultura,
Al'G. 4.° As tarifas do fornecimento
de en ergia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de AgU1S,
Art. 5,0 Findo o prazo da concessão,
deverá a coneeesíonárij, requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
Art. 6,° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro,
do respectivo contrato, pelo Tribuna!
de oontas.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário,
Rjo de Janeiro, 4 de dezembro de
1958; 137.° da Indepen6ência e 70,° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneahetti

DECRETO N. ° 45.028
DEZEMBRO DE 1958

DE

4

DE

Modifica o art . 1.0 e parágrafOS do
Decreto n.o 24.42:), de 30 de janeiro
de 1948, que outorgou à AlumíniO
Minas Gerais S. A. (OJntiga EleirO
Química Brasileira S. A.) concessão
para aproveitamento de enerçui hidráulica de dive7'S1.s quedas existenies no Rio PiTanga, distrito de Guaraciabti, Município de Piranga, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente
atribuição
art. 87, inciso
noe têrmos do
da

da República, usando
que lhe confere o
l. 'da Constituição, e
3rt. 150 do Código de

ATOS
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n.o

Agu.as, (D,::creto
24.643, de io de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 e parágrafos, do
Decreto 11. 0 24.420, de 30 de janeiro
de 1948, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 1.0 I!: outorgada à Alumínio Minas Gerais S', A., com sede
em Belo Horizonte. Estado de
Minas Gerais, concessão para o
aprovei tamentn
progressivo da
energia hidráulica dos desníveis
'denominados cachoeira da Brecha
e Juru-mirim, existentes no Rio
Piranga numa extensão de 24
quilômetros, distrito de Guaraciaba Município de Piranga, Estado
de Minas Gerais, respeitados OS
direitos de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro
da' Agricultura, no ato da aprovação dos projetos serão determinadas a altura; da queda a aproveitar, a descarga da derivação e
a potência da etapa inicial, r-em
como das subseqüentes, à medida
que forem aprovados os projetos

correspondentes.
§ 2.° O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da concessíonária. que não poderá ceder energia a teroeiros, mesmo a titulo
gratuito, com exceção do suprimento autorizado pelo riecreto
n. O 44,368, de 26 de agõeto de
1958" .
Art. 2.° ltste decr-eto entra em vigor
nn data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1958; 137,° da Independência e 70.0
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 45.029, DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1958
Declara de utilidaàe pública a faixa
de terra destinada à passagem da
linha de transmissão da Companhla
Hiaro Elétrica do São Francisco. de
66 kV. de Angelim a Maceió, nos
nsuiao« de pernambuco e Alagoas.

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

tigo 87, inciso J, da Constituição, e

t'Cn<1o em vista o disp{)6to no artigo
151, letras "b" e "c" do Código de
Aguas e no Decreto-lei nP 3.365, de
21 de junho de 1941, bem como o requerido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, decreta:
Art. 1,° E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra destin::l.da à
passagem, aérea ou subterrânea, da
linha de transmissão de energia elétrica de 66 kV, da Companhia Hidro
Elétrica do São Prancísco, com 50
metros de largura, de Angelim, Pernambuco, no km O. a Maceió, Alagoas no km 110 + ,762,
Art. 2,0 A faixa de terra descrita.
no artigo anterior compreende as
áreas constantes "da planta aprovada
pelo Ministério da Agricultura, no
Processo D. Ag. 4.322-57, sítuadas
nos Estados de Pernambuco e AlagOM, de propriedade atribuída às pessoas abaixo relacionadas, na ordem
em que se encontram ao longo do
traçado da linha:
MUNIcíPIO DE ANGELIM -

PERNAMBUCO

1 - Area de 16.750 (dezesseis mil
setecentos e cinqüenta) mã, de Hermenegildo Sena;
2 - Area de 8.750 (oito mil setecentos e cinqüenta) m2, de João
Francisco Branco3 Area de '12, 60{) (doze mil e
seiscentos) m2, de Pedro João Tavares'
.
4' - Area de 34.050 (trinta e quatro mil e cinqüenta) m2, de Espe~
ridiâo Salgado de Vasconcelos;
5 .Area de 21.730 (vinte e um
mil setecentos e trinta) mz, de Regina Alves de Brito;
6 - Area de 6.470 (seis mil quatrocentos e setenta) m2, de Ana da
Silva Leal;
7 - Área de 12.750 (doze mil setecentos e cinqüenta) an2, de José
Antônio das Neves;
8 - Area de 16.2~O rdezesseis mil
duzentos e cinqüenta> mz, do Espólio "
de Florêncio Muniz d'o Amaral;
9 - Area de 38.250 (trinta e oito
mil duzentos e cinqüenta) m2, de Ana
da Silva Leal;
10 - Area de 3,250 (três mil duzentos e cinqüenta) mz. de Francfsco Bez.erra dos Santos;
11 Area de' 8. 5()O (oito mil e
quinhentos) m2, de José Ferrell'a de
Paula:

· ATOS
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12 - Area de .22. 5C() (vinte e dois
mil e quinhentos) m2. de Antônio
J05'é da Silva;
13 - Area de 15.000 (quinze mil)
mz. de Gerson Alexandre da Silva;
14 - Area de 15. 60{) (quinze mil
e seiscentos) m2, de José Ferreira da
Silva;
15 - Area de 55.750 (cinqüenta e
cinco mil setecentos
e cíncüenta)
mz, de José de Souza Vilaça;
16 - Área de 3.250 (três mil duzentos e cinqüenta) m2. de José João
do Nascimento;
17 - Area de 2.750 (dois mil setecentos e cinqüenta) m2, de Antônio Cândido da Silva;
18 Area de 14.500 (quatorze
mil e quinhentos) m2, de Pedro Antônio da Silva;
19 - Area de 38.250 (trinta e oito
mil duzentos
cinqüenta)' m2, de
José Domingos de Araújo;
20 - Area de 27. ODO (vinte e sete
mil) mz. de Pedro Marques Teixeira;
21 - Area de 30.Q{)0 (trinta mil)
m2 de Manoel Vieira de Mele: .

e

MUNICíPIO DE CANHOTINho
PERNAMBUCO

-

22 Área de 93. 75{) (noventa e
três mil setecentos e cinqüenta) mz,
de João Coimbra Neto ou seus sucessores;
23 - Ama de 197.750 (cento e noVH1·t:1 e sete mil setecentos e cin-

qüenta)

m2, de João Coimbra Neto

ou seus sucessores;
24 - Area de 21().500 (duzentos e
dez mil e quinhentos) m2, d~ João
Coimbra Neto ou seus sucessores:
25 - Area de 44.750 (quarenta e
quatro mil setecentos e cinqüenta)
m2, de João Timóteo de Brito;
26. Area de 57.500 (cinqüenta e
r)Ç!',e
mil e q.nnhentos i rr.2, de Da11L{~;

1-~cdr;g.les

S. A.,

27. Area de so. 750 (noventa mil
setecentos e emqüenta) m2, de Mancel de Brito Melo:
MUNICÍPIO

DE

UNIÃO

DOS PAl.MARES

-

ALAGOAS

28 . Area de 60. 750 (sessenta mil
setecentos e cinqüenta) m2, de AlM
bíno Francisco Dias;
29. Area de 23.250 (vin t;~ e três
mil duzentos e cinqüenta) m2, de
Eliodoro José Barreto;
~O.
Area de 12.250 (doze mil suzemos e cinqüenta) m2, do Espõ!io
de Pedro F€d"reira de Lima;
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31. Area de 6.000 (seis mil) mz,
de Avelino José de Lima;
32. Area de 12.000 (doze mil) m2,
de João Gonçalo dos Santo!');
33, Area de 38.750 (trinta e oito
mi, setecentos e cinqíienta) m2, de
Ivc Correia de Lima;
34. Area de 53.500 (ctnqüenta e
três mil e quinhentos) mz, de Manoel de Brito Melo;
35. Area de 57.150 (cinqüenta e
sete mil cento e cinqüenta) m2, de
Dr . José Medeiros Sarmento;
36. Area de 52.600 (cinqüenta e
dois mil e seiscentos) m2, de Ma~
noel Francisco do Vale;
37.
Area de 48.250
(quarenta e
oito mil duzentos e cinqüenta) m2,
de José Francisco Melo;
38. Area de 39.750 (trmta e nove
mil setecentos e cinqüenta) mã, de
Sanelva Aragão Pereira;
39. Area de 97.500 (noventa e sete
mil e quinhentos) m2, de Cândido
Jerônimo do Vale;
40. Area de 78.500 (setenta € oítc
mü e quinhentos) m2, de Dr , Carlos
R-ocha Cavalcanti;
41. Area de 56.250 (cinqüenta e
BeÍS mil duzentos e cinqüenta) m2,
do Major Firmino Revoredo Pimentel;
42. Area de 42 . 250 (quarenta e
dois mil duzentos e cinqüenta) m2,
de José Ferreira da. Silva;
43. Area de 28.000 (vinte e oito
mil) m2 J da Usina Sen'a Grande S.A.;
44. Area de 9.960 (nove mil nOvecentos e sessenta) m2, da, Usina
Serra Grande S.A.;
45. Area de 74.040 (setenta e
quatro mil e quarenta) m2, da Usina
Serra Grande S. A. ;
46. Area de 56.500 (cinqüenta e
seis mil e quinhentos) m2, do Major
Firmino Revoredo Pimentel;
47. Area de 21. 000 (vinte e um
mil) m2, de João Bezerra da Silva
de Adelm., de Sou'ZJ3. Nascimento:
48. Area de B. 750 (oito mil setecentos e cinqüenta e cinqüenta)
m2, de Jo~é Cavalcanti da Silva:
49. Area de 5.000 (cinco mil) m2.
de Pedro Fernandes da Silva;
50. Area de 57.000 (cinqüenta e
sete mil) mz, do Dr , Mário de
Barros;
51. Area de 7.500 (sete mil e quinhentos) m2, de Euclides Alves da
Silva;
52. Area de 26.250 (vinte e seis
mil duzentos e cinqüenta) m2, de
Luiz da França Vergotti;
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53. Area de 33.250 (trinta. e três
mil duzentos e cinqüenta) m2, de
Luiz da França Vergotti;
54. Area de 63.750 (sessen ta e
três mil setecentos e cinqüenta) m2,
de Hermelinda Cordeiro de Freitas:
55. Area de 23.250 (vint-e e ~rês
mil duzentos e cinqüenta) m2, de
HermelÍlJ.da Cordeiro de Freitas;
56., Area de 109.250 (cento e nove
mil duzentos e cinqüenta) m2, de
Manoel Casado de Melo:
MUNÍCIPIO DE MURICI -

ALAGOAS

57. Area de 276.250 (duzentos e
setenta e seis mil duzentos e emqüenta) mz, do Dr. Manoel cvldia.
Gomes e S.A. Leão Irmãos, respac-

tívamente:

58. Area de 390.250 (trezentos e
noventa mil duzentos e cinqüenta)
m2, da Usina São Semião S.A.;
59. Area de 72.500 (setenta e dois
mil e ouínhentos) mz, do Dr , Artur
Lopes Ferreira.
60. Area de 90.000 (noventa, mil)
m2, Ct~ Mcdesto Correia de Nova.is;
61. Area de 27.750 (vinte e sete
mil setecentos e cinqüenta) m2, da
S. A. Leão Irmãos;
62. Area de 152.000 (cento 'e cinqüenta e dois mil) m2, de José Calheiros Casado de Lima;
63. Area de 42.750 (quarenta e
dOÍG .nil setecentos e cinqüenta) m2,
da S. A. Leão Irmãos;
64. Aroa de 220.250 (duzentos e
vinte mil duzentos e cinqüenta) mz,
d-e Joã-o Vieira 'Peix"Oto;
65. Arca de 211. '7~O (duzentos e
or.ze mil setecentos e cinqüenta) m2,
da S. A. Leão Irmãos (Citaritla);
MU1I."1cíPIO llE

66 -

RIO

LARGO -

ALAGOAS

Area de 117.500 (cento e dee quinhentos) m2, da

zeesete mil

s. A. Leão Irmãos (Riachão):

67 - Area de 150 000 (cento e cinqüenta mil) mz. do Espólio de Dr ,
Luiz Joaquim da Costa Leite;
68 -- ÂJ'ea de 115.750 (cento e
quinze mil setecentos e cinqüenta)
m2, do Dr , Alfredo Elias da Rosa
Oiticica ;
69 Area de 53.750 (cinqüenta
e três mil setecentgs .e cinqüenta) m2,
da S. A. Leão Irmãos;
70 A.rea de 21.000 (vinte um
mil) m2, de Pedro Casado Farias;
71 - Area de 102.000 (cento e dois
mil) m2, de João Paranhgs;

72 - Area de 45.250 (quarenta e
cinco mil duzentos e cinqüenta)
mz, da Companhia Alagoana Fiação
e Tecidos S. A.;
73 :- Area de 30D. 250 (trezentos
mil duzentos e cinqüenta) mz, da
S. A. Leão Irmãos;
74 - Area de 76.500 (setenta e
seis mil e quinhentos) m2, de Dr ,
Luiz LeIte Oítícíca.
MUNIcíPIO

DE MACEIÓ

-

ALAGOAS

75 - Área de 299 OCO (duzentos e
noventa e nove mil) mz, de Othon
Bezerra de Melo, Fiação e Tecelag'em S, A.;
76, 77, 78 e 79 - Area de 19.3'50
(dezenove mil tl'czentos' e cinqüenta)
m2. dê Manoel Paulino ,Farias, Antonio Gomes Andrade, Augusto Bonfim e Manoel Martins sotero, n~pec

tivamente:
80 -, Área de 5.900 (cinco mil e
novecentos) m2, de Júlio Martins
Sotero;
81 - Área de 19.875 (dezenove mil
oitomentos e setenta e cinco) m2, do
Espólio de José Martins Leão;
82 - Area de 12.925 (doze mil novecentxs e vinte e cinco) m2, de Jerônimo Fiuza;
83, aS-A, -83-B e 83-C - Área de
37.525 (trinta e sete milquínhentos
e vinte e cinco) m2, de Odori~o
Moura., Antônio Pinto de Moura,
Raimundo de Freitas Mata e Antônio de Oliveira Moura, respectivamente;
84 - Area de 101.325 (cento e um
mil trezentos e vinte e cinco) m2,
da S. A. Leão Irmãos;
85 - Area de fi. 550 (seis mil quinhentos e cinqüenta) m2, de José
Bruno Ferrari;
86 - Area de 1.123 (um mil cento
e vinte e três) m2, d2 Nair Saraiva
Cardoso;
87 - Area de 721 (setecentos e
vinte e um) mz, de Manoel e Teobaldo Cavalcanti Lins; ,
88 - Área de 528 (quinhentos e
vinte e oito) m2, de Aurora Soares
Alvim;
89 - Area de 3.150 (três mil cento
e cinqüenta) mz, de José Paulinr,
D'Almeida Uchoa;
90 Area de 14,295 (quatorze
mil duzentos e noventa e cinco) m2,
da Liga Alagoana Contra a Tuberculose;
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91 -

Area de 23.500 (vinte e três

mil e quinhentos) mã. da S.A. Leão
Irmãos;
92 - Area de 20.850 (vinte mil oitocentos e cinqüenta) m2, de Nilson
Tenório di! Oliveira;
93 Area de 1.40D (Um mil e
quatrocentos) mz, de José Soares
Souza;
94 - Area de 4.750 (quatro mil
setecentos e cinqüenta) ril.2. de Francisco Bezerra de' Góes;
95 - Area de 6.625 (seis mil seiscentos e vinte e cinco) m2, de Antônio Buarque;
96 Area de 3.900 (três mil e
novecentos) mz, de Valdemir., Breda;
97 - Area de 3. (J(lO <três mil) m2,
de Manoel Félix de Souza;
98 - Area de 1.500' (um mil e
quinhentos) m2, de Antônio José dos
Santos;
99 Area de 1.5OD (um mil e
quinhentos) mz, de Quitéria Gonçalves de Lima;
,
100 - Area de 2.508 (dois mil quinhentos e oito) m2, de Letícia Oliveira Leopoldino e Dagrnar Rodrigues
de Oliveira Melo;
101 - Area de 3.920 (três mil novecentos e vinte) m2, de Amália
Barbosa da Silva; '<,
102 Area de 5. 84<D (cinco mil
oitocentos e quarenta) m2. de João
Plácido de Barros;
103 Arca de 2.15{) (dois mil
cento e cinqüenta) mz, de Maria da
Glória Passos de Souza;
104 - Area de 3.706 (três mil setecentos e seis) mz, de Gilberto Lima
Rocha;
105 Area de 420 (quatrocentoS
e vinte) m2, do Dr , Marêncio da
Costa Barros;
106 Area de 2.493 <dois mil
quatrocentos e noventa e seis) m2,
de Josefa da Rocha Sil va,
AJ:t.

3.0 A Companhia Hidr o Elé-

trica do São Francisco fica autori-

atos de construção, manutençã- e
conservação da mencionada linha de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas oU telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações e recxnstruções, sendo-lhe
assegurad-, ainda o acesso à área
da servidão através do prédio serviente, desde que não haja outra
via praticável.

LO Os proprietários das áreas
de terras atingidas pelo ônus limitarão o usa e gôzo das mesmas ao
que fôr compatív01 com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüêncía, de praticar, dentro das
mesmas, quaisquer atos que embaracem ou lhe causem dano, incluídos
entre êles os de erguer construções
oU de fazer
plantações de elevado
porte.
§ 2.° A Oompanhia Hidro Elétrica
do São Francisco fica autorizada a
promover, no caso de embaraço
oPosto pelos proprietários ao exercící., da servidão, as medidas necessárias ao seu reconhecimento, 00derid., utilizar-se inclusive, do processo de desapropriação, nos têrrnes
do art. 40 do Decreto-lei n.O 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Art. 5.° NoS têrmos do art. 15, do
Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a proll1Qção da servidão oU da desaproprraçã., das áreas de terra constantes
dêste Decreto, é declarada de caráter urgente.
Art. 6.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições

eu! contrário.

R.io de Ja.neiro. 4 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

zada a promover a desapropriação
do domínio pleno das glebas onde
tal se fizer necessário para a passagem da linha de transmissão referida no art. 1.0.
Art. 4.° Quando não Iôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno. fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
necessária em favor da Companhia
e para o fim indicado. a qual compreende o direito atríbuíd., à emprêsa
'Concessionária de praticar todoS os

Mario JltIeneghetti.

DEORETO N.o 4.5.030 -""7
DEZEMBRO DE 1958
-

DE

4

DE

Cria o Depósito Central de Munie o Batalhão Depósito de
Munições.

ções

O presidente da Repúb1ic~, usando
da atribuição que lhe confere oal'-
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tigO 87, inciso I. da Constituição, e
de acôrdo com o art. 19 da Lei número 2.85-1, de 25 de agõsto de 1956,
decreta:
Art. 1.0 Ficam criados o Depósito
Central de Munições e o Batalhão
Depósito de Munições, com s-ede em
paracambi, Estado do Rio.

Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se aIS disposições em con-

15) Para pagamento da ind-eniza~
ção devida a oarlota Maria Taylor,
nos têrmos do artigo 141, § 16, da
oonsttnnção Federal pela desapropriação do imóvel de sua propriedade
denominação Fazenda do Garrafão,
situado .no Município de Magé, Estado do Rio de Janelro (Prüc. M.
F. 164.572 de 1957) Cr$ 6.727 900,()O
(seis milhões, setecentos e vinte sete
mil, novecentos cruzeiros).

trário.

17) Para pagamento do remanescente do empréstímo levantado pelo

Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 19'58; 137.° da Independência e 70.0
da República.

Ministério da Agricultura. na extinta
Carteira de Exportação e Importação
'do Banco do Brasil S. A. em 1945,
para aquisição e revenda de máqui.
nas agrícolas, ínclusive juros até 31
de dezembro de 1957 (Prac. M. F.
67. 133-56) o-s 11 .469 .240,50 (Onze
milhões, quatrocentos e sessenta e
nove mil duzentos e quarenta cruzeiros e cinqüenta centavos).
Afit. 2. o Os créditos de que trata
o art. 1. o dêste Decreto serão registrados pelo Tribunal de contas e automàtícaments distribuídos ao TesOU1'0· Nacional.
Art. 3°. Ec>te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação re ..
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137. 0 da Independência e 70.°
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO

N.O 45.031 DE
DEZEMBRO DE 1958

5

DE

Abre pelo Ministério da Agricultura,
os créditos especiais de Cr$ .....•
14.4ÜD,OO, 2.211.677,40, 6.727. 900,()O e
11.469.240,50, para Os fins que especifica:

o

Presidente da República usando

da autorização contida na Lei númerú 3 AM, de 12 de junho de 1958, e
tendo consultado o Tribunal de Contas e ouvido o Ministério da Fazenda nos termos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 1.0 São abertos, pelo Ministé.
rio da Agricultura, os scguínjes crê..
ditos especiais;
1)

Para regularização de

despesa

etetuada no exercício em curso, de
acôrdo com o § .1.o do artigo 48, do
Código de Contabilidade, com o pagamento de: (Proc. M. F. 238.223
de 195-7).
a) função gratificada de Secretario, na Escola Superior de Agríoultu-

(Proc. M. A. 2.741-57 anexo ao
Proc , M. F. 238.22<3-57) Cr$ ......
.14.4úO 00 (quatorze mil quatrocentos
cruzeiros) .
b) salário família, no Instituto de
Fermentação (Proc , M. A. 4.734-57
anexo ao Proc. M. F. 238-223-57) ..
Cr$ 2.211.677,4Q (dois milhões duzentos e onze mil, seiscentos e setenta e sete cruzeiros e quarenta centavos) .
Ta

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
Paes de Almeida

DECRETO N.? 45.032 Dli'ZEMBRO DE 1958

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para tms
de desapropriação, faixa de terreno e benfeitorias necessárias à ligação terrooiôria Lima Duarte-Bom.
Jarazm, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da oonstítuíção, e
nos têrrnos do Decrete-lei n.o 3.365,
de 21 de jilllho de 1941, modificado
pela t"ei n.o 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:

Art. V Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de. ES-
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tradas de Ferro, a faixa de terreno e
benfeitorias ccmprendídas entre 00
quilômetros O (zero) e 71,400, representadas nas planta·s que com êste
baixam, devidamente rubricadas pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção da ligação ferroviária Lima Duarte-Bom
Jardim, EStado, de Minas Gerais.
Art. 2.° ~ declarada a urgência da
desapropriação de que trata êSte decreto, nos têrmos do art , 15 do Decreto-Lei n.o 3,365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei D.O 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 3.0 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70,° da
República,
JUSCELIN,) KUBITSCHEK,

459
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Art. 2.° É: declarada a urgência da.
desapropriação de que trata êste deereto, nos têrmos do art. 15 do Decreto-Lei n.» 3.365, de 21 de j1lllh<J de
1941, modificado pela Lei n.« 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 3.° flste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Lucio Meira,

DECRETO N.o 45.G34 DEZEMBRO DE 1958

DE

5

DE

Declará de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
sêcas, a área de terreno situada no
MuntciPio de Pentecoste, Estado do
Cearão

Lucio Meira.

DECRETO N.o 4-5.033 DEZEMBRO DE 1958

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para fiTl,')
de desapropriação, faixa de terreno
neceSsária à construção de trecho
ferroviário localizado em Mafra,
Estado de Santa Catarina,

o Bresidente da República. usando
da atríouíção qUe lhe confere o artígo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n,v 3.365,
de 21 de junho de 1941, mcdírícado
pela Lei n.> 2.786, de 21 de .maio de
1956, decreta:
Art. 1.° Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropríação
pelo 2.0 Batalhão Ferroviário, a faixa
de terreno representada na planta que
com êste baixa, devidamente rubricada pelo Díretor da Divisão de Orçaments do Departamento de Administração do Ministério da Vtacâo e
Obras Públicas, com 30 metros de largura, bem como as benfeitorias, nela
compreendidas, situada entre a Estação de Mafra, da Rêde de Viação
Paraná-santa Catarina e a estaca
53+15,17 do Eixo Ferroviário do TronCo principal sul, no trecho a cargo
do citado Batalhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ara
tigo 87, inciso I, da oonstttuição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.o 2.786, de 21 de maio de
195~ decreta:
.
Art. V Fica declarada de utilidade
pública. para fins de desapropriação
pelo Departamento NaciDnal de Obras
Contra as sêcas, a área de _terreno
com 44,9{){).O<ÜO ma (quarenta e quatro milhões, novecentos mil metros
quadrados), representada na planta,
que com êSte baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de
Orçamento do Departamento de Ad~
ministração do Ministério da Viação
e Obras públicas, necessária à construção do açude público I'Caxitoré",
no Município de pentecoste, Estado do
Ceará, cujos projeto e orçamento
foram aprovadcs pela portaria n,o 464,
de 21 de juíno de 1958, do aludido
Ministério.
.A!r-t. 2.° ÊSte decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da
República,
JuscELrno KUBITSCHEK,
Lueio Meira.
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DECRETO N.o 45.035 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1958
Declara de utilidade pública, para tins
de desapropriaçáo pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, o prédio Sito à rua Pedro
Pereira 12.0 684, na ciâaâe âe Fortaleza, Estado do Ceará,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, inciso I, da constituição, e
nos termos do Decreto-lei n.s 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.s 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado de utilidade
.pública. para fins de desapropriação
pelo Depal"tamento Nacional de Obras
C<mtra as sêcas, o prédio sito à rua

Pedro pereira n.s 684, na cidade de
Fortaleza, EStado do Ceará, representado na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo Diretor
da Divisão de Orçamento ~ Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, necessário à instalaçâo de serviços do
1.° Distrito daquele Departamento.
AíI:t. 2,0 ~t€ decreto entrará em
vigor na data de sua publíeação, revog adas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

L'l.Wio Meira,

DECR,ETO N.O 45.036
DEZEMBRO DE 1958

DE

5

A.Tt. 1.0 Fica declarada de utiltdade pública, para fins de- desapropriação pelo 2.° Batalhão Ferrovíár!o, a.
faixa de terreno - com um total de11.908,00 m2 (onze mil e novecentos.
e o:to metros quadrados), compreend~ndo terras, instalações e benteiterias, situada no Município de Mafra. Estado de Santa oatarína, re,
presentada na planta que com. êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Divisão de orçamento elo
Departamento de Administl'açã.o do
M~nistério da Viação e Obras Públícas necessária à construção da ligaçã-o ferroviária
Mafra
Esplanada,
par.e integrante da ferrovia M'lftaBarra do Jacaré, no trecho a cargo
do citado Batalhão.
Art. 2." ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 'revogadas as dísposíções em Contrário.
Rio de Janeiro, 5 de. dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0da RepúbEca,
JUSCELINO

Lucia

KUBITSCHEK.

Meira

DECRETO N.o 45.037 - DE 5 DE
DEZKMBRO DE 1958
Dispõe sõore os prOjeJtos de rotloota«
ou obras de arte especiais enquadradas na relação anexa à Lei n.o
2. 975, de 27 de novembro de 1956 l

O Presidente da República, usanDE

Declara de utilidade públiCa.. para
fins de desapropriação' pelo 2.° Batalhão Ferroviário, faixa de terreno necessária à construção de trecho ferroviário localizado em M a[ra, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da REpública, \1saJ.1da atribuição que lhe confere o
art. 87, inc!so I, da COnstituição, e
nos rêrmos do Decreta-Lei n.> 3.365,
de 21 de junho de 1941, modírícado
do

pela Lei n.o 2.786, de 21 de maio de1956, Decreta;

do das atribudções que lhe conferem
o artigo 87, inciso I, da Constituição, e o artigo 9.° combinado com
o artigD 7.°, alíneas b e f, do Decreto.Lei n,? 8.463, de 27 de dezembrode 1945, Decreta:
Art. 1 o Serão submetidos pré;..
víamente ao C'oru>elho
Rodovíárío
Nacional todos os prcje.os de rodovias
ou de obras de arte especiais, enquadradas na relação anexa à Lei n.v
2.975 de 27 de novembro de 19S{), afim de ser verificado se Os mesmos
apresentam condições tecnícas compatíveís com as normas organizadas
por aquêle Conselho e aprovadas pe.-

.:461
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lo Ministério· da Viação e Obras Públicas.
Art, 2 . 0 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contrário,

Rio de Janeirü , 5 de dezembro de
19'58; 137.° da Independência e 7Ú.o
da República.
JUSCELINO

. Art. 3.° - ltste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70,°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucio Meira

KUBITSCHEK.

Lucia Meira

DECRETO N.O 45.038 - DE 5 DE
DEZKMBRO DE 1958
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriaçéio pelo Deoortamento Nacional de Estradas de
Ferro, área de terreno e benfeito:
rias situada entre pesqueira e Salgueiro, necessária ao prolongamento da Estrada de Ferro Central de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da OOnstituição e
nos têrmos de Decreto.lei n.> 3.365,
de 21 de junho de 194J., modif:ead o
pela Lei n.> 2.786, de 21 de mato de
1956, Decreta:

DECRETO N. ° 45. ()39
DEZEMBRO DE 1958

Cria a Comissào

de

DE;'

Supervisão

orçãos A1.!tônomos e dá outras
»iâências.

m'
tie
pTO~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 87, número I da oonstítuicão,
deCl'êta:
Art. 1. o Fie::! ínsrítuída. 8.Ob a presidência do Ministro da Justiça e Negôdos Interiores, a Comissão de SU·
perv.são de órgãos Autônomos cemposta de (3) três membros, nornead.c..'; pelo Presidente da Repúb.;ca.,
com a atribuiçã., de supervisionar ~
físcalíaar o runcíonamenro de órgãos
diretamente subordinados à Presrden,
cía da República, qu-e, por fôrça dês.
te decreto, fiquem sujeitos à sua jurisdição.

Art. 2.° Ficam subordinados ao
regime previsto neste decreto. as seguintes entidades:

Art. 1.<' Fica declarada de utüíca,
de pública, para fins de desapropriaa)
Instituto Brasileir.o de Geogra~
ção pelo Departamento Nacional de
ria e. Estatística;
Estrad~.s de Ferro. a área de terreno
b) Comissão do Vale de São Frane respectivas benfeítortas,
situada
cisco;
entre pesqueira (quilômetro 228,4 da
c)
Supel"i.r..t.endênr.ia drlJ Plano ce
linha em tráfego da Rede Ferrf)v:ária do Nordeste) e Salgu2iro (~uilô .Valorização Econômica da Amazônia.
metro 330 da seção em construçâo) ,
representada na planta que .com êsArt. 3.° Reservado ao Presidente
te baixa devídamente rubrrcada pe, , da República, por intermédio do Ga~
lo Diretór da Divisão de Orçamento
binete Militar o exerctcí-, direto de
do Departamento de Adrmnístraçâo
seus poderes, ficam delegadas ao Mido Minj.stóri<> da V:aç2c'é' e Obras Pú, ' nistro da Justiça e Negócios Int'~'t:o
blícas, necessária ao prolongamento
res as atribuições necessár ías à suda EstTada. de Ferro central de Perpervisão, fiscalização e contrôle das
nambuco.
entidades referidas no artigo 2.°,
competindo-lhe, especialmente, com
Art. 2.° Nos têrrnos d.o art. 15 do
o assessoramento da. Comissão C0n&Decreto-lei n,> 3.305, de 21 de junho
ti,tuída neste decreto:
de 1941, modificado pela Lei
n. o
2.786, de 21 de maio de 1956, é declaa) baixar normas sôbre ergamzarada a urgência
da desapropríacão
çâo e execução dos serviços, Observade que trata êste decreto.
das as disposições legais e regularnen,

ATOS

462

DO

PODER ExECUTIVO

tares e a orientação fixada pelo Presidente da República~
b) acompanhar
a execução orçamentária e a gestão administrativa,
promovendo, quando necessário, ~M
pecções OU outras verificações relacíonadas com a eficiência e regularidade dos serviços;
c) decidir os recursos interpo.~tos
das decisões finais das entidades
mencionadas no artigo 2. o;
d) fiscalizar a observância das dís.
posições legais regulamentares e das
normas de serviço nas mesmas enü.
dades:
e) propor ao Presidente da Repú'
blíca quaisquer medidas necessárias
ao perfeito funcionamento dos respectivos órgãos;
f) opinar sôbre as prestações de
contas das mencionadas entidades.
assim como sôbre planos de trabalho
OU de aplicação de verbas que dependam de apl'avação do Presidente
da República.
Art. 4. o Os órgãos da admínístração federal prestarão à oomissao
todo o C0:P..CUl·SO necessário ao desempenho de suas ajrébuícões.
ArL 5. o O Ministro da Justlça e
Negócios Interiores designará. entre
os respectivos membros, o secretário
Executivo da Comissão.
Art , 6. o A comissão requisitará a os
órgãos federais da admín.stração dl~
reta OU descentralizada, o pessoal e
matcríaí,
assim como
quaisquer
outros recursos necessários ,ao seu
funcionamento.
Art. 7. 0 O Ministro da Justiça e
Negócios Interiores baixará o regí,
mente interno da Comissão e. os demais atos rl:lacionados com as suas
atividades.
Art , 8. c O Regiment<> Tnterno fixará o regime de func.onamento da Comissão e as atrrouíções, ímpccumentos e vantagem dDS respectivos membros, Inclusive do Secretário Execut.i~

vo.

Art. ~. o O presente decreto entra
em vigor na data da SUa publicação,
revogadas as disposições em. contrá.

rio.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1958; 137. o da Inde,pendência e 71). o
da República.
JUSCEI.INO KUBITSCHEK

Cirilo Júnior

bECRETO N.o 45.(}4(J, DE 6
DE 1958_

DE DEZEMBRO.

Aprova ~ Regimento da Secr aaria-.
Geral do Conselho de segurança Naciotuü.

o Presid-ente da R-epública usando
da atribuição que lhe confere 'o atrtigo.
87, Inciso I, da constituição, decreta:
Art. 1. o Fica aprovado o Regímento da Secretaria-Geral do Conselho da.
Segurançra Nacional, que com êste haixa, assinado pelo General de Divisão.
Nelson de Mdlo, SecrBtário-Geral do·
Conselho de segurança Nacional.
Art. 2. o O presente Decreto entra,,"
rã em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas 'as ,disposições em contrár:o.
Rio de Janeiro. 6 de deZembro de1958; 1370 da Independénoi a e 70. o da
República ..
JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Cyrill o Junior

REGIMENTO INTERNO DA sEORETARIA-GERAL DO CONSELHO
DE SEGURANÇA NACIONAL

(Decreto-lei nOs. 9.775 e 9.775-A, de.
6 de Setembro de 1946 e D-ecreto nú-

mero 44.489 "A1' de 15 de setembro

doe 18;)8).

CAPíTULO
DA SUBORDINAÇÃO E

I

COOJIPETÊNCIA

Art. 1.0. A secretaria~ral do Conselho de seguranç.a Nacional
(.SG/

GSN) é órgão permanente e diretamente subordinado ao Presidente da
República.
Art. 2.0 O trabalhr, da Secretari-aGeral resulta das necessidades que
tem o Govêrn., (Conselho de B-egurança.
Nacional) d0 alcançar e manter os
Inrerêsses e aspirações vitais do País
VIsando a permanência de boas condíções de soberania, bem-estar e segurança, na paz e na guerra. Para
isso, deverá a s€cretaria-Geral proceder à elabOração do conceito Estratégíco Nacional e decorrentes diretrizes doe execução dos planejamentos.
governamentais.
Art.
3. 0
À SG/CSN compete d'rigír, coordenar e orien:ar as atívrdades de informações de interê.ssp' para
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a segurança nacional com as de realização de estudos n-ecessários para
que o Govêrno possa estabelecer as linhas d-é ação da PoHt5.oa de segm:rança Nacional, bem como, a qualquer
momento, reajustá-las de acôrdo com

os ínjerêsses nacionais.

Art. 4. o Ó estabelecimento das PoIítícas ct.~ Oonsecução e das DiretrizeS
de execução dos planejamentos é obtido pela coordenação das fôrças vivas nacionais através dos órgãos da
administração pública (federal, estadual e municipal) e as enudades nrívadas, com os quais a Secretaria-Geral manterá rclaçõBS diretamente.
§
1. o .As ínrormações serão obrídas _atra vês dos órgãos da adminístpa,ção federal, estadual c munieípal,
au.árquícas, para-srarais, sociedades de
economia mista medíarue um planejamento realizado pela Junta Coordenadora doe mrcrmaçeõs (JCI).
§
2. o Para o seu funcionamento
a Secretaria-Geral conta.rá, em estr-eita ligação. com a cooperação dos
órgãos complementares do oonsetn-, d-e
S'8guran{'a Na{Üoll'al:
a)
Oomissão de Estudos;
o) Com:ssão Especial da Faixa de
Fronteiras;
c) SeÇões de S<2gurança Nacional dos

Mirrístéríos CiVLs.

CAPíTULO

II

DA ORGANIZAÇÃo

Art. 5.0 A secretaria-Geral terá a
seg-uinte constituição:
a) Gabinete (Gab).
b)
l.11 Seção usi
c) 2. a seção (2S)·
d) 3. a Seção (3S).
e) ServiÇo Federal de Informaçócs
e Contl"a-Inlormaçõe,s - (SFICI).

CAPíTULO

III

Da CoMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO:

ÓRGÃoS

Art. 6.° O Gabin-ete disporáde:
Chefia (Chefe, Adjunros-Assístentes e Asse-'5sores);
:0) S~ção d-e Documentação e Co~
munícàções (SDC) • constituída de
Ch~fe e setores de trabalho neCessá·
rios;
a)
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c) Seção Administrativa
(SAD),
constituída de Chefe e setore, de trabalho necessários;
d) setores específicos necessários às
suas tarefas.
Parágrafo úníco .. Compete ao Ga-binete:
a) Chefia:
- auxiliar o SecretáriO-Geral, na.
ol'ientaçao e fiscalização dos traba"lhos da SBcretaria-Geral, bem como
nos da sua admtnísiracâo ,
Ib) Seção M Documentaçãn e Comunicações:

-

executar O' serviço de protocolo
geral, colluolando a entrad.'a, dís tr:buição e expedição da dccumenraçào ;
- ter a seu cargo o serviço de mecanografia do Gabinete, arquivo geral,
biblioteca e mapoteca;
-- desempenhar os demais trabalhos
qUe lh-es forem comerídos Pela Chefia, relatívcs a comunicações. arquivo
e mecanografia.
.
c)

seçáo Administrativa:

- des-mpenhar os serviços de Adque Soe fizerem necessários à ex-ecuçã-o dos trabalhos da Secretaria-Geral;
- preparar. e acompanhar a execu·
cução do orçamento da S'êcretar~,a-Ge
ral (setor Orçamentá1io);
- receber, estudar e expedir d ucumenrcs da Seção (Setor Adminís-

ministração

rrativo) ;

qualqu-r servico rc~(~
fôr de-erminado (Setor do Material);
pagar vencimentos e gra-írícações do pessoal, bem como despesas a
e8'nta das díversas verbas airibuídas
no orçamento (Pagadoria).
d)
Setores de trabalho:

-

executar

rívo ao material qUe lhe.

desempenhar as tarefas específicas, m-díanis instruções do Chefe d.,
Gabinete.
Art. 7. o As SeÇões disporão de:
a) Chefia (Chefe. Adjunro-Asísren..
te, Assessores e, quando necessário.
Turmas de trabalho);
b) i.» Subseção;
/e) 2. a Subseção;
(
- AB Subseçõ-es chefiadas por Adjuntos designados pelos Chefes de Seção, serão constituídas de Setore., especificas e Turmas de Trabalho de
acôrdo com aOS necessidades do Serv~ço.
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1. o compete à LI' Seção:

Estudar os assunios referentes aos
Setores Industrial e Comercial e suas
correlaçõeS com OS denmis campos,
tendo em vísta o estabelecimento do
Conceito Estratégico Nacínna.l .« a
elaboração das Diretriu6 de execução
decorrentes, para ·0 fortalecimento do
potencial Nacional e sua aplicação.
a)
1. a Subseção (1/1S) , es-udar OS
prob-lmas r·EHat.!;vos ao setor Industria1;
b) 2. l1 Subseção (2/18), estudar os
problemas relativos ao setor Comercial ,
§ 2.° OompBte à 2. l1 Seção:
Estudar o assuntos referentes aos
campos Político e Psico-Bocial e suas
correlações com os demais campos,
tendo em vista o estabelecimento do
Conceito Estratégico Nacional e a
elaboração das Di.retrizes decorrentes
para o fortalecimento do Potencial
Nacional e sua aplicação,
a)
1.0. Subsecâo 0/28), estudar oS
problemas relativos ao Campo Político;
b)
2. a Subs""ção (2/2S), e:5tUJdal'
OS pr-C'b1emas relativos ao Campo Psíco-Social.
.
3. 0 Comp·3te à 3. a Seção:
Eistudar os aESuntos referentes ao
campo econômico e suas correalcôes
com oS demais campos, t'2ndo em vista o estabelecimento do Conceito Estratégico Nacional e a elaboraçã., das·
Diretrizes decorrentes para o IortaleClm2nto do Potencíal Nacional e sua
§

aplicação.

a) l.a Subseção 0/3S), estudar O~
problemas gel"aiB relativos ao campo
econômico;
b) 2.a Subseção (2/3S), estudar as
problemas rel2.tivos ao seror financeiTo.

Art. 8, o

O Sl<"ICl disporá de:

(Ch-srfe, Adjunto-Assistent-e. ASS€5SÔ1'eS e, quando necessário. Turmas d-= trabalho) :
b) Subseç§,o de Exterior;
c) SubSeção do Int'êrior;
·d) Sutseção de Segurança Injerna ;
e) SubSeção de Operações.
a)

Ohefia

As subseções, chefiadas por Adjuntos, desígnaríes pelo Ohefe do SFICI.
serão constituídas de Adjuntos, Setores específicos com Turmas de trabalho de acôrdn com as necessidades do
serviço.

EXECUTIVO

aJ
Parágrafo
único.
Compet=
'SFl0I:
Superintender e coordena!' as atividades de informações que interessem
à segurança Nacional.
a)
Subs,eção do Exterior (SSEX):
proceder os levantamentos esiratégicos das áreas que lhes forem determinadas;
- apl'e,sen ta r sugestõ-es e elaborar
estudos conclusivos sôbre as referidas
áreas.
b) Subseção do Interior (SSIN):
- pesquisar e manter em dia as d:-{~
dos para o levantamento do Poder Nacional;
- apresentar sugestões e elabora:
estudos conclusivos, sôbre oS resultados de suas pesquisas.
c) Subseçá<> de segurança Interna
(SSSI) :
conhecer, em todo o territÓl'~Q
nacional, os antagonismos existentes,
ou em potencial, que provoquem ou
possam permitir ações contra a segurança interna.
- Setor Político-Social (SPS):
- pesquisar e informar sôbre nossibilidades de ocorrências subVersivas
de qualquer natureza;
- acompanhar a dinâmica dos Partidos Políticos e elaborar estudos sôb-r,~ as suas tendênci'as e influências em
relação à PolítiCa Nacional.

- Setor de Adrnínisn-açâ., Pública
e Ass'srêneia Social (SAPAS):
- realizar o levautamenjo e man~
ter em dia a situação das príncipais
organizações sociais de classe;
-- colaborar na det'2rminaçã o d,)s
antagonismos que possam ocorrer nf)
d0&envolvimento das diretr~zes governamentais.
.
- Setor de Economia e Flnança~
(SEF) ;

-

acomoanhar as arívídades eco-

nômicas e financeiras do pais tenda
em vista pe~quiu2.'r o surgimento e a
evoluç?-D de rarõres qu.J-= possam ter 1nfluência no desenvnlvímentj, econômico-financeiro do PaÍG.

Setor

de

.

Cont:ra-Informaçáo

(SOI):
- propor normas para a segurança
e fisDalizayão do serviço de Informa-

ções:
- manter em dia o levantamento
das atividades de pessoas físicas ou
jurídicas que possam ter atividades
contrárias aos ínterêsses nacionais;
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-

manter em dia o levantamento

da situação das agências que explo-

ram

no

País

as comunicações de

-qualquer natureza;

-

participar do planejamento

da

~o~tra-propaganda;

- cooperar no planejamento que
vista estabelecer o contrôle sôbre as
·2(Jnas de segurança.
d) Subseçâ.(} de Operações (SSOP):
- participar do planejamento de
'operações a ser realizado por dois ou
mais órgãos do govêrno, tendo em
vista um objetivo comum;
- colaborar com outros órgãos governamentais no planejamento de
'suas operações, quando isto rõr 'soli'Citado ao SF1Cr;
- realizar a busca de informes
par21 completar e verificar os conhe-eímento, existentes ou para adqurílos, quando não fôr possível obtê-los
~ra vés dos órgãos governamentais.
- Setor de Investigação (SINV):
realizar as investigações espe-eíaís que lhe forem determinadas;
- realizar operações isoladamente,
ou em cooperação, com outras entídades dos governos Federal e Esta'duais.
- Setor Técnico (STEC):
- realizar trabalhos técnicos para.
utilização imediata do Serviço e para.
outros órgãos governamentais, quan ~
<lo solicitados;
- manter-se em dia acêrca do
aperfeiçoamento técnico do material
·utilizável nas atividades de informações, não Só para. o emprêgo e instrução do pessoal, como também para
informar aos demais órgãos gover'namentais.
CAPtTULO IV
DO PESSOAL

E SUAS

ATRIBUIÇÕES

Art. 9°.. Compete ao Secretário'Geral do conselho de Segurança Na.-cional:
.
a)

orientar e fiscalizar os traba-

.lhos da Secretaria-Geral;
b)

transmitir

008

membros do

CO:1-

.selho de Segurança Nacional, as eon,

vocações das reuniões determinadas
:pelo Presidente da ReplÍblica;
c) convocar, de ordem do Presidente da República. altos comandos
militares ou outras autoridades, para
tomar parte nas deliberações do Con.selho;
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d) apresentar ao Conselho de Segurança Nacional a documentação
básica, inclusive análíse e parecer
sôhre as questões a serem estudadas..
e) provídencíar a redação das atas
das sessõss do conselho de Segurança Nacional e seu registro no livro correspondente, bem como a assinatura pelos membros presentes às
respectivas sessões;
j) notificar aos Ministérios e
a
qualquer outro órgão da Administraçã-o Pública, as decisões tomadas p€10
Govêrno, em conseqüência dos pareceres do Conselho ou da .Comíssão de
Estudos;
g) convocar OS militares ou civis,
servidores públicos ou não, habilitados a prestar informações ou esclarecimentos aos trabalhos da Secre-·
taria;
h) corresponder-se OU entender-se,
pessoalmente ou por delegação, com
as Ministérios "e departamentos da
Administração Pública sôbre assuntos
que digam respeito às atribuições da
Secretaria-Geral do oonselho de Segurança Nacional;
i) providenciar a preparação
das
bases de decisão do Presidente da República sôbre as que,"'tões ligadas ao
ínterêsse da Segurança Nacional, com
repercussão na esfera de atríbuicôes
dos diferentes Ministérios, particularmente dos Ministérios Civis, apre;
sentando-lhe o respectivo parecer;
j) estabelecer, em caráter permanente, o Grupo de Estudos e Planejamentos (GEP) , sob a díreção do'
Chefe do Gabinete" tendo como membros os Chefes de Seção e outros
eventuais, quando necessários;
I)
presidir a Junta Coordenadora
de Informações e determinar a sua
convocação;
m) propor' ao Presidente da República os oficiais a serem nomeados
para a Secretaria e os elementos a
serem requisitados;
n) distribuir OS oficiais pelos órgãos da Secretaria-Geral;
O) visar as notas d'a Secretaria que
se destinarem à publicidade;
p) recompensar e impor penas disciplinares ao pessoal da Secretaria
na forma da legislação vigente;
q) fazer publicar, em Boletim, or.,
dens, atos, decisões etc. que devam
chegar ao conhecimento do pessoal
interessado;
r) enviar às repartições competentes, dos respectivos ministérios, as
alterações ocorridas com os milita-
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res e funcionários civis, em serviço
na Secretaria-Geral;
S) pr-opor o orçamento do Conselho de Segurança Nacional, inclusive
de sua Secretaria-Geral;
t) submeter à aprovação do Presidente da República as despesas orçamentárias da Secretaria-Geral;
u) requisitar os militai es e Iuncto,
náríos civis necessários ao bom funcionamento da Secretari:v--Geral.
Art. 10. Incumbe ao Chefe do Gabinete:
a) orientar e fiscalizar os traba..
lhos inerentes à Secretaria-Geral, de
acôrdo com as diretivas do Secretário-Geral;
b) distribuir o €studo de assuntos
de ínterêsse nacional aos órgãos
competentes da Secretaria-Geral;
c) auxiliar o Secretário_Geral nas
sessões do Conselho de Segurança

Art. 11. Ao Chefe da SDC Assistente-Secretário e equivalente áC6 Adjuntos, incumbe:
a) func~onar como Fisoal Admínístr·ativo da Secretaria-Geral, quanto aopagamento do pessoal do Exército;
b) preparar o Boletim Inremo da.
Secretari a-Geral;
,
c) orientar e fiscalizar os serviçus
da &2ção de Documentação e Comun:-

Nacional;

St'cl-.etaria-G~ral;

d) funcionar -como relator dos processos que devam ser 'submetidos à
Comissão de Estudos, ou, para ISSO
designar um dos adjuntos da Secretaria- Geral;
e) submeter à consideração do Secretário-Geral o expediente da Secretaria;
j) providenciar a organização
do
expediente das consultas que o Presidente da República fizer a cada um
dos membros do conselho de segurança Nacional e, bem assim, o relatório das . . . respostas recebidas;
g) providenciar a documentação
básica para as sessões do Oonselho
de Segurança Nacional;

h) dirigir e coordenar as atividades
do Grupo de E':itUdos e Planejam.en.
tOS:
'
i) funeíonar como
Age-nte-Diretor,

quando para isso receber delegação;
j) mandar elaborar o Boletim In·
terno da secretaria-Geral, aujenjícando-lhe tÔdas as cópias com a declaraçã o "confere":
k) redígír "notas"
sôbre assuntos
cue devam ter publicidade e submetê-las à consideração do Secretário·
Geral'
1) n:otíficar, em nome do secretárioG€ral, os membros da Comíssâ., de
Estudos, das sessões qUe forem por ê1e
determinadas;
m) substituir o Secr~tário-Geral em
seus impedimenjos temporársos:
n). assmar docup~entos da compsA

rencra do Soecretano-Geral,
para isso tiver delegação.

quando

cações;
d)

trazer em dia o livro 'esPe:"Óà.l do

h;stórico da

secretô..ria-Ger~l:

e) relacícnar os documentos 5ig"ilo~o~ do Gabinete I;; ter sob a sua guar-

cr. e responsabilidade o protocolo e.
arquivo dêstes documez.ics:
,
j) assistir às sessões dâJ oomissãG.

de Elstudos e r~cüglI as re5'pecL~vas
atas;
.'
g) providencia, fi escríruracao das
"',alterações" ocJ:-xi\~as cem (f~ militares e tuncionários cív.s em serviço na.
exercer, '!.'e;ãtivamente as praças
serviço na s-crerana 'i.. seral, asairíbuícões in('ren':~ as d.:: Comandan.·
te de contingente.
Art. 12. Ao Chefe da SND, Te~ouc
reíl'o-Almoxal'ife e equívalen-e aos
h)

eLl

AdjuntoS,

~omDete;

desempeul».. r os serviço- de Admrnsrraçâo qu:; se fizerem necessários
à ex-cução dos irabalnos da '3ecretar:a-Gel'al;
b) provi.dencia:..' as ...equiSl'l.!Ó<..-'S. o-S,
a)

pagamentos e 'as prestações d·e contas;
c) adauirh" I) rr~aterial n~C:;:'SSMI(1"
. d) ma-nteI' em dia a ~scr:+l1ração de.lIvro Cal'ga e Descarga Geral comdísrríbuíçâo peios orgàos da Secr-etana-

Geral,
Art. 13.
Compete aos Che.fé',s de·
!Seção e do SerVJçe Federal de Infor--

mações e oontra-rnrcrmacõee:
a) orientar, coordenar c con!rolaríôdas as atividades dos órgãos subordínadxs;
:
b) assegurar
estreita colaboração.'

com entida,des
qUe
c)

públicas

oU

privadas

exercerem ativídades correlatas;
manter

o S'8cl'etário~Geral

<10.

Conselho de 5eguranç'a Nacional e o,
ChBfe do Gabinete da Secretaría-Geraí a par das ati v1dades do servíço ;
d) remerzr para despacho do Se-,
crerârío-Geral do Conselho d,e seeurança Nacional, por injermédi., da
Chefia do Gabinete, a documentação
(estudos, pareceres, relatórioS, etc.)
que ênCerl'e conclusões cpinativ~ sõ-.
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bre a adoção de msdídas pelos órgãos
governamentais ;
e) disrribuir oS seus Adjuntos e auxílíares pel!as m{el'eJ1tes funções ou
encargos;
f) submeter à aprovação do 8eet'etádo-Geral aIS rccomp'2n sas e aplicação de Penas disciplinares e praticar
com relação ao pessoal OS demais aros
de sua alçada;
g) d-spacnar
expediente qUr2 dependa de sua aprovação:
,h) assessorar o SeCretário-Geral do
Con6elho de Segurança Nacional, nos
assuntos espeeífícos de suas arríbuíções, qua,nd o fôr designado;
li) baixar instruções, para aplioação
de métodos de trabalho e nnrmas d~
serviço interno;
j) eXercer as demais ativ~dades não
expressamente previstas neSl·:= Regimento, que lhes caibam em virtude da
legislação em vigor ou que, com a,
aprovação do Secretário Geral do Conselho de segurança Nacion~l, sejam
necessárías à plena realízação dos ob~
Ierívos de -serviço.
§
1. o Compete a~-nda aos Ch'2fcs
de Seção:
a) participar c o m o membro permanente, do Grup-o de Estudo e PJa-

°

nejament-, (GEP);

.

propi.JrcÍ(mar ao GEP, em t-emp.>
oportuno, todos os e1,;:mentos necessários os estudos e planejamentos, nos
Ca.n1JPoS de suas atividades;
c) apresenjar ao GEP. em tempo
oportuno. as necesaidades de informações para o desenv()lvimento dos trabalhos de sua seção;
d) propor ao GEP planos para a
realizaçâo de estudos relativos aoS
'campos doe atividade de sua competência, com a oolab-raçâo, ou não. de
outras ent~dades públicas OU parrlculab)

res_
§

2. o

Compet'2 ainda ao Chefe do

S'FICI:
a) assessorar o presidente da JCI e.
no desempenho dessa função, zelar
pela manutenção de um efici~nte sistema de informações entre os órgãoS
governamenrais, autárquicos e paraestatais, proporclonando, em tempo
oportuno, a troca de informações;
b) propor à Jcr planos nata PeSquisas, estudos, inquérito e investigações -sôbre assuntos relativos às atividades do Serviço a serem. desenvolvidos em colaboração, OU não, com cutras entidades públicas ou particulares;
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c) assessorar, quando convocado, o
Chefe do Gabineje nos trabalhos do
Grurpo de EstudeIS e Planejamento, sôbre assuntos de informações;
tl) elaborar diretrizes para orienta..
çâo e c'lord-enação da instrução.
Art. 14. Aos Adj unios-Ass'sien tes,
compete:
a) auxiliar o Chefe, no planejamento e coordenação dos trabalhos que
lhe são afetos:
b) exercer outras
atividades náo
expressamente previstas neste Regimento e que lhes sejam determinadas
pelo respectivo Chefe;
C) dirigir e fiscalizar as Turmas de
trabalho, se fôr o caso.
Art. 15.
Aos Adjuntos Chefes de
Sühs"2'Ção, incumbe:
a) dirigír, coordena- € fiscalizar as
ativid'ades de sua Subseção, de acôrdo
com as díre-rizes do Chefe de Seção
oU SFICI;
b) propor, ao chefe da Seçã·o
oU
SFICr. a designação dos Chefes de S~
tal' e de Turma;
c) exercer outras atividades não expressamente previstas neste Regimento que lhes sejam determinadas pelo
respectív., Chefe,

Art. 16. Aos Assessôres, incumbe:
a) auxiliar a Chefia no desempenho
doe SU2.1S atribuições, prestando-lhe .)5
osclarecimen t'~ s
técnico-proIission ais
necessários;
.
b) executar oS trabalhos de que sejam íncumbídzs. no campo de sua esp eci alíZlilA<áo.
Art. 17. Aos Adjuntos de Subsfcáo'
compete:
a) cooperar com o respectivo Chefe
no desempenho d-e tôdas as atividades
<ia Subseção;
b) executar as tarefas (estudos, pareceres. instrução etc.) que lhes sejam
determínadas pelo respectivo Chefe.
Art. 18. Aos Ch2fes de Setor e de
Turma, incumbe;
,
a) dirigir e fisc-alizar os tra:balhos de
seus auxiliares;
b) executar os trabalhos afetos ao
seu Setor oU Turma, dístríbuínde as
tarefas pelos seus auxiliares.
, CAPITULo V
DAS SUBSTTTurçÕEs

Art. 19. As substítuicôes entre oa
oficiais processar-se-ão 'na forma da
legisl~ção em vigor.
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Art. 20. O Assistente-Secretário e o
Tesoureiro - Alma xarífe substituem -00.
acumulando as respectivas funções, exceto para OS CMoS em que pela legíslaçâo vigente, haja inteira íno-rnpatíhiliodade.
OAPITULO VI
DISPOSIçõES GERAIS

Art. 21. Os militares e OS servidores
;pÚ'blkos civis nomeados para servirem

na Secretaria-Geral não acarretarão
aumento dos quadros a que pertençam.
§ 1.0. Para os militares, a coml.EEao
terá caráter de "Comiêsâo Militar. de
serviço relevante";
§ 2.° Os civis serão considerados.
rpara todoS oS efeitos legais, em efetivo
serviço nas respectivos cargos. csnstítuind-; titulo de merecimento a ser
consideTad o em todos oS atos de sua
'Vida funcional.
Art. 22. O GI'UPo de Estudos e Planejamentos terá as suas atividades reguladas em Instrução baixada pelo
Secretário-Geral do oonseíno de Segurança Nacional.
Art. 23. A coordenação das atívídades de informações será estabelecida
pela Junta Cooroenadora de Informações (JCI) , mediante fixação de medidas e missões decorrentes.
§ 1.°
A JCr será presidida pelo
Secretário..;Gere.l do Conselho de Se·
gurança Nacional, e constituída pelo
representante do EMFA. e de cada
Estado Maior dos :Ministéríos Militares, dos Mínístéríos Civis. do DFSP e
p-elo Chefe do SFICI.
§ 2.° A JCI reunir-se-á na Secretarta Geral do Conselho de Segurança
Naci(lnal. por convocação do secretãrío-Oeral do Conselho -de Segurança
Nacional.
§ 3.°. O representante de cada Ministério Civil na 3'0!, designado pelo
respectivo Ministro de Estado. deverá
ser, pretereneialmerrte, o Diretor da
Seção da Segurança Nacional.
S 4.°. NoS impedimentos do secretãrio Geral do Conselho de segurança
Nacíxnal a presidência da JCI caberá
ao Chefe do Gabinete da SecretariaGeral do Conselho de S€gUl'anca Nacional, OU ao membro de maior pre~
cedêncía hierárquica.
§ 5.°. Das reuniões da JCI serão lavrade.s atas assinadas por todos oS

membros presentes. Os trabalhos da
Secretaria da JCI ficarã-o a cargo
do SFIOr.

Art. 24, A critério do S"2cr~tário
Geral do Conselho de Segurança Na-cional, poderã,o ser convidados oU requisitados, para. colaborar com nS ó1'gãos da secretaria-Geral na qualidade
de Consultores, pess-as de notário saber dos diversos setores de atividades.
Art. 25. A correspondência da Secretaria Geral gozará detranquía Pos~
tal e telegráfica.
Art. 2'6. É vedad., a todos os servidores da Secretaria-Geral do Conselho
d,e Segurança Nacional, efetivos oU
eventuais, revelar oS assuntos em estudo oU já soIucionaJdos, Sob qualquer
forma: palestras, conferências, imprensa, livros etc.
Art. 2'7. As licenças, férias e aposentadoria do pessoal em serviço na
Secreooria-Geral serão reguladas pela
legislaçã-o vigente.
Parágrafo úniCo. As férias e licenças serão concedidas p.çl0 Secretário
Geral ouvidos oS chefes de Gabinete,
das seções e do SFICI.
Art. 28. Os oficiais e as assessôres
civis. quando a serviço disporá{) de
transporte por conta do Estado.
Art. 29. O horário do expediente
obedecerá às necessidades do serviço e
será determinado pelo Secretário-Geral do Colliielho de segurança Nacional.
'
Art. 30. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo secretário-Geral do Conselho de segurança,
Nacional.
Rio de Janeiro, D.F., em 6 de novembro de 1958. - Gen. Div. Nelson
de Mello, Secretário-GeraL

DECRETO N. ° 45.041 - DE 10
DE~BRo DE 1958

DE

Aumenta o capital social da uêâe
Ferroviária reaenu S.A.

o Presidente da República, usando
da. atribuiçâo que lhe COnfere o artigo 8:7, inciso 1, da COnstituição. e o
artigo 63 dos Estatutos Sociais da
Rêde Ferroviária Federal S. A.; e
tendo em vista o disposto n... art. 7.°
da Lei n-? 2.975, de 27 de novembro
de 1956. que determina a incorporação, ao capital de. Rêd'C FerroviárIa.
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Federal S. A., de 10% (dez por
cento) da arrêCadaçá<> do Impôsto
único sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos, o art. 8,0 dos
:EStatutos SOciais da Rêde Ferrovíária Federal S. A. • aprovados pel~
Decreto n. O 42.381. de 30 de setembro de 1957, bem como o Decreto
n.? 43.633, de 30 e abril de 1958 deereta:·
.
Art. 1.0 O capital social da Rêde
Ferroviária Federal S. A., ajualme-te de Cr$ 60.450.000. OOO.O{) (sessenta
bilhões e quatrocentoS e cinqüe':1~l,
milhões de cruzeiros). fica aumentado em Cr$' 833.594.000.00 (oitc1centos
e trinta e três milhões e quinhentos
e noventa e quatro mil cruzeirosr .
passando a ser de Cr$ 61.283.594óQC,()O
(sessenta e um bilhões e duzentos e
cítanta e três milhões e quínhenros e
noventa e quatro mil cruzeiros) .
Art. 2.0 O aumenu> de capital referido nO .lItigo anterior é assim distribuído :

I - Cr$ 176.041.000.00 (cento e setenta e seis milhões e quarenta e um
mil cruzeiros), em 176.0~1 (C€nto e
setenta e seis mil e quarenta e uma)
[~ões ordinárias de propriedade da
União Federal;
II - Cr$ 527.012.000,00 (quinhentos e vin te e sete milhões e doze mil
cruzeiros), em 527.012 (quinhe-Jos e
vinte e sete mil e doze) ações preferenciais pertej,centes aos Estados e
ao Distrito Federal;
UI - Cr$ 130.541.000,00 (cento e
trinta milhões e quinhentos e quarenta
e um mil cruzeiros). em 130.511
(cento e trinta mil, quinhentos e quarenta e uma) ações preferenciais pertencentes aos Munlcípíos.
Parágrafo único. A distribuição Q'J.s
ações referidas nOS íncísos l i e rII
dêste artigo é a constante da relação
anex aao presente decreto.
Art. 3.0 O art. 7.° dos Estatutos
Sociais da Rêde Ferroviári.a Pederal
S. A., aprovadOS pelo Decreto nÚU1\.'-11"0 42.381, de 30
de setembro fie
1957. passa a ter a seguinte redação:
"O capltaã 60cial é de
.
Cr$ 61. 283 . 594.000.00 (sessen ta e um
bllhões, duz.entos e oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e quatro
mil cruzeiros). dividido em 60.&26.041
(sessenta milhões seiscentos e vinte
e- seis mil e quarenta e uma) ações

ordinárias e 657.553 (seiscentos ~ cin·
qüenta e sete mil. quinhentos e cinqüenta e três) ações preferenciais. n O
valor n ~ --unal de Cr$ 1. 000.00 (um
mil cruzeiros) cada uma. nominativas
e Integralizadas".

Art. 4.0 A diferença entre h percentagem que cabe- à Rêde Ferroviária Federal S. A. no recelhímenio
total, em 1957, do írnpôsto Único sônre
combustíveis € lubrificantes líquidos
e gasoSos. e a parcela suoscrí tu pela
União Federal "110 ato da ;OnStituiçav
da aludida sociedade anônima. é de
crs : 4.819" 271,60 (oitocentos e trinta
e quatro milhões. oítocenr-s e dezenove mil. duzentos e setenta e um
cruzeiros e sessenta centavos); e a
düerença de Or$ 1.22·5.7171,6(}L (um
milhão. duzentos e vinte e cinCO mil,
duzentos e setenta e um cruzeiros e
sessenta centavosr. entre aquêle valor
e o aumento de capital estipulado no
art , 1.°, correspondente a fraçêes de
ação. será incorpora,da ao capttal
social jUntamente com a receita do
aludido impôst".o Único, em 1958.

Art. 5.° O presente oecreto entrará
em vigor na data de sua publíeação.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 1958; 137.° da Independência e 70.~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Lúcio Meira

DECRETO N. o 45.042 - DE 10
DEZEMBRO DE 1958

DE

Regulamenta a concessão da gratifir-

cação prevista no art. 145, item VI.

da" Lei n. o 1.711, de 28 de oeuubro
de 1952, aos Servidores touuio« no
nepartamento Federal de S~g1~'r({;1:Qa
Pública (D. F. S. P. ). do Jltl in2stcno
da Justiça e NegóciOs In/crif)reS. e
dá outras providências.

O Presidente da Republica. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87. item l, da COnstituição, de~
ereta:
Art. 1 . o A gratificação pela execução de trabalho de natureza especial.
com risco de vida" ou saúde. IYI.·evista.
no art. 145. item VI. da Lei n. o 1.711,
de 28 de outubro de 1952. poderá Ser
concedida a servidores lorados no Departamento Federal de Segurança PÚ·
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Parágrafo únjco , Na hipótese dêsie
artigo. o cálculo da gratificação será
feita na base do padrão de vencimento d-o cargo eferívo ou da l'efe:'ência
de salário da função de extranumerário.
Art. 6. o Cabe ao dirigente do órgã.o onde estiver lotado ~ servídcr a
iniciativa da pr().posta de gratificação.
devendo esta conter minuciosa justificação e exato enquadramento no
presente Regulamemo ,

(D. F .S. p . ) , do Ministério da

.rustíça e Negócios Interiores,

Art. 2. () A gratificaçâ.o poderá ser
concedida, até 40% «iuarenta &:l0r
Cento) do padrão de vencimento ou
nível de salário, ao servidor que, nO
exercício de atribuições inerentes a
seu cargo ou função. realize. habírualment-, serviços de:
a) captura de criminosos ou íoueos;
b) repressãio ao tráfico de enrorpecenres, ao Ienocín;o, ao porte proibido de armas, a. conflitos graves e-

§ 1. o Sôbre ela Se manifestará o
Sel"V'iço de Pessoal da Divisão de Ad·
ministração do D. F. S. P. . qUe emitirá parecer c.rcunsianc.ado em cada
caso , do qual constará, obrigatória.
mente:

motins;

c) patrulhamento em favelas OU iocaís ermos;
d) socorros durante ou na iminência de incêndios, inundações ou desmoronamentos;
e)
missões consideradas de excepcional periculosidade; e
j) qualquer' o.atureza qUe impliquem
contao-o oom cadáverxs ou CUjD efeti~
vo des-rnpenho possibilite conrágio nocivo à vida ou à saúde.
Art. 3, o A gratificação de qUe trata
o artigo anterior caberá somente
quando o risco à vida OU à saúde Iôr
de carâtej- permanente .
Art. 4." A vantagem eStabelecida
neSte Decreto' serã paga, exclusivamente. ao servidor que estiver no efetivo exercício da atividade própria d-e
SEU cargo ou função, atribuída em leí
'
ou regulamento.
§ 1. o O servidor não fará jus à
gratifjcação durante quaisquer afastamentos d-e efetiv,Q exercício de suas
aFibuições, exceto nos casos de:
a) férias, se no caso anterior tiver
ex-roído as atividades de cargo ou
função, PerCebendo a' g~'atificação a
que se refere êste Decreto;
b) ljo<mça conc-djda em consequência de doença profissional OU acidente em serviço;·
c) afastamento em virtude de easamen-o ou falecimento de cônjuge,
filhos, país ou irmãos.
§ 2. o A gratificação será paga na
base da freqüência mensal do servidor,

a)

se o risco

é

de vida ou de saú-

de;
b) se imediato OU remoto;
c) a média diária de horas em que
é executado o trabalho do qual decor~
te o rísco:
d) mei-os de proteção adotad-os ou
sugeridos para prevenir os riscos e a
eficiência dos mesmos.
§ 2. () Se concluir qUe o risco
d-e
natureza permanente. proporá o órgão
do pessoal a concessão de vantagem
ao in: eressad., no proc-sso .
é

Art. 7. o O Chefe de Polícia. amovando o parecer -referido no atrigo
an.eríor, arbitrará o quaruum. da gratificaçã.o a Ser atribuída ao servidor,
Art. 8." O expediente, a seguir, será
submetido. com parecer conclusív., do
Depa-rtamento Administrativo do Serviço Público, -ao Presidente da República.

Art. 9. o O pagamento da vanragem ora regu1amt:ntada de-Penderá da
existência de recursos na rubrica orçamentária específica. devendo a repar-íção interessada P.:oVidendar o
1'2fôl'ço do crédito próprio. quando insuficiente o saldo para atender a
despesa.
Art. 10. A concessão e a perda de
benefício serae sempre efetivadas
mediante portaria. individual ou coleti-. a. do Chefe de Polícia, após processamento aprovado pelo presidente
da República.

Art. 5. o Continuará a ser paga a
gratificação prevista neSte Decreto ao

servidor que fôr nomeado OU 'designado para exercer cargo isolado de provírnento erm comissão ou função grat.iticada cUj05 eX'ercícics sejam privativos ,dre ocupante do cargo ou função
que, efetivamente, êle desempenha,

EXECUTIVO

,

Art. 11. A atribuição de encargos
diferentes daqueles que justificaram
a concessão acarretará o imediato
cancelamento- da vantagem.
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Art. 12. A gratificação será devida a partir da data da publícação
do ato que a conceder.
Art. 13. A gratificação a que se
refere êsta Decreto não será computada/ para efeito da concessão de
-quaisquer vantagens e nem será incorpcrada ao vencimento OU salário
par-a quaisquer efeitos. inclusive cálculcs de proventos doe aposentadoria
e disponibilidade.
Art. 14. Compete ao Serviço do
Pessoal da Divisão de Administração
do D.F.S.P. sob pena de respxnsa.bílídade, fiscalizar o pagamento da
gratificação e providenciar a sua
imediata suspensão, observadas as
normas estabelecidas neste Decreto;

Art. 15. A vantagem concedida
neste Decreto não poderá ser percebida cumulativamente com:
exercício em
locais (art.
145, item V, da Lei n.O 1.711, de 28
de outubro doê 1952);'
b) gratificação pela operação direta com Raios X e substâncias radíoatívas (art. 1.<> da Lei n. ° 1. 234, d~
-14 de novembro de 1950):
a)

grattücação pelo
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Aitt: 2,0 O cargo de Adido Militar
será exercido PO'l' oficial superior com
o curso da Escola de oomando e Estado-Maior do Exército.
Art. 3.4> O presente decreto eotrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em centrá-

rio.
Rjo de Janeiro, 11 de dezembro de
1958; 137.4> da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott
Francisco Negfão de Lima

DECRETO N.? 45 044 - DE 11
DEZEMBRO DE 1958
e ,

DE

Dá nova redação ao art. 2.° do Decreto n.O 44.600, de 27 de setembro
de 1958.

determinadas zonas ou

:c)
quaisquer outras
gratificações
. :le igual natureza.
'
Art. 16. :itste Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 1958, 137.° da Independência e 70-0

'da República..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

DECRETO N,? 45.043 - DE 11
DEZEMBRO DE 1958

DE

Cria o cargo de Adido Militar junto
à representação diplomática e dá
outras providências.

o

creta:

.

Art , l.°pa.ssa a ter a seguinte redaçã-o art. 2.° do Decreto TI.O 44.600,
de 27 de eetembro de 1958:
"Art. 2.° ~te decreto é considerado em vigor a partir de 3D de
setembro de 1957) ficando revogado o Decdeto n.s 43.397, de 14 de
março de 1958".
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio doe Janeiro, 11 de dezembro de
1958; 137.° da Independênda e 70. 0 da
República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo JúniOr
Jorge Leite
Henrique Lott
Lúcio Meira
Francisco de Melo

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o artíg·o 87, inciso I, da c<mstituição, e em
face do que dispõe a Lei n,« 437, de
16 de outubro de 1948, decreta:

1.° Fica criado o cargo de
Adido Militar junto à representação
diplomática do- Brasil na TUrquia, fi-

Art.

cando ainda o mesmo acreditado

J\.L."1-

to aos Gcvernos do Paquistão e d,)

Irã.

O Presidente da República. usando
da atdbuiçã.o que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, de-

N.O 45.045 DE
DE DEZEJ.',IBRO D.E 1958

DECRETO

11

Outorga à Oompanhia Industrial âa
Estância S. A. concessão para âistdbuir energia elétrica em vários
municípios do Estado de sergipe.

o Presidente da República, usando
da ,.a,tribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso r da ConstHuição, e
nos têrmos do àrt. 10 do Decretolei li.O 2.'281, de 5 de junho de 1940
combinado Com o art. 3.° do Decreto':'
lei n.? 3.763, de 25 de ol1T)ubr o de
1941. decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Compa.nhi.3.
Industrial da Estância S. A. ooncessão para distribUir energia elétrica
nos municípios de Santa LuziJa do
Itanhi, Araná. Pedrinhas, Buquim e
Riachã-o do Dantas. no Esta<lo de Sergipe. ficando autorizada a construir
um sistema de linhas de transmissão,
subestações e rêde de distribuição.
P,a,rágTlafo único. Em por-tari-a dô
Ministro da Agricultura por ocasião
da aprovação dos projetoS. serão de.
terminadas as características técnicas
das instalações.

Art. 2.° A presente concessão fi·
cará sujeita às ddsposíções do D~
ereto n.o 41. IH9. de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta OS serviços
dlC energia elétrica.
Ar,t. 3}) oaducacé o presente títuío, independente de ato declaratóno, se a Concessionária não satisfi~
zer as seguintes condições: I - Submeter à aprovaçã., d.) Ministro da Agricultura. em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ,H'lo,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos. projetos e orçü..
mentes relativos ao sistema de linhas
de transmissão, subestações e rêdes de
dístribuíçâo.
11 - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da pubhcaçân do
despacho da aprovação c4t respectiva
minuta, pelo Ministr(> da Agricultura..
IH - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da p.rodu.
çfuJ Min-eral, do Ministé:río da Agricultura. mediante o arquivamento d·3,
certidão comprobatória. a averbação
do registro do referido contl',ato no
Tribunal de contas, denk o de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nós prazos que forem marcados lJêlo
Ministro da Agrtcultura.
parágrafo único. Os praZO,5 referid<J,s neste artigo poderão, ser prorrogados por rato do Ministro da Agri-

cultura.

Art. 4.° As tarifas do fornecimento
de energia elétríca serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão

de Águas.

Art. 5.° Findo o

p~zo

da conces-

~

mesma seja

são deverá a concessionária requerer
ao Govêrno Federal que

renovada, na forma que, no respec. tiv.o contrato. deverá estar prevista.
Art. 6.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do ':'egistro
<lo respectivo contrato pelo 'I'ribunal
de Contas.

Art. 7.° Revogam~se as disposições.
em contrácío.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e 70.(}.
da Repúblioa.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N0 45. 046 ~ DE 12 DE DEZEMBRO DE 1958

Concede equiparação à Universidade
Católica 'de Minas Gerais e aprova
seu Estatuto.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da oonseítuícão, e
nos têrmos do Decreto n Q 24.279, de
22 de maio de 1934, alterado pelo
Decreto-lei nv 8.457, .de 26 de dezembro de 1945, decreta:
4rt. único. Ê concedida à Universidade Católica de Minas Gerais.
mantida pela Sociedade Mineira de
Cultura, a prerrogativa de Uníversídade livre equiparada e é aprovado
seu Estatuto, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro
de 1958; 137Q da Independência e
700 da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

ESTATUTO

DA

UNIVERSIDADE

CATÓLICA DE MINAS GERAIS,
A QUE SE REFERE O DECRETO
N~ 45.046, DE 12 DE DEZEMBRO

DE 1958.

TtTULO I
DA UNIVERSIDADE E

SEUS

FINS

Art. 19 A Universidade Católica.
de Minas Gerais, com sede em Belo
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Horizonte. Capital do Estado de Minas Gerais, fundada, mantida e administrada pela Sociedade Mineira
de Cultura, é uma Universidade livre
equiparada.
Art. 2° A Universidade rege-~~:
a) pela legislação federal de p.nsino e pelas disposições canônícas
aplicáveis;
b)

c)

pelo presente Estatuto;
pelo Estatuto da Sociedade M1-

neíra de Cultura, na esfera de suas
atribuições.
.
Art. 30 Destinada a ser um eentro católico de cultura, a Universidade
é colocada. de medo especial. sob o
patrocínio de Nossa Senhora da Piedade.
Art. 40 São fins da Universídade :
a) manter e desenvolver a instrução e a educação nos estabelecimentos que a compõem;
b) empenhar-se pelo aprimoramento da educação no País;'
c) promover a investigação e a
cultura nas esferas religiosa, filosófica,
científica, literária e artística, adaptadas às realidades brasileiras e ín!formadas pelos princípios cristãos;
d) contribuir para o
desenvolvimento da solidariedade humana, especialmente no campo soclal e eulturat. em defesa dos valores cristãos

da. civilização.

TíTULO

n

DA CONSTITUIÇÃO DA UNrvERSIDAD~

Art. 5° A Universidade tem a
personalidade jur1dica de sua mantenedora. que envolve a das instituições nela incorporadas, e goza de autonomia administrativa, financeira,
didática e disciplinar, nos têrmos da
legislação federal e dêste Estatuto.
Art. 60 Compõe-se a Universidade
de três categorias de instituições:
a) incorporadas, as de ensino superior mantidas pela Sociedade Mineira de Cultura;
b) àgregadas. as de ensino superior
mantidas por outras entidades;
c) complementares. as de caráter
científico, cultural ou técnico, ligadas
à vida e aos objetivos da Uníversidade.
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Art. 70 Constituem inicialmente a
Universidade:
a) INCORPORADAS:
1 - Faculdade de Filosofia, Ciên.
cias e Letras "Santa Maria", cursos
reconhecidos pelos decretos números.
20.201, de 14 de dezembro de 1945;
25.992, de 10 de dezembro de 1948;
42.669. de 20 de novembro de 1957 e
42.926, de 30 de dezembro de 1957;
2 - Escola de Enfermagem Hugo
Werneck, curso reconhecido pelo Deereto nO 26.920, de 21 de julho de
1949;
.3 - Faculdade Mineira de Direito,
curso reconhecido pelo Decreto numero 30.975, doe 10 de junho de 1952;
4 - Escola de Serviço Social de
Minas Gerais. curso reconhecido pelo,
Decreto n 38.147. de 25 de outubro,
de 1955.
Q

b)

AGREGADAS:

Faculdade de Ciências Médi~
cas de Minas Gerais, curso reconhecido pelo Decreto ns 37.269, de 28'
de abril de 1955;
2 - Escola dê Educação Física de.
Minas Gerais, reconhecida pelo Decreto nv 37.161, de l~ de abra de
1955.
.
1 -

c)

COMPLEMENTAR:

Instituto de Orimínologla ,
Art. 8° A Universidade pode, nos,
têrrnos da legislação federal. criar.
incorporar, desíncorporar ou anexar'
estabelecimentos de ensino superior.
cursos ou institutos, com a aquiescéncia da Entidade Mantenedora e
homologação do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 9° A agregação de estabelecimentos de ensino universitário e de
instituições de caráter técnico, cultural ou cientifico, proposta pelo
Conselho Universitário. dependerá da
aprovação da Entidade Mantenedora
e da homologação do Ministério da
Educação e Cultura e será regule.da
.em convênio estabelecido com a Universidade.
TíTULO ITr
DO PATRIMÔNIO E DA ORDE:M FINANCEIRA

Art. 10. O patrimônio da Univer-

sidade é formado:

a) pelo uso e gôzo dos bens móvgís
e imóveis que a Entidade Mantenedora
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puser à sUa dispooição para o seu
funcionamento;
b) pelos direitos e bens que adquirir;

c) pelos auxílios e subvenções de
poderes públicos ou de particulares:
d) por legados e doações;
e) pelos saldos das rendas, das receitas e dos recursos orçamentários .
§ 1.0 O patrimônio, representado
tanto por bens imóveis quanto. por
bens móveis, pertenc- à Entidade
Mantenedora.
§ 2.0 Todos os bens imóveis, que tenham sido ou forem destinados à trníversidade, a qualquer título, pertancem à Entidade Mantenedora e em seu
nome serão registrados.
Art.. 11. A alienação de bens patrírnoniaís, pela Universidade, só se efetivará por deliberação do conselho
Universitário e autorização da Entídade Mantenedora ,
Art, 12. A manutenção e o desenvolvimento da. Universidade dal'-E:t=-ão
por meio de,
a) dotações orçamentárias pela Entidade Mantenedora;
b) dotações' que, a qualquer título.
lhe concedam os poder-a públicos, entidades privadas ou pessoas físicas
c) rendas partrímoníaís 2 -eceítas
próprias. ordinárias ou eventuais. a
qualquer título.

Art. 13. Tôdas as rendas das ínstítuíções incorporadas serão recolhÍcl2s
à ,TesoUl'aria da Univ-rsídade e terão
aplicação determinada pelo Conselho
Universitário.
ParágTafo único. O tesoureiro e os
seus auxiliares são de livre nomeação
e demissão da Entidade Mantencdora.
Art. 14. O regime financeiro da
Unrversidads, obedecerá aos seguintes
prec-ítos:
a) o exercício fínanc-Iro comcíãírá
com o ano civil;
b) o orçamento díscíplínará a pre.
visão da. receita e atenderá às despe~
sas que decorrerem de obrigacõ-s legais e de outras qUe tenham -sido aS~
sumidas;
C) os saldos de cada exercício sómente poderão ser utilizaelos nas obje.
tívos da Universidade e mediante parecer do Conselho Universitário;
d) durante o exercício poderão ser
abertos créditos especiais ou extraor-
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dmáríos, desde qUe os serviços normais o exijam.
Art. 15. Da renda própria das ínstltuições incorporadas e agregadas
destinar-se-á anualmente. uma cota
de. pelo menos. 5% (cioco por cento),
para a mtegraçâo do Patrimônio ínaIíenável da Universidade.
Art. 16. As unidades unív-rsitárías,
qUe não forem mantidas pela Sociedade Mineira de Cultura. ocntínuarão
na posse do respectivo patrimônio e.
utííízarão as l'endas e receitas próprias, respeitadas as normas fixadas
Pelo Estatuto da Universidade. pelo
convênio de agregaçây : e respectivos
estatutos.
Art. 17, O orçamento da Universidade e o das unidades tncorporadas,
aprovados pela Entidade Mantenedora,
serão executad()s pelo Reitor e pelos
DiretoresJ respectivamente.
§ 1.0 As alterações nas dotações or..
çamentárias só poderão ser feitas depois de aprovadas Pelo Conselho Uni":
versítárío ,
§ 2,0 AS despesas só serã() autorizadas depois que as verbas respectivas
se encontrarem à disposição na Tesouraría.

TíTULO -IV
DA ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSITÁRL-\

CAPíTULO I
DOS ÓRGÃOS E SUA CONSTITUIÇÃO

Art. 18. São órgãos da Administração da Universidade:
1) a Reitoria;
2) o conselho UniVersitáriO;
3) a Assembléia Universitária;
4) a Entidade Mantenedora.
Parágrafo único. O Arcebispo Me..
tropolítano de Belo Horizonte é o
Grão-Chanceler .da Universidade.
CAPíTULO II
DO REITOR

Art.

19. A Reitoria, exercida por

um F:eitor, compreende uma secreta-

ria Geral, com os necessários servíços
de administração.
Parágrafo único. A organização dos
serviços da secretaria Geral é deter-
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minada 'no Regimento da Universidade.
Art. 2(). O Reitor, órgão eXeCU~:vo
superior da trníversídade, será nomeado Pelo PreSidente do oonsetho
.Di)"{'tv] da Sociedade Mineira de Cul-ur., -uvídos os membros do mesmo
Conselho. ÜU.ltl'e os proressôres catedráticos tias unidades íncorporadas.:
§ 1. O Reitor satisfará o requisito
de ~cI brasileiro nato.
.
§ 2. O mandato do Reit<Jr, é de
três anos, podendo ser reconduzido.
. Art. 21. Nas raltas e' ímped.menios
co RcJ'.I-:l]. suas funçõeS são exercidas
pel.') v .Ci'. Reitor, nomeado nas mesma» condições do Reitor.
Parágrafo único. No caso de vacânela da Rieitoria, antes de decorridos
dois anos do mandato, será nomeado
novo Reitor na forma do artigo 20,
para completar o Período" Se a vacância se verificai!' depois de dois
anos, o Vi()~Reitor é automàtdcamente investido na Reitorja e completará .
o mandato. passando às funções de
Vice-Reit<Jr o membro. do oons-ino
Universitário mais antigo no magistério da Universidade. e, em caso de
empate, o mais idoso.
.
Art. 22'. O Reitor não tem direito
de voto na Congr-egação a qUe pertencer e poderá díspensar-s- do exercicio do magistério, Sem prejuízo de
SeUS vencimentos.
Art. 23. São atrjbujçôes do Reitor.
além de outras contidas em Lei, neste
Estatuto e no da Manlenedora:
a) dirigir e administrar a Universidade e representá-la em juízo e fora
dêle;
b) convocar e presidir o Conselho
Universitário e a AEsembléia Universitária, com direito de voto, além do
de des-rnpate:
c) nomear os profe.ssõres caredrátíOOS, aprovados em concurso na forma
da Lei Federa.I. e dar-lhes posse em
sessão solene da Congregação ~
d) contratar prof'-ssôres para cUl'SOS
ordinários e especiais mediante PLO'POsta do Conselho Técnico-Administrativo da unidade interessada;
e) assinar, com o Diretor de cada
unidade universitária, os diplomas exPedídos na forma da Lei; .
f) admitir. licenciar e dispensar o
peSSoal administrativo, dentro das normas gerais fixadas pelo R~gil11cnto da
UniVersidade;
g) exercer o poder disciplinar:
h)
inspecionar, pessoalmente. as
unidades unív-rsítárías, advertindo os
DiretoreS das Irregularidad-s verífj-
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cadas e delas dando conhecimento ao
Conselho Universitário;
i) organizar e submeter, até 1.5 de
fevereiro de cada ano, ao Conselho
UniVersitário, o relatório e as contas
de sua gestão e iguais peças dos Diretores de rôdas as unidades unívers.tárías;
,
j) submeter à Entidade Manten~
dora. com parecer do COnselho Universitário. OS :'e1at.órios constantes do
item anterior. dêles envianao cópia à
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura;
k) submeter' a Conselho Unive;-sitário, devidamente informados, os recursos, representações e reclamações
de protessôres, de alunos e de funcionários;
,
1) cumprir e fazer cumprir e. Lei,
êste EstatUto, os Regímeruos e as deliberaçõgs emanadas do ~VIinistério da
Educação e Cultura;
m) desempenhar funções outras não
específ'[cas mas inerentes às funções
de Reitor;
n) nomear o Secretário-Geral, de
acôrdo com a Entidade Man-enedora;
o) receber auxílios e subvenções em
nom- da Universidade e de qualquer
instituição incorporada. bem como
formular Planos de aplicação, firmar
contl'atos assumir eompremissos, dar
quitação e constituir procurador para
tais fins.
Art. 24. O Reitor pode vetar resolução do Conselho Universítártx, até
3 (três) dias depoís da sessâ-, em
que foi tomada. Vetada uma resolução. o Reitor Convocará ~lnediat.a
mente reunião do Conselho Universitário- para, em sessã-, que
realizará dentro de dez dias. conhecer das
razões d., veto. A rej eícão do veto
pela maioria do Conselho Universitário importa manutenção da I'esolução.
Art. 25. O Reitor usará nas solenidades universitárias. ;.J.~ insísmías do
seu cargo, e terá direito ao tratamento de Magnífico 8 a verba de represent ação.

se

CÃPíTULO III
DO CONSELHO

UNIVERSq'ÁRlO

Art. 26. O oonselh., Univ.ersitário,
órgão supremo. consultivo e deliberativo da Universidade, é constituído:

a) pelo Reitor;
pelo Vice-Reitor.

b)
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c) pelo Diretor de cada unidade incorporada e de cada unidade agreg3Jda;
d) por um prof.essor catedrático de
cada unidade incorporada:
e) por um representante dos demais
professores, eleitos em assembléia oresídída pelo Reitor;
f) pelo presidente da Entidade Mantenedora oU seu representante;
g) por um representante do Diretoria Central dOS Estudantes.
Parágrafo único, O r-epresentante do
Diretório central dos Estudantes. que
terá mandato por um ano. será escolhido pelo Conselho Universitário,
dentre os nomes indicados, em lista
tríphce. 'P',lo Diretório Central dos Estudantes, e não terá voto nos casos
das letras i. e k, do artigo 30.
Art, 2'7, Os membros do Conselho

Universitário. qUe não o .são de direito
próprio. terão mandato por três anos.
Art 28, O Conselho Universitário.
que sómente poderá funcionar presente a meta'de e mais um de seus memextraordínàriamente, quando convocaextraerdínáríamente. quando c()nv6ca~
do p'2lo Reitor oU a requerimento de
maioria dos seus membr.ss .
Parágrafo úníce . .lt obrigatório o
c-rnpareeíment., as sessões do Conselno Universitário sob pena de' perda
autumátíca do mandato oU do cargo
de Diretor. no caso de falta a duas
'::>"""'{,"'C'2S consecutivas. sem causa justífiC4ida aceita pelo Conselho Uníversítá 1,"') e c.mstante de ata,
Art, 29. O Secretário Geral da Universidatie é Secretário do C(lns~lho
Universltári., e da Assembléia Univers'táría ,
Art. 30. Sãn atribuições do Conselho Universitário:
a) exercer. como órgão consultivo
e deliberativo, a jurisdição superior da
Uníversrdade:
b) elaborar e aprovar seu Regimento e o da trntversidade:
c) rever os Regimentos das unidad?s incol'lPoradas elaborados por suas
Congregações, e submetê-los ao Ministeria da Educação e Cultura. depois
de aprovMios pela Enti'dade Mantenedora;
d) deliberar sôbre a reforma deste
E~tatuto;

e) deliberar sôbre relatóri-s. prestação de contas e orçamentos da Reitoria e dos Dit'E-tores. submetendo-os à
Entidade Mantenedzra:

f) deliberar sôbre a concessão de títulos de DoutOT oU de Professor "honoris causa";
g;) aprovar o Estatuto do Diretório
Central dos Estudantes e dissolver omesmo Diretório;
h) sugerir à Entidade Mantenedora,
a Integração de novas instituições incorp6radas. agregadas e complemen-

tarss:

i) conhecer de recursos. deliberandosôbre êles, na esfera de sua compe-

tncía:

j) aprovar a criação oU o. deoo.ohra.Ille'l).to de cadeiras. mediante proposta,
da Congregação da unidade tnteres·C:;r',Ga;

k) resolver todos oS assuntos de sua
alça-da. relacionados com o interesse
da Uníversídade, náo pr.?vistos neste
Estatuto,

CAPITULO IV
DA ASSEMBLÉIA

UNIVERSITÁRIA

Art. 31. A Assembléia Universitária
é constituída pelos professôres de todas as instituições da Universidade

Parágrafo único, A Assembléia Universitária se reunirá. ordináriamênte.
na abertura e no encerramento do ano
letivo; e. extraol'dináriamente. quando
convocada pelo Reitor.
Art, 32. Cabê' à Assembléia Universitária:
a) tomar conhecimentf) do plano·
arruaj de trabalhos da Universidade.
(1,-,0
relatórioS das atividades e realíz>J.CÓ€s do ano anterior;
b) assistir à entrega de diplomas
honorificos .
OAPITULO V·
n.~

ENTIDADE MANTENEDORA

Art. 33. São atribuições da EntidaMantenednra asesta'beleci-das em
seu Estatuto.
{l~

TITULO V
DAS

DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 34. O ato de investidura de aU~
tori'dade escelar e o de matrícula em
qualquer curso compreendem, implicitamente, por parte do investido oU
do matrícinado, compromisso de res-
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peitar e de obedecer às leis do País. a
êste Estatuto e aos Regimentos das
'Unidades Universitárias constituindo
(J
desatendimento falta grave. punível na forma da Lei e do Regimento.
Art. 35. A Universidade Católica
de Minas Gerais procurará estabeh'cer
art.ículaçôes com Universidades brasileiras e estrangeiras, para intercâmbio de professôres, de alunos e de elementos de ensino.
Art. 36. A Universida-de não encampará obrigações assumidas pelos esta-helecimentos ag:Kg'a'dos, bem como êstes nã.o respondem pelos compromissos
as.sumi-dos por aquela.
Art. 37. A Universidade e as instituições que a compõem ficam sob a
fiscalização do órgão prÓlprio do Ministério da Educação e Cultura. na
forma da Lei.
Art. 38.. Os casos duvidosos e OS
<)m1.ssoS neste Estatuto serão encamính0JdoS. perfeitamente esclarecidos. ao
Ministério da E-ducaçã·o e Cultura.
Art. 39. A Uníversldade e cada uma
de suas unidades, par qualquer de
seus órgãos docentes. discentes oU administrativos. abster-se-ã., de promover oU de autorizar manifestações de
caráter Politico.
Art. 40. A Universidade só poderá
ser díssxlvída pela Entidade Mantenedora e com homologacão do Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. Em caso de dissoluçã-o o patrimônio reverterá, integralmente à Entidade Mantenedera.
Art.

41.

A Untversídede Católica
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rías, ficará a cargo de professor livremente designado pelo Grão-Cha,nceler,
asseguradas as regalias de profeSSor
cakld~tico, enquanto mantido.
TITULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 44. Dentro de trinta dias da
publicação do Decreto de aprovação
dêste Estatuto. no Diário Ofícíal da
União, deverá estar nomeado o Reitor; e, dentro de sessenta dias. se fará
a instalação solene da Universidade.
Rio de Janeiro, 1'2 de óezembro de
1958.
DEORETO N° 45.047 - DE 12
DEZEMBRO DE 1958

DE

Outorga concessão à Rádio Bandeirantes Sociedade Anônima vara
instalar uma estação de raâiote-

leoisiio,
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. o 45.048 - DE 12
DEZEMBRO DE 1958

DZ

Altera o Decreto n . o 35.956, de 2 de
aaôsto de 1954, que regulamenta os
arts. 188 a 193 da Lei n ." 1.711. de
28 de outubro de 1952, e dá outras
providências.

-de Minas Gerais é mantida pela So-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 87. item I, da constituição, decreta:

Parágraf-, único. A substituição e
mudança de denominação e de sede
,da Entid'ivde Mantenedora e das unidades lilttgrantes constituem matéria
de delü-eraçã., da Sociedade Mineira
de CUüura, com aprdVacáo do Ministério d::l Educação e Cultura.

Art. 1. o O art. io, § 2.°, d.o Decreto n. o 35.956 de 2 de agôsto de
1954, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'

ciedade Mineira de Cultura, com sede
em Belo Horizont·~. t<.:5tado de Minas
Gerais.

Art. 4-2. Os bens. direiêos e causas.
~ertenc~ntt's e ins-c~it(\.~ em nome de
qualquer das unidades incorporadas.
refe1'i'dos no artigo 7.° continuarão a
ser por êles livremente admínístrados.

Art. 43. A disciplina Religião, de
Jecionam€nto em todos os cursos e
-aquíparada às disciplinas obrigató-

(/ § 2. o O aproveitamento, de L:or.,
rente de disponibilidade prevista no
artigo 24 do A1:Q das Díspostções
Constitucionais Transitórias, poderá
ocorrer independentemente da observância do artigo 1. o dêste Regulamento. verificada, apenas, a compatibilidade de horáríos".
Art. 2. o &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
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Art. 3.0 Rev(Jgam-se as disposições
em contrário.
RLo de Janeiro. em 12 de dezembro de 1958; 137. o' da rndependencra
e 70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Jorge t.eu«
Henrique LoU
Fmncisco Nearão de Lima
Paes de Almeida
Lucto Meira
Mario Meneçhett;
Clovis Salgado
Francisco de Mello
Fernando Nóbrega
Maric Pinotti

DECRE'I'O N. o 4'5.049
DEZEMBRO DE 1958

DE

13

do

DE

Concede
autorização para o
funcionamento dos cursos de Filjsofia e de Pedagogia da Paciü:
âaâe Católica de Füoeotia- Oién:
eias e Letras de Baçé,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição. e
nos termos do art. 23 do Decrete-lei
n. o 421. de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento dos cursos
de Filosofia e de Pedagogia da Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras 'de Bagé, com sed-a em
Bagé. Estado do Rio Grande do Sul.
e mantida pela Mitra Diocesana de
pelotas.
'
Rio de Janeiro, em 13 de dezembro
de 1958; 137. o da Independência e
70. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis SalgaàJ •

DECRETO N.

ó

45.050 - DE 13
DE' 1958

DE

DEZEMBRO

Dispõe sõbre
imóvel.

a

âesoaaopriação

deral e com a.poio no que dispõe o
parágrafo 16 do art , 141. da mesma
constttuição, decreta:
. .
Art. 1. o Fica declarado de utihúade pública, para fins de desapropriação em regime de urgência, por
comprovado' ínterêsse social, o imóvel
constituído do prédio edificado em
ierreno próprio e situado no número
132 da praia do Flamengo, no Distrito Federal, antigo número 60. COnforme inscrição no 2. o Ofício
Re~
gistrü Geral de Imóveis, em nome da
Sociedade Gerânia, com as característícas e confrontações constantes da
mencionada inscrição.
Art. 2. o O imóvel referido 110 artigo anterior é de propriedade da citada Sociedade Germânia, que o
adquía'íu de Luiza de Almeida Leite
e Silva e se destina a abrigar a
Campanha de Assistência ao Estlld.a.nte (CASES). órgão do Mínístérío
da Educação e CuItura.
Rio de Janeiro em 13 de dezembro
de 1958, 137. o da Independência e
7(}.o da República.

do

o Presidente 'da República, usando
das atribuições que lhe contere o
art , 87, item, I, da constituição re-

JUSCELINO KUBITSClIEK

Clovis Salgado

DECRE-TO N.o 45.051 - DE 15
DEZEMBRO DE 1958

DE

Concede à sociedade anônima F orti
Motor do Brasil S . A. autorizaciio
vara consinuo» a iuncionar na República.

O Presidente da República. usando
da atríbuícão que lhe confere I) 3,rtigO 87, Íllciso I, de. Constituição, e.
no5 têrrnos do Decreto-lei n." 2.627.
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. lt concedida à socíeda-de anônima Ford Motor do Brasil
S .A., com sede em Wilmiugton, Estado de Delaware. Estados Unidos da,
América. autorizada a funcionar na
Popública pelos Decretes os. 17,OS9.
de 15 de ou tubro de 1925; 17.316, de
12 de maio de 1926; 29.379. de 26 de
março de 19'51; 32.172, de 30 de janeíro de 1953; 43.30'7, de 7 de março
de 1958 e 44.854, de 14 de novembro,
de 1958, autorização para continuar
a funcionar no 'País com o caplt~l
destinado às suas operações no BraSl!.
aumentado de
Cr$ 2.001. 000. COO,OO
(dois bilhões e um milhão de crJjZE'~-,
ros) para Cr$ 2.462.000.0{)O,OO (dois
bilhões e quatroeentós e sessenta e"

dois' milhões de cruzeíros) , conforme
resolução de sua Diretoria em 12 de
agôsto de 195ft mediante as cláusuías
que acompanham o referido Decreto
número 29. 379. d~ 26 de março de
1951, assinadas pelo Ministro de Es~
tado dos N-eg6cios do Trabalho, Indústria e Comércio, obrigando-se a
mesma socíedads a cumprir integralmente as leis e regulamentos em VIgor. oU qUe venham a vigoraJ'" sôbre
o objeto da presentJe autcriaaçâo.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de
1958: 137,0 da Independência e 7Ü'.o da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N. o 45.052 - DE 15 ns
DEZEMBRO DE 1958
Cria o Colégio Militar de Curitiba e
â â , outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o ar,
tígo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1. o :f: criado o COlégio Milí,
tar de Curitiba (OMC) cujo fUncionamento deverá obedecer ao que
prescreve o Regulamento do Colégio
Militar do Rio de Janeiro (R/69).

o

Art. 2. o O COlégIo Militar de Curitiba, de que trata o artigo anterior,
deverá ser instalado no Bairro do
'I'arumâ, na cidade de ouríttoa, Estado do Paraná
Art. 3. o Fica o Ministro de Estado
dos Negócios da G-u€rra autorizado a
tomar as. providências necessárias
para que a instalação e o funcionamento do Estabelecimento de Ensino,
ora criado, se processem no a~"lo de
1959.
Me 4. o O presente Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, Distrito Federal,
15 de dezembro de 1958; 137,0 da In..
dependência e 70. G da República.
JuSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lot:

DECRETO N. o 45. G53 DEZEMBRO DE

DE

15

DE

1958

Outorga à Prefeitura Municipal de
Paraná concessão para o aproveitamento de energia hiâráiuica ele um'
desnivel existente 1UJ Ribeirão t.sqes
no mumicipio de Paraná, Estado de
Goiás. /

o Presidente da República u.::i"ll1u-,}
da atribuição que lhe confere o t,..~;ogo
87, inciso I, da Constituição de 3,C'-0"do CCt~ o artigo 150, do Código )'G
Aguas (Decreto n. o 24.643, de 1.0 de
julho de 1934) Decreta:
Art. 1. o - E' outorgada à ':7e-fBl-tura Municipal de Paraná conce-isáo
para o aproveitamento da enerçía hidráulica de um desnível existente no
Ribeirão Lajes, no Município de Paraná, Estado de Goiás, respeita-tos os
direitos de terceiros.
§ 1. o - Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos.
projetos serão determinadas a :tlt!l,!'a
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 2. o O aproveitamento des"'.mase à produção, transmíssao e distríbuíçâo de energia elétrica )am se:rviço público, de utilidade .Júblic8. e
para comércio de energia .Iétríca no
município
de Paraná, Elstado deGoiás.
Art. 2. o A presente concessão
fica sujeita às disposições do :)~er{'
to n. o 41. 019, de 26 de fevereiro de
.1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.

Art. 3. o - Caducará o presente t.r,
tulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária mio satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação ::io MInistro da Agricultura, em três ~3)
vias, dentro do prazo de um (1) :WO.
a contar da data da publicação -íéste
Decreto, o. projeto do aproveitamento
hidrelétrico. cbservadas as
normas
técnicas relativas às instalações, estabelecidas em Leis e Regularnentos.
'II - Assinar o contrato díscmnnar
da concessão dentro do prazo dé trmta (30) dias. contados da publi ~J,çã.J
do despacho de aprovação da n spee .
tíva minuta oelo Ministro da Ag1"i~lJJ-'tura ,
-
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III - Requerer à Divisão de ~jJ;UM
do Departamento Nacional da t>fodl1ção Mineral, do Ministério da Ag:-lcultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averoição
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de, sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único - Os pr.azos referidos nêste artigo poderão ser ~r .)rrogados, por ato do Ministro da A~~l
cultura.
Art. 4.° - As tarifas do fornecimenta de energia elétrica serão rixadas e revistas trienalmente pela r-rerlda Divisão de Aguas.
Art. 5. o - Findo o prazo da eonccssão, todos Os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusíva e permanente da prcdi..cào,
transmissão e distribuição de :met.'§la.
elétrica, referentes ao aproveítamento
, concedido, reverterão ao Estado de
'Goiás.
§ 1.0 - A concessionáría poderá re-querer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições qUe vierem a ser estipuladas, desde qUe faça a prova de que
o Estado de Goiás, não se opõe à uti'lização dos bens objeto da reversão.
§ 2. 0 A concessícnáría deverá entrar .corn o pedido a que se refere o
parágraío anterior até seis (6) -neses
antes de ríndar o prazo de vigêncin.
'da concessão, entendendo-se, se o nao
fizer, que não pretende 3. renovação.
Art. 6. o - A presente concessão
vígoraeá pelo prazo de trinta (3D)
anos, contados a partir da dat~ do
registro do respectivo contrato nelo
'Tribuna.l de Contas.
Art. 7. o - Revogam-se as 1isry,,<;ições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de' dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 7G.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEs::

Mario M eneohetti.

EXECUTIVO

DElDRETO N.

o 45.(}54 DE
DE DEZEMBRO DE 19>58

16

Concede autorização para o funcionamento do curso de Serviço Social da Escola de Sermçr, Socic;,l do
1nstituto Social de Vit6ria .

O Pres'idenre da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituiçcio e
nos têrm-,s do artigo 23 do Decretolei n. o 42:1, de 11 de maio de 1938,
decreta:
ParágraLfo umcn. E' concedida autorização para o tuncíonament., do
curso de Serviço Social da Escola de
ServiÇo Social do Instituto Social
de Vitória, mantida pela ASSociação
Brasileira de Educação Familiar e
com sed-e em Vitória, capital do Es··
tado do Espírito Santo.
Rio de Janeiro, em 16 de dezembro
de 1958; 1370 • da Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis S'algado

DECRETO N. o 45.055 - DE 16
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o novo orçamento, na impor-

o-s

tância de
7.495.171,50, para a
construção de uma ponte sôbre o rio
paranaíba
no local denominado
pÔTio das • Mangueiras, no
limite
dos
Estados de Mmas Gerais e
Goiás.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n . o I. da Constituição e tendo em vista o que consta do processo n. o 43.279-58,
do DepaTtamen:o
de Administração do Ministério' da
Viação e obras Públicas decreta:

AJ:t. 1.0 Fica aprovado, em substítuíção ao aprovado pelo Decreto número 26.363, de 14 de fevereiro
1949, o novo orçamento, na importância de 01'$ 7.495. 171,50 (sete mílhôcs
quatrocentos e noventa, e cinco mil
tt3'nto e setenta e um cruzeíros e em..
qüenta centavos), que com êste baíxa, rubricado pelo Diretor-Geral do
Departamento de Administração do
Ministério da Viaçã.o e Obras Públicas. relativo à construção de uma
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ATOS

DO

PODER

ponte SôDre o rio Paranaíba, no local
den-míruado pôrto das _Mangueira6,
no límíte dos Esêados de Minas Gerais e Goiás devendo a despesa, até
o limite do orçamento ser custeada.
no v1gente exercícío, pelos recursos
COnstantes do Anexo 4.22. <09.01) Verba 4 0.00 - Consignação· 4.1.00
- Subconsignação 4.1.03-13-1 e rics
exercícios vindouros, pelos que forem
destinados ao mesmo fim.
Art. 2 . o ~sLe decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re·
vogadae as disposições em contrária.

Rio de JaneIro, 16 de dezernoro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO

oitenta e cinco mil, duzentos e vinte
e cinc., cruzeiros e cinqüenta centa. vosr. consoante resolução de
sua
Diretoria, em reunião realizada em
15 de novembro de 195'7, mediante as
cláusulas que acompanham o referi-·
.do D2creto número 25.469, de 9 'de setembro de 1948. assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, obl'igando-se a mesma sociedade a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
10m vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o obJeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.

Lucir, Meira
Lucas Lopes.

DECRErO N,o 45.056 - DE 17
DEZEMBRO DE 1958

.481

EXECUTIVO

DE

Concede à Sociedade anônima Shell
Brazil Limited autoria2.ção para
conllnuar a funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrrnns do Decreto-lei n.O 2.627,
de 26 de setembro de 1!}40,decreta:
Artigo único. E' concedida à ~ocie
.dade anônima Shell Brazil Límíted,
-corn sede na cidade de Londres, In.glaterra, autorizada a funcionar na
RepúbUca pelos Decretos números
10.168, de 9 de abril de 1913; 12.438,
-de 11 de abril de 191'7; 15.30"3, de 19
de janeiro de 1922; 20 .197, de 14 de
ríezembr., de 1945; 21.377, de B de
julho de 1946; 22.631, de 24 de fevereiro de 1947; 25.469, de 9 de setembro de 1948; 28.518, de 16 de agôst o
de 1950; 29.305, de 23 de fevereiro de
1951; 32.296, de 23 de fevereiro de
1953; 33.025, de 11 de junho de 1953;
.36.654, de 24 de dezembro de 1954; e
-38.644, de 24 de janeiro de 1956, autorização para continuar a funcionar
no Pais com o capital destinado às
suas operações comerciais no Brasil
elevado de Cr$ 978.609.126,70 (novecent-s e setenta e oito milhões, seiscentos e nove mil, cento e vinte e
seis cruzeiros e setenta centavos) para Cr$ 1.537.085.225,50 (hum bilhão,
.quinnent-js e trinta e sete mílnões,

DEORETO N.o 45.0f,7 DEZEMBRO DE 1958

DE

17

DE

Dá nova redação ao art. 2.° do Regimento dos órgãos da Presidência
da República, aprosxuio pelo Decreto n.o 23.822, de 10 de' outubro
de lS47. -moaiiicaâa pelo Decreto
n.o 36.225, de 24 de setembro de
1954.

o presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I. da Constituição,
decreta:
Art; 1.0 Passa a vigorar com a
seguinte redação o artigo 2.° do Regimento dos órgãos da Presidência
da República, aprovado pelo Decreto n.? 23.822, de 10 de outubro de
1947, modificado pelo Decreto núme-1'036.225, de 24 de setembro de
1954:
"Art. 2.° O Gabinew Militar é
constituído do seguinte pessoal:
a) 1 Chefe Oficial General;
b) 3 Subchefes:
1 oapítão de Mar e Guerra
com o curso da Escola de
Guerra Naval;
1 Coronel do QE.N.IA;
1 Coronel Aviador com o curso Superior de Comando;
c) 5 Adjuntos:
1 Capitão-de-Fragata ou capitâo-de-Oorveta c o m
o
curso da Escola de Guena
Naval;
.
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3 Tenentes-Coroneis ou Ma"
jores do QEMA;
1 Tenente-Coronel ou Major
Avíador com o curso da
ECEMAR;
d) '3 Ajudantes de Ordens do Presidente da República:
1 Capitão-de-Corveta ou oa
pítâo-Tenente ;
1 Major ou Oapítão;
1 Major ou Capitão Aviador;
e) Serviço. do Pessoal:
1 Chefe Tenente-Coronel
ou Major;
1 Adjunto - Major ou Oapitão.
Art. 2.Cl Continuam em vigor ós
parágratos 1.0, 2.° e 3.° do referido
artigo 2.° do Decreto n.? 26,225, de 24
de setembro de 1954:
Art. 3.° Fica revogado o Decreto
n,o 40.477, de 3 de dezembro de 1956.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio dt:: J<loeiro, 17 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Matoso Maia

Henrique Lott
Francisco de Mello

DECRETO N.O 45.058 DE DEZEMBRO DE

DE 18

1958

AProva o Pla11.:> Diretor para o Deseniotoimenu: do põrto do Rio de Ja-

neiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO
87, Item I, da Constituição. e tendo
em vista o que consta da Exposição
de Motivos n.v GM-1.496 de 10 do~orrente mês, do Ministério da Viação

e Obras Públicas, decreta:
Art. 1. o Fica aprovado o Plano Diretor, que com êste baixa, rubricado

,pelo Drretor Geral do Departamento
de Administração do Ministério de

Viação e Obras Públicas, para. o desenvolvimento do pôrto do Rio de
~aneii'o, . elaborado pelo Departamento Nacional de Portos, RiOS e oaneas,
de comum aeõrdo com a Administra-

cso

do Pôrto do Rio de Janeiro, para

que, de futuro, as obras principais do

referido pôrto se enquadrem nessa
programação geral, constituindo um
todo harmõmeo destinado a atender
às firíalidades precípuas do referido
pôrto ,
Art. 2.0 O presente Plano Diretor
substitui o que foi aprovado pelo Decreto n. o 38.080, de 12 de outubro de
1955, e entrará em vigor na data de
sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1958; 137. o da Iridependêncta e 70. o
da República.,
JUSCELINO

KUIDTSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N. () 45.059 . DE DEZEMBRO DE 1958

DE

18

Declara de utüuuuie pública, para
efeitos de desapropriação, OS imóveis que fJndiw, e dá outras provi-

âéncias .

o Presidente da Rep.ública, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, inciso I, da Oonstíbuíção, decreta:
.
Art. 1. o São declarados de utdlídade pública, para efeitos de de5arpl'o pI'Í ação , o oitAAro e nono pavimentos do prédio da rua Acre número 21, nesta Oapital, de propriedade de' Godofrerdo Leite Fiuza e sua
mulher, e do qual a União é proprietária dos restantes pavimentos, lojas,
sobre-lojas e demais dependências e
áreas que o integram.
Art. 2. o Os referidos pavimentos
destinam-se a instalaçõ-s de órgãos
e estabelecimentos do Minhstério da
Marinha, correndo a despesa com a
desapropriação à conta doe recursos
próprios daquele Ministério,

Art. 3. ° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re·
vogadas as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro
de 1958; 137. o da Independência e
70. o da RePública.
JUSCELTNO KUBITSCIIEI{'

Jorge do Par;o Matuso
Maia

ATOS

)ECRETO NQ 45.060 - DE 18
ZEMBRO DE 1958

no

PODER

DE DE~

Jeclara de utilidade pública) para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao serviço do
Exército Nacional.

o Presidente da República, usando
la atribuição que lhe confere o ar.ígo 87, nv L da Constituição -Federal
e tendo em vista os arts. 6.° e 10, tudo
::10 Decrete-lei n.> 3.365, de 21 de.,jlllho de 1941, decreta:
Art. iQ É
declarado de utilidade
rública, para fins de desapropriação.
) imóvel da Rua Tiradentes, esquina
ia Avenida Marechal Floriano Peicoto. na Cidade de Bela Vista, no Essado de Mato- Grosso, com 45 metros
:le frente IX)r 60 metros de fundos,
contendo duas casas geminadas
ie propriedade do Senhor Emilío Xavier da Rocha, de sua espôsa, D. A1d~
dos Reis Rocha, e de seus filhos Oswaldo dos Reis Rocha, e Maria ctaudete dos Reis Rocha, no valor de
Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta
mil cruzeiros) e tudo conforme os
elemen tos constan tes do
processo
protocolado no Ministério da Guerra
sob o número 25.058-55-Gab. M.G
Art. 2Q Destina-se o imóvel referido
à 9Q Região Militar e Ministério da
Guerra.
Art. 3 Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a. desapropriação em aprêco ,
Art. 4 l'1:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro. 18 de dezembro de
1958; 137 da Independência e 70Q da
República.

tigo 142 da mesma Constituição e 08
arts. 6.° e 10 do Decreto-lei n.o 3. 365t.
de 21 de junho de 1941, decreta:

Art. 1.0 São declarados de utilidade
pública, para fins de desaprcpriação.
os imóveis' limítrofes situados à Rua
General Julio sa'lgado, antiga dCG Andradas n.o 199, e o situado à Rua Joã·]
B,")sco, antiga Pl'udente de Morais, 5Gb
o n.v 542, com um prédio e três .-;alpões como benfeitorias na Cidade de
Pindam-c.nhangaba, no Estado d'ê São
Paulo, perfazendo ambos o total de
65,665, metros quadrados, e de propriedade dos Senhores Darcy Marotta
e João Mollica Filho, no valor de C1'$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) e tudo conforme
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Guen-a
sob o n." 19 AB8-57-Gab M. G.
Art. 2. ° Destina-se o imóvel acima
descrito à 2.a. Região Militar e Ministério da Guerra.
Art. 3, ° Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a desapropriação em aprêço.
Art. 4.° :&;00 decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1958; 137,0 da Independêncià' e 70.0 ja
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enrique Lati.

Q

Q

Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique LoU

DEORE.TO N.o 45.061 - DE 18
DEZEMB:lO DE 1958
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EXECUTTI'O

DW·RETO

N.O

45_062 - DE 18
1958

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utuuuiâe pública e auto~
riza a sua aesaproor-açõo imóveis
que menciona, situados na Cidade
de Recife. no Estado de Pernambuco, necessários ao serviço do Exér-

cito·
DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis -que
menciona, em Puuiamonluinçaõà,
Estaào de São Paulo, neceseôrtos à
2.8 Região Militar e Mimstério da
Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O r, cL3l constituição Federal, e tendo em vista o § 1{) do ar-

o Presidente da República. tendo
em Vista o parágrafo 16 do Artigo
141, da. Constituição Federal e usando das atribu.çôes que lhe confere o
item I, do Artigo 87 da mesma Constituição, decreta.
Art. !.". E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
de acõrdo com o Artigo 6,°, combinado com as letras a e m do artigo 5.",
tudo do necreto.teí n. 3.365. de 21
de jUnho de 19"41. o imóvel pertenceute a Dona Ernestina Botelho de ou.
velra. sUmido à. Avenida 17 de Agôsto
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l.._.

n. O 1.020. na Cidade de Recife. no
Estado de pernambuco com a área
de 874.3725 metros quadradas com
benfeítorrae.
pelo prêço
total de
Cr$ 1. 2ôü. &25,3'0 (hum milhão duzentos e sessenta mil e seiscentos e
vinte e cinco cruzeírns e trinta centavos) e, bem assim. o imóvel de propriedade de Dona Maria Anu-iciada
Botelho. situado na Avenida 17 de
Agôsto n." 1.046 na citada Capital
com benfeitorias, avaliado pelo pre.:
Ç()
total d-e cr$ 2.586. 953.úO (doi"5
milhões quinhentos e oitenta e seis
mil e novecentos e cinqüenta e três
cruzeiros e setenta centavos) e tudo
de acôrdo com os elementos constantes do processo protqcoladn no Ministério da Guerra sob o n-? 16.957-57
-.Gab. M. G.
Art. 2.0 , Os imóveis em aprêço destinam-se à T» Regiáo Milita.r e ML
nístério da Guerra.
Art. 3.0 • O presente Decreto entrará em vigor, na data da sua publicação,
revogadas as díspnsições em
contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique t.ott

DECRETO N. o 45.063 DEZEMBRO •DE 1958

DE

19

DE

Concede autorizaçãJ pa,ra o fundo.
namenio do curso de serviço social
da Eaeuuiaâe âe Serviço 'Social de
Santa Catarina.

O Presidente da República. usand ,

da atrtcuíeão que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n

o

421, de 11 de maio de 19'53, d'e-

ereta'

ArtigO único. E' c..ncedida 3,ut')ri.
:1ação p ara o funcions.ment o do curso
de serviço social da Faculdade de
Serviço 'Social de Santa. Catarü'a.
manríds pela Fundação Vid!1J Ramos
e com sede em FlorianópOlis, capital
ele· Estado de Santa cata~·ina.
Rio de Janeiro. 19 de deaembrr, de
1958; 137.° da Independêncía e ';0.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N,o 45.064 DEZEMBRO DE 1958

DE

19

DE.

Institui a «Campanha Nacional Educativa de Trânsito" e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I da _Constituiçã:o, e.
considerando a importância e a
conveniência da promoção de medidas
visando a segurança do trâneito de
pedestres e de veículos pelas vias públicas;
considerando a necessidade de uma
ampla divulgação dos preceitos do
Código de Trânsito relativos a segurança do trânsito, para auxiliar outras medidas de caráter técnico tendente à melhor ordenação do trânsito pelas vias públicas;
considerando que os problemas do
trânsito, além do aspecto concernen-.
te à Engenharia de 7'rânsLto e às
medidas coercitivas OU punitivas destinadas ao cumprimento da legislação
de trânsito. também incorpora, Co..."110
fator Importante, a Educação de
Trânsito;
coneiderando os resultados obtidos,
no Distrito F'ederal e nas Capitais de
diversos Estados' da Federação, com
as experimentações promovidas durante a chamada "semana de trânsito" ;
considerando, finalmente, as recomendações que, no sentido da maior
s-egurança do trânsito de pessoas e de
veículos. pelas vias públicas, aprovou
o "I! Congresso Nacional de Trânsito"
recentemente .realízado em Quitandinha; decreta:
Art. 1.0 Fica instituída, em caráter permanente, a "Campanha Nacional Educativa de Trânsito", a ser
promovida sob a orientação e supervisão dcs Conselhos Nacional e Regionais do TrâlIDito, abrangendo todo
o território nacional pela coordenação dos atudídos Conselhos com os
diversos órgãos locais encarregados
dos serviços de trânsito.
Art. 2.° Anualmente, durante a se~
mana que preceder o dia 25 de. setembro, que será consagrado como o
"Dia do Trân.'Jito", aludida Campanha terá caráter intensivo, estendendo-se, inclusive, as escolas e universidades.
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Art. 3.0 O ConS€lho Nacional do
Trânsito baixará as instruções gerais
reguladoras da Campanha e coordenará as atividades dOIS Oonselhcs Regionais no mesmo sentido.
Parágrafo único. Poderão partíeípar da aludida Campanhã tôdas as
asscciações civis e de classe, outras
entidades e ernprêsas privadas que ee
dediquem ou tenham interesse ligados a utilização das vias públicas.
Art. 4.0 ]?ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revcgadas as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1953; 137.° da' Independênola e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cirilo Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N.o 45.066 - DE 19
DEZEMBRO DE 1958

DE

Altera o decreto n.o 38..594, de 16 de
janeiro de 1956.

O p:esidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 37, item l, da COnstituição,' decreta:
Art. 1.° A função gratificada de
Porteiro dos Paláoios Guanabara e
-'Rio Negro, símbolo FG-5, a que f)e
refere o anexo I, item G, da relação
anexa ao decreto n.s 35.447, de 30
de abril de 1954, alterada pelo decreto n.? 38.594, de 16 de janeiro de 1956,
fica transformada na função gratificada de porteiro do Palácio das Laranjeiras, símbolo FG-5.
Art. 2.° O presente decreto entrai
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 19 de dezembro
de 1958; 137.0 da Independência e 7ü.o
da República.
'

em

~5. 065 DE
DEZEMBRO DE 1958

DECRETO N. o

19 DE

Abre) ao Minisiéri'o da Educação e
CUltura. o
crédito especial de
Cr$ 3D.00:>,O~H).OO para auxiliar a
construção da futura sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. no Distrito Federal.

o

Presidente da República, usando
da autorização COntida na Lei número 3.442, de 2 de setembro de 19~8,
e tendo ouvido o Trilbunal de Cont.as nos têrm·os do art. 93' do Regulamento Geral de Contabilidade Pú.
blica, decreta:
Axt. 1. 0 Fica aberto, ao Mintsté1'10
da Educação e Cultura
crédito esJ:t2dal de ors 30.GOO.OOO,OO (trinta
milhõ-es de cruzeiros), para auxiliar
a construção da futura sede do Instituto Histórico e Geográfico n:a.'illeiro no Distrito Federal.
, Art. 2. o O presente decreto entrará em vigor na data de sua publí..

°

caçã-o.
Art. 3.

0

Revogam-ss as dlspcsições

em con trárío .

_ Rio de Janell'o, 19 de dezembro de
1958; 137. ° da Independêncía e 10. °
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

Lucas Lopes

JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrilo Júnior

DECRETO N.o 45.067 -..:.- DE 20 DE
DEZE'MBRO DE 1958
concede à Companhia de Seguros
"América do Sul" autorização p.'Jra
funcionar e aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e
resseguros dos ramos elementares, a
que se refere o art , 40, n.? 1, do
Decreto-lei n. O 2.0:63, de 7 de março
de 1940, a Companhia de SegurOs
"América do Sul", com sede na Capital do Estado de São Paulo, representa-da por dois diretores e constituída por Escritura Pública de 22
de setembro do corrente ano. lavrada
no 2.n Tabelião da mesma Capital,
bem como aprovar oS Estatutos adotados pelos subscritores do seu capital.
Art. 2.° A Socieda,de ficará íntegralmente sujeita às leis e regula-
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mentes vigentes, oU que venham a
vigorar. sôbre o objeto da autorização a que alude
presente decreto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nobrega.

DECRETO N,O 45.068 - DB 2D .JE
DEZEMBRO DE 1958
Transfere. sem aumento de despesa,
jU1k;á o da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usan-'
do da atribuição que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituição, <1eereta:
Art. 1.0 Fica transferida, com
r,aspectivo ocupante, Alferes Milagres
da Silva, uma função de Trabalhador
Braçal, referência 19. excedente, da
Tabela Numérica Esipecial de Extranumerário-mensalista do Centro Hípíco de Remonta, para idêntica tabela do Quartel G3neral da V' Região Militar, ambas do Ministério da
Guerra, também em caráter excedente.
Art. 2. o : ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-sê as disposições
em contrário.
Rio de Janeir-o, em 20 de dezembro de 1958; 137. o da Independêncía
e 70. 0 , da República.

°

JUSCELINO KUBI'I'SCHEK.

Henrique Lott .

Florêncio, uma função excedente de
servente. rererêncía 19, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensaltsta, da Escola de In:stnlçáe Especializada, para idêntica Tabela do Campo de Provas da Marambaía, também em caráter excedente. ambas do Ministério da Guerra.
Ai-t , 2. 0 :ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.°, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rb de Jan'eil'o, em 20 de dezembro
de 1958; 137. ° da Independência e
70. o da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique io«,

DElCRETO N° 45.070 DEZEMBRO DE

DE

20

DE

1958

à Companhia Real 11olanâêsa _de Aviação '(KLM" tKonimk l i j k e Luchtvaart Maatschappij
N. V. ), . autorização para continuar
a funcionar na República.

Concede

Ainda não foi publicado no tnúrio
Ofícial por falta de pagamento.

DEORETO N.o 45.071 -

DE

20 DE

DEZEMBRO DE 1958

Prorroga o prazo estabelecido no artígo 3.° do Decreto n.O 44.501 de 24
de setembro de 1958.

O Presidente da República, usa/Lo
das atribuições que lhe confere o artIgo 87. irem I, da Constituição Fe-'

deraí, deereta:

DECRETO N.O 45.069 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 19,58
Transfe.re, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituição, de-

creia:

Art. 1.0 Fica transferida, com o
respectivo ocupanie, Alfredo Romão

Art , 1. ° Fica prorrogado, ),)OI
tO
(sessenta) dias, o prazo estabelecido
no art. 3.° do Decreto n,o 44.501, df'
24 de setembro de 1958.,
Art. 2. c O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .raneiro, 20 de dezembro ele
1958; 137.° da Ind-ependência e 70. 0
da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

Aros

DO

DECRETO N.o 45.072 - DE 20
DEZEMBRO DE 1958

PODER

DE

O Presidente da Repúblioo, usando
da atribuição que lhe confere o arLgo 87, it-em I. da. Constituição Pederal e de acôrd.~. com os artigos números 1.165 e 1.180 do Código Civil,
decr-eta:
Ar t. 1. o Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação
que, com apeio na Lei Municipal número 314, de 2B te outubrn de t958.
a PrefeitW'a Munícípal de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de
.raneíro.
pretende fazer ao mesmo
Ministério. dos terrenos com a área
de 205. 88ú,Oü m2 (duzentos e cinco

mil oitocentos e oLtenta metros quadrados), onde está situado o aeroporto local, tudo de acôrdo com o
processo protocolado na Diretoria de
Engenharia daquele Mímístério, sob o
n.o 7.363-58. no qual se encontra a.
planta l"e~pectiva. n.o 295. do Serviço
de Engenharia da 3.a Zona Aérea.
escritura de doação
tí.ulo de propriedade,
transcrição no Relislocal.

Art. 3. o O presente decreto entrará
em vigcr na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
RiD de Janeiro, 20 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO NQ 45.073 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DECRETO N.

o

45. O'M - DE 22
1:958

DE

DEZEMBRO DE

A utoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terrenos.

Art. 2. o A
servirá como
para efeito de
tro de Imóveis

EXECUTIVO

DE

Ratifica o Decreto n Q 627" de 28 de
julho de 1958.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta, de pagamento.

Autoriza estrangeira a adquirir. em
regularização ãe aforamento, o domínio úW do terreno tie acrescido
de marinha que tmenciona, no Distrito Federal.

,O Presidente da República, usando
da tríbuiçâe que lhe confere o artígo
87, n. o 1, da Constituição e t-endo
em vista o disposto no ü.rt~o 2'05 do
Decreto-lei n. o 9.700, de 5 de setembro de 18-46, decreta:

Art. únt:o. Fica Ermelinda, Below
Sampaio, de nacionalidade espanhola
autorizada a adquirir, em regulu,riza-:
ção de aroramento, o domínio útil
do terreno de acrescido de marinha
situado na Rua Aníbal Benévolo nú~
meros 7'5 e 7'5-A no Distrito Federal
conforme proceSso protúc.olado n~ ,
Ministério d.1 Fazenda sob o número
26-8.0&9, de 1958.
Rio de JaneÍl'o, em 22 de dezembro de 1958; ).37. o da Independência
e 70. 0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lope«:

DECRETO N.Q 45.()!l5 - DE 22
DEZEMBRo DE 1958

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no MUni~
cíp 20 de Pedro 11, no Estado do
Piauí.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe ccnrer., o artigo 87, número I, da constituiçãO,
e . de acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art.. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar.
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura a doação que o
Município de Pedro n, do Estado do
PiaUÍ, fêz à União Federal, do terreno cem a área de 80{),00 m2 (<Jitocentos metros quadrados), situado
na Praça "Largo do Cruzeiro", naquela Cidade, tudo de acôrdo com

Aros
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os elementos técnloos constantes do
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 167.094, de
1957.

Art. 2.9 De,stina-se o terreno a que
Se refere o antigo anterior à constiruçã ú de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica Iocal.
Rio de Janeiro, em 22 de d-ezembro
de 1958; 137.° da Indeperidência, e
70.0 da República.
JlJSCELINO

KUBITSCHEK.

N,O

45.076

DEZEMBRo DE

DE

22

DE

1958

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a dOação do terreno que menciona, situado no Município de Poxcréu, no Estado de M ato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
de acôrdo com OS artigos 1. 16,5 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Aa:t. 1.0 Fica o ServiÇo do Patrimônio da União autorízado a, mediante
retíficacão e ratificação da. respectiva
escritura, ac-eitar a doação que o Municípí« de Poxoréu, no Estado de Mato GTosso, fêz à Uni~ Federal, do
terreno com a área de 375,00 m2
(trezentos e setenta e cinco metros
quadrados) , situado na esquina das
Ruas Mato GT'OSSo e Rio Grande do
Sul, naquela Cidad~, tudo de acôrdo
com os elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Ministério da Fa~nda sob n.O 181.784.oe
1957.
Art. 2,Q Destina-se () terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
doe 1958; 137.° da Independência e
70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DE

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de
Cr$ 10.000.000,00 para aietuier . às
despesas finais decorrentes da Visita do Presidente da República
p ortuguêsa.

o

Presidente da República. usando

-da autorização contida na Lei número 3. 379) de 2 de abril de 1958, e

tendo ouvido- o Tribunal de contas,
nos têrmss do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Lucas Lopes.

DECRETO

DECRErO N.o 45.077 - DE 22
.
DEZEMBRO DE 1958

Art. 1.0 Fica abert., ao Ministério
das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$ 10,OOO.OQO,OO, (dez
milhões de cruzeiros). para atender
às despesas finais decorrentes da
visita ao Brasil do Presidente da
República Portuguêsa.,

Parágrafo único. O crédito especial
de que trata êste artigo será registrado no Tribunal de Contas e automàticamente distribuido ao Tesouro Nacional.
Art. 2.° 195tJê decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâz, ,
Rio de Janeiro, 'em 22 de dezembro
ci-e 19,58; 137,0 de. I!n:d~endência e

70.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco Negrão de Lima.

Lucas LOpes.
DECRETO N. o 45.078 DEZElVIBRO DE 1958

DE

22

DE.

Altera o Decreto n. o 43.849, de !} de
junho CZe 1958. que suprime car:
gos do Quadro Supltmtentar do
Ministério àa Fazenda.

o

Presidente da. República, usando

da atríouíçâ., que lhe confere o artigo 87, número l, da ConStituição,
decreta:
Art. 1. o Fioa alterado o artigo 1.° 1
letra c, do Decreto n.» 43.849. de 9
junho de 1958, para o fim de declarar que a. supressão de 2 cargos da
classe J da carreira doe Escrivão de
Coletoria do Quadro Suplrcmenta.r do
Ministério da Fazenda. é feita em

Aros

'DO PODER EXECUTIVO

virtude de promoção de Joã.o de Palma Rosa e Waldemar Ferreira Galli.
e não em virtude da posse dêsses

servidores em outro cargo.
Mt. 2. ° Revogam-se as dísp-sí.
ções em contrário.
Rio de Janeiro. em 22 de dezem~
bro de 1958; 137.° da Independência
e 70. o da República.

estabelecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmes do
Deereto-lei n. o 466, de 4 de junho
de 1938. constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro. em 22 de dezembro de 1958; 13'7. 0 da Independência
e 70. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO - KUBITSCHEK

Lucas Lopes

Lucas Lopes.
DECRETO N.O 45.-G79 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1958
AutUriza estrangeiro a adqutrir o domínio pleno do terreno que menciona, .siniaão no Distrito Federal.

O presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe comere o artigo 87, n.v l. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
·205 do Decreto-lei n Q 9.760, de 5 de
setembro de 1946. decreta:
Artigo único. Fica Amilcar Barros
Oruz, de ruacíonaltdade portuguesa.
autorizado a adquirir o domínio pleno do terreco nacional interior, lote
22, antigo 20. da quadra 6, situado
na Avenida dos Democráticos, número 26(). na Vila Turismo, no Distrito Federal, /conforme processo protocolado no Mini..stério da Fazenda.
sob o número 187.479 de 1957.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1958; 137.° da Independência e
70. 0 da República.

DEORETO N.o 45.081 . DE DEZEMBRO DE

Autorização

DE

para comprar

pedras

preciosas de acõrâo com o Decretolei n. o 466. de 4 de junho de 1938.
Parecer favorável. projeto de de-

creto.

o Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Oonstãtuiçâo,
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, de -4 de junho de 1938,
decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma. Messana & Cia. Ltda., estabelecida na Capital do Estado de
São Paulo, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938,
'constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1958 137. 0 da Independência
e 70. o da República .

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

Lucas Lopes

DECRETO N. o 45. (}80 DE DEZEMBRO DE lS58

DE

22'

22 .

1958

DECRETO

N.O

45.082 - DE 22
1958

DE

DEZEMBRO DE

va-

Autoriza a firma Mineração Caeté
Mirim S. A. a comprar pedras pre-

Concede prorrogação do prazo de
lidade de carta-patente do Banco
do Rio Grande do Sul S. A.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o Decreto-lei número 466) de 4 de junho de 1938,
decreta:
Artigo único. Fica autorizada a.
firma MineraçãO caeté 'Mirim S, A.,

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e de
acôrdo com o Decreto n,o 14.72-3, de
li) de março de 1~21, decreta:

ciosas,

'

Art. 1.0 Fica prorrogado. por mais
dez anos, a partir de 28 de ·~gôsto
de 1958. o prazo de validade da carta

490

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

'patente n.s 1.26Â, do Banco do Rio
Grande do sul S. A .. Com sede em
Pôrto Alegre (R. S ).
Art. 2.0 O presente dccret., entra
em' vigor na data de sua publicaçã.y,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1958; 137.° da Independência e '70.0 da República.
JUSCELINO

KUIJI'ISCHEK.

Lucas Lopes.

DEC'RETO N. ° 45.083 -..DF DEZEMBRO DE 1958

DE

22

Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número 1, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei n. o 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
. Artigo único. Fica Maria Danuta
da Silva. de nacionalidade austríaca,
autorizada a adquirir a fração ideal
de 105/15.000 (cento e cinco, quinze
mil avos) do domínio útil do terreno
de marinha situado na. Avenida Rui
Barbosa n . o 60, antigo 4ü, no Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fa~nda
sob o número 288.091, de 1958.
Rio de JaneirO, 22 de dezembre de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

N.O 45.085 DE
'DEZEMBJ;tO DE 19-58

22

DE

Concede à sociedade Navegação e Comércio Minas Gerais Ltét.'J,. autorização para [uncionar como emprê»
sa de, navegação de cabotagem.
O Presidente da R/pública, úsasdo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Corustituição. e
nos têrmxs do Decreto-lei n.o 2.734,
de 20 d'e novembro de 19oW, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação e Comércio Minas
Gerais Ltda.. Com sede em Santos,
E15-tado de São Paulo, autorização
para funcionar como emprêsa de navegação' de cabotagem. com o contrato de constituição social firmado
a 11 de agôst-, de 1938, e com o capital de Cr$ 1. 000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) dividido em 1.000
(mil) cotas de valor unitário de Cr$
1. ()()O,OO (hum mil cruzeiros). distribuídas entre dois (2) sócios, cídadãos brasileiros nates, obrigando-se'
a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, oU que venham a vigorar sôbre o objeto da presente autorização.

. Rio de Janeiro. 22 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.

DEORETO NQ 45.086 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DE,

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da The Home Insuromce

Conipans]:

Lucas Lopes

DEORETO NQ 45.084 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DE

Concede permissão à Spumar-Esiruma de Nylon S. A ., estabelecida na
Capital de São Paulo, à Rua Martins Pena n Q 236 - Tatuapé, para
funcionar aos domingos e nos feriados civis e religiosos.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diario
Oficial por falta de pagamento. .
DECRETO N.

Q

45.087 - DE 22
1958

DE

DEZEMBRo DE

Concede à sociedade Navegação de
Cabotagem seabra Limitada autorização para funcionar CO'mO emprêsa de navegação de cabotagem.

o Presidente da RepúbIíca, usando
da atribuição' que lhe conrere o art.

ATOS

DO PODER

87, inciso r, da oonsütuíção, e notêrrncs do Decreto-lei n.> 2.784, dE:
20 de nc vembro de 1940, d-ecrfia;
Artigo único , E' concedida à sec.oaade Navegação de Cabotagem
Seabra Limitada, com sede na capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como emprêf.3. de navegação de cabotagem, com
o capital de Cr$ 1. OD<O .ü,t>O..CO rhum
milhâr, de cruzeírosr , dividido em
1. OCO (mil) cotaG d J valor Ct~ .•.•
ors 1.000\00 (hum mil cruzeiros),
cada uma, distribuídas entre 3 (três)
sócícs cidadãos brasileirc s natos, conforme contra to sccíal firmado Em a
d2 outubro de 1958, obrigando-se a
mesma socíedacs a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigcr ou que venham a vigorar, sõbre
o cbjet() da presente autorização.

Rio de Janeiro, 22 de dezembr., de
1958; 137.° da Independência e 70.<:'
da República.
JUSCELINü

KUBITSCHEK.

DEGRETO N. <> 45. 09D DEZEMBRO DE lS58

DE

22

DE

Autoriza pesSva jurídica estrangeira
a adquirir, em transferência de aJoramell to· o domínio útil de terreno
de marinha e acrescido de marinha que meneio-vi, no Distrito Federal.

o Presid'G'!lte da Rep.ública, usando
da atribuição que lhe confer-e o arüg-o 87. núm-Ero l, da Constituiçoo,
e tendo em vista o disposto no artig·o ZJ5 do Decreto-Ieí n. o 9.760, de
5 d-e ,s'2-tembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fie'), a Société Anonym-e du G.1Z de Rio de Janeiro, pessoa jurídica esln3,ngeira com sede em
Bruxelas, Bélgica, autorizada a adquirir, em transferência de atoramento, o d~minio útil do terren., dt.: marinha e de acrescido de marinha, situado na Praça Mário Nazareth, anLiga Praça dos Lázar.ss, esquina da
Rua São Cri.st0vão. mo Distrito Femer., 269. 62ô, de 1958.
Hi) d~ Janeiro. 22 de dezembro de
1958; 137.° da Independêncía e 70.0
da ' Repúbli-ca .
JUSCEL!NO

Concede à sociedade Navegação Marenave Ltda. autorização para funcionar como emorêsa de navegação
de cabotagem.

Ainda não foi publicado, no Ditírio
Oficial, por falta de pagamento.

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da Companhia de Seguros "Garantia. Industrial Paulista" .

Ainda não foi publicado no Diário
ottcuü por falta de pagamento.

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 45.091 - DE 22
DE DEZEMBRO DE 1958
Autoriza estrangeiros a adquirir o
domínio pleno do terreno que menr
eiona, situado no Distrito Feâerol .

o

DElCRETO N9 45.089 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DE

deral, conf.jrme prccess., protocolado
no .Ministério da FatWnda sob o nu-

Fernando Nóbrega.

DEORETO NQ 45.088 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

491

EXECUTIVO

Presidenta da R'epública, usando

da atribuíção que lhe confere o ar-

tigo 87, número I, da' Constituição. e
tendo em vista o disposto no art. 80õ
do Decreto-leí n.o 9.760, de 5 de setembro de. 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Encelino de
Jesus crespa e SUa mulher Josepha
d() Nascimnto Araújo Crespo, ambos
de nacionalidade portuguêsa, autorízadcs a adquirir o domínio pleno do
terreno nacional interior, lote n.> 9,
da quadra 1. onde está situado o prédio n.o 29i3 da Rua oapítão B-ra·
gança, na Vila Turismo, no Dist;.rito
Federal, ccnrcrme processo protoco-

·492
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lado no' Ministério' da Fazenda sob o
n.« 174.452, de 1958.

Rio de Janeiro, em 22 de, dezembro do:; 1958; 137.° d.l Independência e
70.' da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas LOves

EXECUTIVO

situado na Rua Jca,quim Oa'etano número 19, na Urca, no Distrlt<:l Federal,
conforme processo protocolado no Miu'stér ío da Fazenda sob o 0.° 12.129,
de 1958.
Rio de J'aneiro. em 22 de dez-embro d;! 1958; 137.'" d3, Independência e
70.0 da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N. o 45,092 - DE 22
DE DEZEMBRO DE 1958
Autoriza estrar~geiro a adquirir, em
reinüaríeaçõo de aforamento. o domínio útil dos terrenos de acrescidos de marinha que mencrona, no
Distrito Federal.

O Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe conf-ere o .aI:
tigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 205
d'o necreto-ieí n." 9.760, de 5 de sct€rrnbro de 1946, decreta:

Artigo 'único. Fica. Felipe Simún
Garcia de nacíosalídade espanhola,
aútorlzMIo a adquirír, em regularização de aforamento o domínio út~
dos terrenos de acrescidos de m ar 1uha, situados na Rua Visconde de
Pirassínunga, ns , 46, 46-A e 46-B, no
Distrrto ~ederal, conrcrme processo
protocolado no Ministério da Fazenda
SC1b o número 288.159-58.
Rio de Janeiro, em 22 de dezem~br'Ü de 1958; 137.° da Independência e
70.° da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 45.ú93 - DE 2:&
DE DEZEMBRO DE 1958 L
Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência àe aforamento. o âominto útil do terreno de ma-intu:
que menciona, no Distrito Federal.

O Presidente da Rtpública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da COnstituição, e
tendo em vista o disposto no art. 205
do Docreto-lei n.O 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Raymonde Denioe de Lyra Ramos de nacícnalídade francesa, autorizada a adquirir,
em transferência de Moramen.t.,, o
domínio útil do terreno de marinha

Lucas Lopp.s.

DECRETO N.o 45.094 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o Serviço do Patrimôr,,~o dA
União a aceitar a doru;ão do terreno que menciona. situado no Município de Pirapora, no Estado de
Minas Gerais.

O P~61dente da Rtcpública, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 87, n.O I, da Constituição, e de
aeôrd., com os arts , ns. 1.165 e 1.180
do C6dig·o Civil. decreta:
Artigo 1.0 Fica o S~rviço do Pa
trimônio da União autorizado a aceitar, mediante retificação e ratificação da respectiva escritura, a doação
que n Município de Pirapora, no Es
tB.do d-e Minas Gerais, fêz à União
Federal, do terreno com a área de
737.050 m2 (setecentos e trinta e sete mil e cinqüenta metros quadradoS), situado naquele Município, tudo
de acôrd., com os elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob n.? 327.640.
de 1957.
Artigo 2,° Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à ínstalacão do Aeroporto local.
Rio de Janeiro, 22 de dezembr., de
1958: ]37. 0 da Independênoia e 70,0
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO N.O 4-5.005 - DE 22
DEZEMBRO DE' 1958

DE

Autoriza Victor Romeo Sudbrack a
comprar pedras preciosas.

O Pl'l2"sident€ da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87. n.s I, da .Oonstítuiçãz, e tendo

ATOS

em vista o Decreto-lei TI.o 466, de 4
de )unho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Victor Romeo suabrack, residente em Iraí, Ilol Esta,do
do Rio Grande do Sul, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorízação
uma. via antêntíca do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1938; 137.° da Independência e 70,l
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

?inh()s, Estado da paraí,ba, cujos pro[eto e orçamento foram aprovados
pela portaria n,» 439, de 15 de julho de
.1958 do referido Ministério.
Art. 2.° l?ste decreto enUMá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de
19'58; 137.° da Independência e 7ú.o ela
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucio Meira.
DECRETO N.? 45.098 -

Lucas Lopes.
DECRETO

DEZEMBRO DE

N~

45.096 - DE 22
DEZEMBRO DE 1958

DE

Ainda não foi publicado no Diário
Djicüil por falta de pagamento.
DECRETO N." 45,0:97 DE

DE

27

DE

22

DE

1958

Autoriza a cessão gratuita de uma
fatxa de terreno da Ccauielaria de
Ca?77'pos, no Estado do Rio de ,1([,-

neiro.

Aprova o Regimento do Serviço de
Alimentação da Previdência Social
e dá outras providências.

DEZEMBRO

,493
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DE

1958

Declara ele utilidade pública,
para
eleito de desapropriação pelo Departomietno Nacional de Obras Con-

tra as Sêcas, área de terreno süuaüa no Município de pocinhos, Estado da Paraíba.

o Presícente, de. República" usando
.da atríouíção que lhe confere o a-rtigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 3.Stl5, de 21
de junho de 1941, modíficado pela Lei
n.o 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
p.?blica, para efeito de desapropriaçao pelo Depar-tamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, a área de íerrert-0 com 1.573.1}GO m2 (tlm milhão,
quinhentos e setenta e três mil metros quadrados), representada na
'planta que com êSte baixa, devidarJ;lepte rubricada pelo Diretor da DiVLSao de Orçamento do Departamento de .Administração do Ministério da
Viàção e Obras pública's, necessária
à construção. do açude público "CrU!:
de pocinhos", no Município de r-o-

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confoéT~ o artigo 87, n.s I, da constituição, e tendo
em vista o disposto ncs arts. 125 e 126
de Decreto-lei n.o 9. 76~, de 5 de setembro de 1945, decreta;
,
Art , 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, ao Estado do Rio de Jan€i10. 'de uma faixa de terreno da Coudelaria de campos. com a área de
7.2nO,OOm2 (sete mil e duzeeitcs metros quadrados), situada na rua Beira-Rio, no Município de campos, naquele Estado, tudo de acôrdo com a
planta e demais elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o númere
19'0.521, de 1951.
Art. 2.° Destma-se lo fa;x3 oc ter
r~no a que se refere o artig() anterior à construção, pelo De:partamento
de E.s-t.r:adas de

R(dag~m

daquele Es-

tado, de um atêrro de acesso à ponte
sôbre o Rio paraíha, tornando-se nula
a cess.ão, iI:-dep,-endentement-e de qualquer mdenizaçâo, s-e à referida taixa,
no !odo. ou em parte, Iôr dada aphcaçao diversa da que lhe é destinada,
ou ainda, se houver inadimplemento
de cláusula do têrmo contratual, que
deverá ,ser lavrado :111: livro próprio'
do servIço do Patnmomo da união.
Rio de J ~J1eir'0. em 22 de dezembro
ue 1958; 137 o da Independência (; 7{J,O
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucia M ei-ra.

Aros
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DEORETO N.IJ 45.099 - DE 2,2
DE:ZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado 1W W1micípi o
de Aimorés, no Estado de Minas
Gerais.

o presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artígo B7, n.O I, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1. 180 do
Código Civil, decreta:
ArL 1.° Fica o Serviço do patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante. retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Aimorés, no Estado de
Minas Gerais. fêz à União Fe-deral, do
terreno com a área de 50Q,OQrn2 (qui.
nhentos metros quadradOS). situado
na Avenida Raul soares, naquela cidade, tudo doe acôrdo com os elementos técnicos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda sob o número 237.284, de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
'Se refere o artigo anterior à construção do prédio para funcionamento
da Agência pOstal-Telegráfíca local ,
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucio .lVleiffa.

DECRETO N." 45.1-00 - DE 2,2 DE
DEZEMBRO DE 19,58

Autoriza o Serviço âo Patrimônio da

União a aceitar a âoação âo terreno

que menciona, situado no Município
de santarém, no Estado do pará.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.s r, da oonsütuíção, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180, do
Código Civil, decreta:
Art. 1.° Fica o serviÇo do Patrl·
rnônío da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da

respectiva escritura, a doação que

o

Município de santarém, no Estado do
Pará, fêz à União Federal, d<l. terreno com a área de 68'0,00 m2 /seíscen-

tos e oitenta metros quadrados), sI..
tuado na praça da Bandeira, esquina
da Praça Rodrigues dos Santos, na.quela cidade, tudo de acôrdo com os
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da.
Fazenda oob o n.O 10&.197, de 1946.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalfl.ção da.
Agência postal-Telegráfica local. .
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 70." da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucia Meira.

DEORETO N. o 45.101 DEZEMBRO DE 1958

DE

22

DE

Autoriza o ServiçO do Património da

União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no MunidPio dJe Boquim, no Estado de
sergipe.

o Presidente dê República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87 n. o r, da ConstitUiçãO, e de
aeôrdo com os arts. 1.1S5 e 1.100
<1.:> Código Civil. decreta:
Art. 1 . o Fica o Serviço do Patrimônio da União autorízad-, a aceitar, mediante retificação e ratificação da respectiva escritura, a doação
que o Município de B,:lqui.m, no Estado de Sergipe, fêz à União Federal,
do terreno com a área de SOO,OOm2
(quinhentos metros quadraôos) , situado na Rua T'é'rêncio de Carvalho,
esquina da Rua .rackson de F'igueir-edo. naquela cidade, tudo de acôrdo com oS elementos técni-ecs constantes do process-, pl'otoc{)lado no
Ministério da Fazenda. 60b número Z35.425-57.

Art. 2." Destina-se o t€rreno a que
s-e refer-e o artigo anterior à COnSrtruçãc· de prédio para instalação da

Agência PostaJ.-Tel€gráfica

local.
Rio de Janeiro, 212 de dezembro de
1958; _ 137." da. Ind'€pendêI\ciS, e 70. 0
da República.
JUSCELINO

KUBITScin:K.

Lucas Lope§.

LUCia Meira.

ATOS DO POOER EXECUTIVO

DEOREI'O N. o 45. 1(}2
DEZEMBRO

DE

DE

2:2 DE

1008

Autoriza. o Seroiç« do Património da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no MUnicípio de General Vargas. 110 Bstaao do Rio Grande d;o Sul.

O Presidente da República, usando
da atríouíoão que lhe confere o artigo 87 n. o r, da Constituíçâo, e de
acôrdo
com os arts. 1. 165 e 1.1'80
do Código Civil. decreta:
Art. 1. o Fica o ServiÇ() do Pa trimÔnio da União autorizado a aceitar, mediante retificação e ratificação da respectiva escritura, a - doacãe
que- Francisco Emílio Gabríel e sua
mulher Itália Gindri Gabriel fizeram à União Federal, do terreno com
a área de 540.00m2 (quinhentos e
quarenta metros quadrados) situado na Cidade de General Vargas, na
Estado do Rio Grande do Sul, tudo
de acôrd o com os elementxs técnicos constantes Co processo protoeolado no Ministério da Fazenda sob
o n .> 114.435. de 1957.
Art. 2. o Destina-se o rerreno a que
se refere o artigo anterior à construçâo de prédio para instalação da
Agência postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 2:2 de dezembro de
1958; 137. o da Ind-ependência e 70. o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucia Meira.

DECRETO N.o 45.103 - DE 22 Dl!:
DEZEMBRO DE 1958

deral, do terreno com a área de ....
300,OOm2 (trezentos metros quadrados), situa~ na Rua Dr , Júlio de
Casttlhos, esquina da Rua; r». Montaury, naquela cidade, tudo de acõrdo com os elementos técnicos constantes do processo protocolado ao Ministério da Fazenda sob n.O 202.814,
de 1957.
Art. 2.0 Destina-se o terreno
que
se refere
artigo anterior à construção do prédio para instalação da
Agênda postal-Telegráfica local,
Rio de Janeif(), 22 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
Re·pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lucia Meira.
DEaRlETO N.O 45.104 DEZ~BRO DE

O Presidente" da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n. o . r, da constituição, e de

acôrdo com os arts. 1. 165 e 1.180 do
Código Oivil, decreta:
Art., 1.0 Fica o serviçO do Patrimômo da união autorizado a, mediante
retificação e ratificação da respectiva
escritura, ac~ita:r a doação que o MUIÜcfpi6 de Verariópc·lis. rio E6te.d.> do
Rio Grande do Sul, fêz à União Fe-

DE

23

DE

1958

Aprova o R,egulamento Nacional da
Certificação da Batata-semente._
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica . aprovado ~ Reg! liarnento N acional da Cerurícação ca
~tata-Sem€Clte, o qual, assinado pelo
Ministr., de Estado dos Negócios na
Agricultura, com êste baixa.
Art. 2.0. &te Decreto entIará em
vigor De. data de fiua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
e~ contrário.
Rio de Janeiro. 23 de dezerli:bro de
1958. 1370 da Independência e 69.0
da República.

Autoriza o serviço do Patrimônio âa

União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Veranópolis, no Estado
dn Rio Grande do Sul.

a

°

JUSCELINO KUBITSCHEK

MartQ Meneghetti
REGULAMENTO NACIONAL DA
CERTIFICAÇÃO DA BATATA-SEMENTE
T~l'ULO

Do

I

Serviço de Certificação
CAPíTULO I
Da Finalidade

, Art. 1.°. O

serviÇo de certírícação

de. batata para plantio, ínstítuído pelo

Aros no
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PODER

Decreto n-o 44.165. de 2-6 de julho de
1958. tem por finalidade coordenar e
controlar 00 trabalhos de certificação
para que v desenvolvimento da pro~
duçâo da batata-semente certíneana
seja promovido segundo bases. nor ,
roas e padrões uniformes, em lodo o

ExECUTIVO

. Art. 6.°. O Conselho Nacional de-

remP8n h ará suas funções de conformL
dade com o Regimento Interno que
será aprovado nela Minist1:o de Esta.do dos Ne~lócio6 da Agricultura.
OAPíT'tTT..JÚ III

pais.
OA.P1TULO II
lJa Organtzaçao
Art. 2. Ao Departamento Nacional
era PrOdução Vegetal. do Ministério da
Agrtcuítura. através do Oonselho Nacíonal de Certi-ficação 'da Batata-semente. ora cr Lado, cumpre a coordenaçao e o contrôle dos trabalhas de
oertifkação da batata-semente no
0

•

1-Ia15.

Art. 3. 0 O Conselho Nacional de
Certificação da Batata-eemente, orgao colegiado de deliberação coletiva.
presidido pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal, será composto do AdministradOr do Projeto ETA n.o 10; e de um
representante da Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal; da Divisá<' de FO~
mento da Produção Vegetal; do serviço Nacional de pesquisas Agronô.
mícas: do Serviço de lXonomia Rural: doS produtores de batata para
plantio. e dêsse ramo de comércío,
por de. l~naç1to do Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
§ lQ. Os representantes dos produtores e do ccmércío serão íeidíeedos
pela OOnfederação Rm·al Brasileira e
pela COnfederação NacIonal do Comércío. respect'varnen te.
§ 2.°. Poderão pa.rtici~ar de reunião do ONOBS sem direito a voto.
representantes de entidades públicas
e privadas. devidamente credenciados,
para esclarecimentos de assuntos em
debate.

3°. Os serviços estaduais de' certificação poderão Y\aJ.·ticipar com um
representante.
com díretr, a voto.
em reunião do CNCBS .para deliberação sôbre assunto específico do respectivú serviço.
Art. 4.°. O Projeto ErA n-? 10 será
o órg'áo
í-icumbído da execução e
cumprímento da certificaçâo da batata n06 têrrnes do presente Regulamento.
Art. 5·0. Poderão ser firmados acôr,
dos. convênios. ajustes oU contratos
com entidades de direito público oU
privado. visando à oroduçã-, da bata ta- semen te cercítícaaa.
§

Da competência dos órgãos

Art. 7.° Ao Conselh., Nacional da
certific.a.çã/J da Batata-semente compete:
a) orientar. supervisionar e controlar o cumprimento do presente Regu'lamento;
b aprovar bases, normas, padrões
e métodos gerais de certificação;
c) aprovar as Zonas de producão
de batata-semente;
d) promover a organlzação (lU a
articulação doS serviços regionais de
certifícação ;
e) estabelecer normas para a 3.IIl1"0vaçâo e registro. de variedades;
f) apreciar e julgar os relatórios e
1nformes dos serviços de cert.lfícacâo
no pafu;
.
g) rever e fazer recoTI1endações sO.
bre a política nacíenal de produção
de Latata.semente;
h) delíoerar e promover medidas
sôbre ass ntos perti"'entes à pl'odução.
comércio,
importação,
dístríbuícâo,
classificação, uso, armezenagem e flnancíamento da batata-semente;
i) -delíberar sôbre CMOS omissos no
presente Regulamento.
Art. 8.° Ao Projeto ETA I1l. 10
com o caráter de órgão técnico e cxecutivo do C NtDBS, compete:
a) fazer cumorír o Regulamento da
Certificação, e os atos emanados do
1l

CNOHS;
b) propor bases. normas. padrões
e métodos gerais de certificação;
c) propor medidas para o desenvolvimento da campanha nacIonal de
produçâ-, da batata.semente:
competência do CNCB6;
d) emíttr parecer sõbre n.atéría da,
e) executar tra:balhos de produção
e certificação de batata-semente;
j) participar
nos programas cc
produção de batata-semerrte:
fi) produzir e promover a produção do "Estoq,ueBáSico" de Batatasemente;
h)
artícujar, coordenar e estimular
as investigações para criação de novas variedades. produção.· uso. arma-

ATOS

DO

PODER

zeuagem e dístr.buíção da batata.se.
mente;

t) elaborar e divulgar ínrormações
.sôore assunt-s cOncernentes a batata-

semente.

TíTULO II

Da Certificação
CAPíTULO I
DO OBJETIVO

Art. 9.° A certificação tem por objetivo a. produção de batata-semente
prãtícamenre livre de vírus. fungos,
bactérias, nematóides e outros agentes patogênicos e, ainda, _ autêntica
quanto a varíedaõe e tipos, em conformidade com as normas e padrões
da, certificação.
Art. 10. Batata semente certificada é a "semente" com as caracterísrícas d-escritas no artigo anterior,
produzida em campo inspecionado e
aprovado por inspetor de certificação, e acondicionada em volume ínvíolável e autenticado pela etif1uêta
do serviço oficial de certificação, nos
têrmos do presente Regulamento.

CAPíTULO II
-DAS ZONAS DE CERTIFICAÇÃO

Art. 11. A certificação será Iímítada às zonas aprovadas pela CNO
BS, que' levará em consideração OS
requísítxs seguintes:
a) condições ecológicas favoráveis
para a batata e desfavoráveis à disseminação dos vetores das' doenças
causadas por vírus;
b) baiXa ocorrência de doenças e
pragas gr-aves da batata, dando-se
preferência a regiões novas para ti
batata;
c) conôícões favoráveis à ma-nifestação prematura de sintomas das
doenças' causadas por vírus;
d) existência de lavradores capacitados na produção de batata semente, em volume raz-ável:
e) condições que assegurem a C011"
veniente execução dos trabalhos de
certificação, quais sejam: inspetores.
vias de comunicação, transporte, distância, condições adequadas do terreno, etc,
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CAPíTULO III
DOS CAMPOS PARA CERTIFICAÇÃO

Art. 12, Os campos para certificação deverão ser instalados em terreI:IOS sôóre oS quais não haja susp~ita de infestação por fungos, bactérias, . nematoídes e outros agentes
de doenças graves da batata bem
como permitam o seu cultivo racío_nal e apresentem condições de ex·
PoSição, VEntilação e umidade desfavoráveis a doenças e pragas.
Art. 13. Os campos deverão ser
isolados de lavouras de batata e de
plar.lj:as cultivadas ou nativas suscetíveis a doenças de degénerescência
da batata ou que sejam hospedeíras
de insetos vetor-es dessas doenças e
situados ó? forma a que não estejam
sujeitoS ao risco de contaminação
veiculada por águas pluvíaís vindas
de terrenos intfestados.
Art. 14. Os campos de batata de
variedades diferentes plantados numa mesma propriedade deverão ser
ni'tidam~t)te separados e identíricados.
Art, 15, .Os campos deverão ser
plantados de forma a permitir os
tratos culturais, as Inspeções e a localização das plantas doer,ltes e conseqüentemente a erradicação destas,

CAPíTULO IV
DAS VARIEDADES

Art. 16. Só serão admitidas para
variedades
nacíonaís .
aprovadas ou alienígenas originárias
de país cujo serviço de certificação
de batata seja devidamente acreditado.
Art. 17. As varied.adrac; culti vacas
para certificação deverão atender aos
re quísítos seguíntes:
a) adaptação à zona de produção:
b) demando do mercado;
c) comportamento favorável em reIação a doenças e pragas e ao diagnóstico de doenças;
d)
capacidade satisfatória de cons-ervação dos tubérculos na armazenagem.
.
Art. 18. A aprovação e registro de
variedade serão feitos desde que co
nhecída a sua origem genealógica e
quando satisfatórios os resultados das
c·~rtificação
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i.~sde que os seus campos atendam
aos requisitos do Capítulo m.
Art. 22. A inscrição, que terá a
validade de um período de oertífícacão, deverá Bel' feita com antecedência suficiente para que o inspetor
verifique "in loco" as condições da
propriedade, e o lavrador se aparelhe e prepare o seu campo.
CAPITULO V
Art. 23. A inscrição será feita meDA "SEMENTE"
diante o preenchimento da "Ficha
da Inscrição" pelo inspetor, ao veArt. 19. Os campos para certificarificar as condições satisfatórias de
ção deverão ser plantados com bapropriedade, e que será assinada pelo
tata-semente certificada, de classe
produtor assumindo o compromisso
de cumprir o Regulamento da certí ~
própria para tal fim e em bom esrícacão .
tado fisiológico.
. § l.Q Da "semente" a ser plantada
Art. 24. Serao obrigações do proserá retirada amostra para verificadutor:
ções de doenças de degeeierescêneia,
a) cumprir o regulamento da eermurchadeira e outras.
titicação;
§ 2.0
.AE etíquêtas. faturas dá
b) apresentar amostra e comprocompra, ou outra prova da origem
vantes da origem da "semente" (\
da "semente~) plantada deverão ser
ser plantada;
guardadas para documental' a insc) manter os campos de batata e
crição do campo para eertífícacão.
os lotes de tubérculos rigorosamente
separados e ídentmcados:
d) comunicar as datas do plantio
CAPíTULO VI
.do campo, do nascimento das planDA ERRAD1CAÇÃO
tas e da colheita. do campo;
e) executar 06 tratos culturais, Q.S
Art. 20. E' obrigatória a erraditratamentos fitossanitários, a erradicação e as medidas necessárias
cação precoce, freqüente e completa.
de tôdas as plantas atacadas por
para a produção de hatata-eementc
doenças de degenerescência, e canela
que atenda aos padrões da certificacão;
preta, bem como as plantas anormais e de variedades diferentes da.
j) não vender' como batata-semeeite certificada' tubérculos de batata
cultivada.
oriundos de. campos próprios Ol1'
Parágrafo" úndco. Os CôJffiPCIS dealheios não submetidos à certificaverão ser mantidos lívres de ervas
invasoras, para possibilita!' as íns- . ção;
g)
man ter -atualizados os regispeções e a errarpcação.,
tros das operações acrícolas e os lançamentos das despesas de eustsío do
CAPíTULO· VII
campo.
Art. 25. Não terá sua inscrição
'DO PRODUTOR DE BATATA·SEMENTE
renovada o produtor que cometer inCERTIFICADA
fração grave d0 presente Regulamento.
Art. 21. Poderá ser inscrito como
produtor de batata-semente oertínCAPiTULO VIII
cada o lavrador, cooperativa ou aSsocíaçâo rural que tenha idoneidade,
DAS INSPEÇÕES DE CAMPO
conhecímentos,· experiência e capacidade financeira e material para
empregar métodos racionais de culArt. 26. As inspeções de campo
tivo da batata; assuma o comproterão por finalidade verificar a obmiS6Q de cumprir as normas regulaservância dos dispositivos regulamentares da certificação e as recomentares da certificação e as ocormendações necessárias .para a obtenrências de doenças e pragas e de
ção de produto de alta qualidade,
mistura de variedades, para julga-

investigações realizada:5 €rrl: .~tabele
cí.:'_lentos experimenWs oilClalS, que
comprovem re12dimento, comportamenta' em relaçao a doenças, uniformidade vegetativa, caractertstícas dos
tubérculos, ciclo vegetativo, conservação na armazenagem e qualidades
culinárias .

I
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mente das suas condições ntossanítârías.
Art. 27. M inspeções, que deverão
abranger rodas as partes do campo,
serão feítas duas vêzes, no mínimo,
quando as plantas apresentarem estado de desenvolvimento e condições
de vegetação convenientes para o reconhecimento das doenças.
Parágrafo único. A primeira ínspeção será feita o mais cedo possível,
observadas M
condições referidas
nêste artigo.
Art.
28.
Para dirimir dúvidas
quanto à rejeição do campo, ou para
melhor ~·ulgamento das sues condições, a inspeção poderá ser repetida,
por solícítacão do responsável pelo
campo.
.
Parágrafo único. Para efeito dêste
artigo, as condições do campo não
poderão ser alteradas até que seja
realizada a nova inspeção.
Art. 29. Poderão ser feitas inspeções suplementares ou visitas, com
ou sem aviso prévio ao responsável
pelo campo, quando julgadas neces-
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sáriac para o andamento dos trabalhos.
Art. 30. Para. eada campo será
!preenchida e. "Ficha de Insp.oeção de
'OMThPO"
na qual seráo lançados os
regístos .seguintes:
a) verificaçôes e ocorrências mencionadas no artigo 26, com
índi..
~ção das percentagens e gr:8JUS de
ínjensídade de
doenços, pragas e
anormalidades;
11) -crígem das "sementes", plantadas;
c) prescrições de tratos culturaís,
tratamento fitoS5ro1dtário.s. erradicação e outras msdídes recomendadas
pelo inspetor;
d)
verírícação da
execução das
medirias referídas no item c;
e)
outras ocorrências e observações de ínuportâncía.
Art. 31. serão admitidos
para
cerüücacão os campos de bato3.-Ul cultãvados para produção d~ "semente"
segundo as
disPosições do presente
regulamento e que, nas ínspeçôes,
tenham satisfeito aos limites máxím-os de tolerâncias seguintes:
I

11

li
Do.en~~s

e anormalídades

TOLERÂNCIA

Ii

( %)

I _ -

I

I la Imspeção.]. 2. a Inspeção

\

I

j

I

~'. ~~;~l~,~e!Úo" ":.': :: .. .: . ::::::::::::::::::: I

3.

I

j

Outras viroses, total de

1,0
1.0
1,0

J

Tota-l de viroses '
4.
5.
6.
7.

Murchadeira

1

,

tPeeusiomonas

sola (w.n.l'lJ0DV1L

Oanela preta
Plantas fr.}.cas
Mistura de variedades .. ' i" .•••.. "

I
i

1

I

'1

2,0

Ii

0.0
2,-0

l

3,0

1,0

I

1,5
0,<>
0,5
0,5
0,5

------------------
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'Art. 32. A ocor,rência de doenças
praga nova no país, consid~r~~
ele grande periculosidade, constlturra
moUvo de condenação do campo e
destruição integral das plantas.
Parágrafo úníco . A ocorrência referida neste artigO deverá ser CO'ffiUníeada à Divisão de D~!es.a Sanitária. Vegetal, do Ministério do, Agricultura, visando às provídências de
defesa sanitária vegetal que 5e fizerem necessárías.
OU

33. Os campos não rerão
admíbídos para certificação pelos moti vos seguintes:
Art.

a)
declarações inexatas sôbre o
CJ;mIPO, ou sôbre a origem da "semente" plo.ntada;
b) isolamento insmficiente ou ínadequado;
c) falta de contrôle efidente de
pulgões;
d)
contrôle i.n'11PeTlfeito de doe-nças
pragas e ervas invasoras;
e)
f'alta de erradicação OU erradicação
imperfeita das
plantas

EXECUTIVO

temperatura, umídade _ luminosidade
e arejamento que assegurem as suas
perteítas condições fisíológioaa, e livres eLe riscos de contamínaçãa por
doenças e pragas.
Parágrafo
único. A
batata-semente para certificação ou certificada deverá ser armazenada em depósitos rígorosamenss separados de
batata não certificada ou para eonsumo

Art4 37. O b.m estado -íe coeiservação da badata-sementa certuücada é de responsabilidade direta do
produtor ou detentor da partida. .
OAJPíTULO X
DA INSPEÇÃO DOS TUBÉRCULOS

Arr't.. 38. Os tubércuros de cada
camPo constituirão um lote distinto
e serão inspecionados, quer d'Ul"ame
a colheita quer durante o período
de - armazenagem, quer antes ou depois de classificados.
Art. 39_ Ai?, ínspecões dos tubér, culos terão por fim verificar a madoentes;
turidade. conformação. unif~rmidad'ê,
tamanho, defeitos e limpeza dos tuf)
deficiência de tratos culturais
bérculos, mistura de v.1xie dades, e O
ou outras condições qUe difícuãtem
grau de incidência
de
doenças e
a8 Inspeções de campo.
pragas.
, Art. 40. o Para cada lote de tuOAlP'fTU[.D IX
bérculo ínspecíonado, será preenchida a "Ficha de Inspeção de TubérDA COLHKITA E ARMAZENAGEM
culos", na qual S's-rã-o registrados os
result'?dos do
exame de amostras
Art. 34, As colheita será feita em
época qUe previna as ínãecções tarrepresentativas do lote ezmresscs em
percentagem de doenças ~ pragas e
dias por vírus e outras doenças nos
dos detfeitos
tuMrculos, e de maneira a evitar a
encontrados e outras
mistura de variedades e a danificaocorrências e observaçõ~s' importanção dos mesmos.
tes para a devida classificação do
lote.
Parágrafo único . Para eteíto dêsArt. 41. Do 1>:::12 de tubérculos
te artigo poderá ser an<teciiPada a
inspecioYlJ'Udos, ,sel'áo tomadas amescolheita oU
destruíd., a rama das
tras, que se desttnarão aos ensaios
plantas, antes do seu fcrnecímento ,
julga.ctos necessários para a comproArt. 35. A colheita de cada camvação do seu estado de sanidade .
. pC ou lote deverá ser nitidamente
Art. 42, Tel'ão a qualifícação doe
identificada e separada da colheita
batata-semente certificada os lOÍJ?6
de outl'as camp-os, evitando-se, rígocon-stituidos de tubérculos sadios, de
rcsamente, a mistura de varíedades.
tamanho uniforme. tipi-cos da varieArt. 36. Os tubérculos deverão
dade, d25de qUe tenham si-d o produeer arma21~fla.dos rígorosamente, sezidos em campos aorovados nas insparados por lotes em condíçõe, de
peções e que l'lã.~ excedam cs limi-
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tes máximos de tolerãncias previstos
[lo artigo seguinte.
Art. 43. o lia v-ra dU1lS classes de
batata-semente certificada - classe A

e cla.sy: B, nas quais os lotes serão
classificados tendo em vista os limites máximos de 'tolerâncias seguintes:
J

í

I
I

D-oenças e deteítos

1
1.

2.

3.
4.

5.

Murchadeíra

(Pseudomonas

~

Pest€ preta (P.

7.

Rizoctonia

8.

Podrtdã{) sêca

9.
10.

11.
12.

13.

1,0

1,0

3,0

3,()

/

10.0

10,0

j

io,o

io.o

\

j
(A.!
J

)
I

Total das tolerâncias 1 a 8

Queimaduras

"

Embone:'~Jnento, OU

I

0,5

I

6. Sarna comum

01J.llsse.
B

0,5

i

sotanis

i

0,5

I
intestans, e Pinta Preta

11

0,5

I

I

Podridão mole

A

0,0

J

Mistura de vàriedadea

Olasse

0,0

sozanacearum) I

l\Tlemato ides

TOLERÂNCIA l%J

3,0

3,0

1

1'5,0

20,()

I
·1
I

6,0

10,0

fendas de crescimento .. 1

I

Cenes, lesões mecãnícas, fendílhamentos .. 1

l

10,0

6,0

10,0

Manchas superfícíaís

]

{),O

10,0

'1UlbéTculos flácidos

I
i

10-,0

15,0

6,0

10,0

6.0

10,0

6,0

10,0

10,0

20,0

20,0

30.0 "

,

14. Danos por insetos

,

I

15.

Coração ôco, sem Podlidão
Coração prêto e manchas internas

17.

Brotaçâ-,

mais

de 2 em de

1

\

compri-

mento
Total das tolerâncias 9 a 1'7

1

I

ie.

{O'lTI

I

1

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

!

)

Art. 44. Em cada classe de certificado oS tubérculos serão calibradias em dois ti;pos de tamanhos:
a) Tamanho n .> 1 de 26 mm
a 50 mm (aproximadamente 50 a

60

gol')

b) Tanl·anho n. o 2
de 50 mm
a 250gr .. (diâmetro máximo de eêt»
ca de 80 mm para tubérculos redon~

dos)

ParcioOTaio único. As tolerâ.ncias de
tamanho nã:> exeederão de 3 % dos
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limites mínimos e de 10% dos límites máximos especificados.
Art. .45. Poderá ser permitido o
repasse do lote de tubérculos que
não tenha. ~Lti;sfeito 3!CS limites ,(e
tolerância por defeitos qUe não afetem a sanidade do lote. .
Art. 46 . Os tubérculos não serão
admitidos para oc~tiJficaçâ<l peles m0
tlvos seguín toes:
4

a) má condição da sanidade dos
tubérculos Comprovada em: testes fi-

topatológicos;

?) tentativa. de fraude quaalto à
origem e classi1icaç~ dos 'tUbérculoS;
c) tubérculos tratados com produtos ~ químícas que inibam a germínaçao:

d) caííbragem cxeedOnte dos Iímítoes de tolerância, ou não' correspondentes à, declarada na etíouêta da
embalagem;
.
e) s€;paraçãAo in&U!ficient.e entre lotes de classes diiferente,s durante a

manipulação e armazenagem:
J) condições ímprõprías de arma-

zenagem;
g) falta de desinfeçáJo dos locais
QJ armazenagem dos tubérculos, d06

sacos e utensílios usados na colheita
~ dos materiais de calibraçálo dos
tubérculos;
h) embalàgem que não atenda à

CAiP.íTUU) XI
DA EMBALAGEM E ETIQUETAGEM

Art. 49. A etiquêta oficial de

las ccntídas.

CAPíTULO XII

regulamentação.

Art. 47. A classe "Estoque Bãsieo" é uma cla.ss'8 especial de batatase me nte , destinada à renovação

da "semente" cultivada em campos
de certídícação que d-everá ser produzida sob as mais rigorosas condições e normas técnic~~ de forma a
assegurar o seu pertfelto estado de
sanidade. que será comprovado' por
testes e provas de campo e de Iaboratório.

Parágrafo único. O ONCBS estabelecerá as qualificações que carac,
1terizarão a batata-semente da classe
44Estoque Básíco". e a.s Condições e
norma,s, técnicas para a sua produ-

ção.

Art. 48. A produção da batata-se-

mente da classe "'Estoque Básico
será de responsabilidade direta do
~jeto EmA n.> 10, que, para tal
l!lnl, poderá estabelecer ajustes e conrLratos com entidades de direito pú..
blico e privado.

eer-

t:iJfi'CaçãJo, autentíca a origem e a sa~
nídade da basata-sements certificada, dando a garantia de que, na produção e classíãcacâ-, dos tubérculos
contidos na embalagem, forem observados os dísposítívos regulamentares
da certificação.
Art. 50. i. batata-semente certificada deverá ser acondicionada em
engradad.ss, eventu.almente. S:liCos novos, com os pesos Iíquídcs de 30 kg
e 50 kg de tubérculos, respectivamênte.
Parágra,f{) úníco , Cada volume deverá S&r autenticado pela etiquêta de
certíncâção e deverá, ser fechado de
forma inviolável. utilizando-se, para
tal fim. um sêlo de chumlbo ou semelhante.
Art. 51. A etiquêta ofidaJ de certificação será um retângU10 de cartolina, COnfolme o modêlo constante
do Anexo r.
Parágrafo únko. li:. proibida qualquer rasura nas etíquêtas, ou qualquer alter-ação das informações ne-

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.

52.

As fraudes. adulterações

e falSificações suj-eitarão o infrator
às penalidades cominadas no Código
penal, oU na legíslação especrííca da
produçãJo e comércio da semente
certidícada ,
Art. S.3. Para

auxiliar o custeio
dos servíçss de certífícação. o MinistérLe> da Agricultura cobrará as taxas seguintes:
a) de inscrição de produtor na
base de frações de 5 hectares de
campo;
b) de certificação - na base de
frações de 30 quilos de basata-se-.
mente certificada.
Art. 54. O Minis·tro de Estado dos

Negócios da Agricultura baixará as
instruções, normas ereSoluçães cemplementares necessárías para o fiel

cumprímento
mento ,

do' presente

Rlegula-

Rio de Janeiro, 23 de' dezembro de
l'95B.

-

Mario Meneghetti.
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ANEXO I
MoMlo de etiqueta de certificação
14 co:a.

-

°rr

~

I

t 5<,,"

9'1)

I.~< •.

,.~ ..,J

I

~

6 ;cm

I

l

t:

j

J'?F"k

.; 5çR'l

:

!

Texto do a?werso
Batata-semente certificada

Projeto ETA n.? lO
(Nome do serviço
certificador)

Departamento Nacional da.
Produção Vegetal
Ministério da Agricultura
Conselho Nacional de CertificaçJ1 0 da Batata-semente

Variedade

Classe:

l-J".O •••••.••••••

Data

Tamanho

__

Data de colheita:'

Mês e ano

Produtor:

Inspetor:

(Vic.e verso)
Te:J;to do verso

A batata-semente contida neste volume foi produzida e certificada segundo as normas e padrões do Regulamento Nacional de Certificação da.
Batata-Semente, aprovado pelo Decreto n.o
, de
de
de
19'58, sob Inspeção do (nome do serviço oertlficador)
Esta etiqueta só garante a qualidade da "semente" contida no volume
fechado ou não violado. O seu uso em outro volume constitui fraude.
Só é batata-semente certificada a que se contém em volume auten-

ticaâo por uma etiqueta de certificação como esta.

Aros
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DECRETO N.o 45.l()5 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1958
Concede autorização para funcionar
como emprêea de energia elétrica
à Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (SuZgipe).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, incisQ I, da oonstítuíção, e
tendo em vista o disposto no artigo
1.Q do Decreto-lei n.o 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:

Art. 1.0 E' concedida à Companhia
Sul Bergipana clt! EletriCidade (Sulgipe) com sede na cidade de Estância, Estado de Sergipe, autorização
'Para funcionar como emorêsa de
energia elétrica, de acôrdo cem o
Decreto-iei n.? 938, de 8 de dezembro de 1938, combinado com o Decreto-lei n.O 2.627, de 26 de setêmbr{) de 1940, ficando a mesma obrigada, paro os seus objetivos, a satísfazer integralmente as exigências do
Código de Aguas (Decreto n.O
.
24 .643, de 10 de julho de 1934), leis
subsequentes e seus regulamentos, sob
pena de revogação do presente ato.
Art. 2.0 . O presente decreto !mtra
em vigor na. data da sua publicação.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1958, 137.° da Ind6pendência e 70.0
da República.
.
JUSCELINo _ KUBITSCHEK,
Mário Meneqhetti .
DEORETO N.o 45.106 DE DEzEMBRO DE

DE

23

1958

o imóvel situado no 1.0 Distrito do
Município de Al€g1'ete no Estado ã,..-,
Rio Grande do Sul, no lugar át'nominado "C a v e r á" compreendendo
casa de moradia, gálpãO, mangueira,
cercado de plantação arvoredo. outras benfeitorias e a respectiva fração de campo com a área de 2.444.463.
metros quadrados (dois milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil
quatrocentos e Sessenta e três metros
quadradzs) , matos e aramadns Car-

respondentes, confTontando ao NOrte
com o arroio cavcrá, ao Sul com
campos dOS suc-ssor-s de CândidoCardoso de Oliveira, a Leste com campos de Carlos Fern.andes Ribeiro e a
Oeste com a estrada real de rodagem Alegrete Rosário de Sul, de propriedade do Senhor Rufino Oliveira
de Freitas, no valor de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros) e tud t )
conforme os elemenros constantes do
processo protocolad-, no Ministério da
Guerra sob TI.O 24. 829-58-G<1b. M.G.
Art. 2.° DeStina-se o imóvel acím;
des:.:rit o à 3.a Região Militar e Mi-

nistério da GUerra.
Art. 3.0 1!:ste Decreto entrará em
lJ"igor na data de sua publicação..

Rio de Janeiro 23 de dezembro de0
137.° da Independência e 70.
da República,
1958;

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Loit:
('i') DECRETO N? 45.106-A DE DEZEMBRO

DE

24-

1958

Altera a tabela de salário-mínimo e
dá outras providências. ..

o P:r€&idente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artig-o
87, inciso I, daConstítuição, e tendo
em vista o disposto nos arts 77, 115
e seu parágrafo único e 116, § 2.°,
da oonsoüdacão das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nü,
mero 5.452, de LO de maio de 1943,
O Presidente da República, uaando
decreta:
da atribuição que lhe confere o arArt. 1.0. A tabela do salário-mítigo 87 n. o r. da Oonstituição Fe- . nímo aprovada pelo Decreto número
deral e tend;) em vista o § 16 do ar39.604-A, de 14 de julho de 1956. fica.
tig o 142 da mesma Constituição e oS
alterada na conformidade da que
arts. 6.0 e 10 do Decreto-lei n.? 3.365,
acompanha o presente decreto e viÓ~ 21 de junho de 1941, decreta:
gorará pelo prazo de 3 (três) anos,
na forma do § 1.0 do art. 116 da
Art. - 1.0 E' declarado de utilidade
Consolidação das Leis do Tra.balho,
pública, para fins de desapropriação.

Declara de utilidade pública, para
fins de desaPllopriação imóveis que
menciona, na Cidade de Alegrete,
no Estado do Rio Grande do sul,
necessário à 3.a Região Militar e
Ministério da Guerra :

ATOS no PonER

aprovada pelo Decreto-lei n.s 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.
Art. 2.° Para oS menores aprendizes de que: tratam o M. 80 e $u
parágrafo único da mencionada Consolidação, o salário-mínimo, respeitada a proporcionatíuade com o que
vigora par. o trabalhador adulto local, será pago na base uniforme de
50% <cinqüenta por cento).
AJ..t. 3.° No munícípío que vier a
ser críado na vigência do presente
decreto, 'Vigorará o salário-mínimo
do de que tenha sido desmembrado.
Parágrafo único. Na hipótese de o
novo Município resultar do desmembramento de dois OU mais Município!
de salários-mínimos diferentes, vigorará nêle o maior salário-mínimo vi-

50~

EXECUTIVO

gente nos Municípios dos quais resulte.
Art. 4.° Para os trabalhadores que,
por lei, tenham o máximo diário de
trabalho fixado em menos de oito
horas, o salário-mínimo-horário será
o da tabela anexa, multiplicado por
oito e dividido .por aquêle máximo
legal.
Art. 5.° O presente decreto entrará
em vigor a LO de janeiro de 1959,
revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KunrrsCHEK.

Fernando

N6l:rt~a.

~,

'!'ABELA A QUE SE REFERE o ART. 1.0 DO bECRETO N.o 45.H)6~A, DE 24 DE DEZEMBno DE 1958
Salárfo-rnínímo em moeda
corrente para O trabalhador
adulto, calculado na base
de 30 dias ou 240 horas
de trabalho

Percentagem do salárlo-míním., para. efeito
de desconto até a ocorrência de 70% de que trata
o art. 82 da Consolidação das Leis do Trabalho

REGIOEs E SUB-REGIÓES

.
Mensal \'[ Dl'á no

Horário

CJ)

Alimen t, II Habitação \J V<;ituéorio
I

CRUZEIROS

I Higiene

PERCENTAGENS

II Transport~
1:>:~
rn
t::l

o
1,11. Região:

I

Amazonas

1.a Sub-Região: Manaus e demais
Municípios. ...•..••.••.•••••••••• •••
Território Federa] de Rcndônia .. ".
Território FJederal do Rio Branco ,.

4.400
4.400
4.000

I

2.'" Região: Pará
l,a Sub--Reg:lão: Município de Belém
2.a SUb-Região: Demais Municípios .,

'Território Federal do Amapá

I
I
I

4.800
4.000
4.000

3.'" Região: Maranhão

II

18,33

146,67
133.33

I

18,33
16,6'1

1ôO,OO
133,33
133.33

I

\

3.4..oQ
2.500

i

113,33
83,33

I

4. a Região: Pia/ui

sina e Parnaíba
, .. ,
, .. ,
2,11. Sul:>-Região: Demais Munícípícs ..

I

I

I

1

I
I

I
2.500 I

2.100

I

20,00
16,67
16.67

~I

65

83,33
70,00

~

I
23

23

I

29

25-

12

9

11

24
24

16
16
15

51
51
63

1

49

I

18

I
I'

14,17
10,.12

49

I

8.75

1
1
53
53

I

6
4

I

4
4

~

4

j

1

I

29
29

-16_
16

5
5

I

10,42

fQ

57 ,
10 I

J

I

I

l.a SUb-Região: Municípios doe Tere-

I

~

I
I

I

I

146,67

I

V], Sub-Região: Município de São Luís
2.11. Sul:>-Região: Demais Munícipi~\,>

I

!

I
!

I

1

26
26

13
13

~

I

I

2
2

~

8
~

o

I

5.1!o RegüiO: Ceará
l.a Sub-Região: Município de Forta,..

. leza

:.

2.20 Sub-Região: Demais Municípics' •.
6.a Região: Rio
1,11.
2. a

Gra1Uk do Norte

Sub-RB~ião:

Municípitl de Nata:]
Sub-Regiá<l: Demais Municípios

3.000
3.aaO

120,00

100,00

I
I
I

j

15,42
12,5{)

51 -I

51

pina Grande

"

Municípios

'3.600
3.300

3.000

15,00
12.50

55

1.a sub--Região: Municípío de Recíft:

e oünda

, ...•... :

I
I

I'

Municípios de caruaru - Garanhuns - Goiana Jaboatão - MOreno - p.aUlista e

Pesqueira

,
.
3. a Sub-Região: Demais Municípios ..

3',700
3,000

9.6 Região: Alagoas
l.a Sub-Região: Municipio de Maceió
2.8. sub-Região: -Dema~ Municípios

3.600
3.000

120,00

15,0(}

55 'I

110,00
100,00

13,75
12.50

55
55

\

I
r

18,75

S5 \

15,42

100,00

12.50

I

55
55

de ara-

.

2.a Sub-Região: Demais MunicípiOs ..

3.600
3.000

\
120,00
100.00

15,00

12,50

56

56

Munbfpio de

i

120.00

100,00

15,OQ

12,50

.

4. soo

j

I

)

.
I

I

53
53

12
12

I

~

1

27

I

I
I

27
27

I
I
I

II

~I

5

34
34

'I

1
1

I

11

I
I
I

10

6

101

t:l

5

~
~

!:'l

:>;!

5
5

~

o

Q

H

~

o

1
1

I

I
I
I

4 I

8
8

4

I

I

'1

I

I

6 I

>
~
o

I

~ I

8

I

30

I
I

8

I

'I

54

I

I

I

I

18,75

1

!

8

I

I

150,00

I

I
I

J

I

sei-

27
27

I,

5

!

I

ll,a Região: Bahia

vador. Ilhéus e Itabuna

I

I

I

I

1
1

I

12

j

123-,C33

3

I
I

)

27

I

I

Município

t

3

I
I

I
I

15(},OO

I
I
I

I

\

!

I
6 I
6 I

11
11

27
27

I

I

lo.a Região: Sergipe

1.a sub-Região:

I

1

,
4.500

Sub-Região:

Sub..:Região:

J

551
I

I'

8.a Região: perna.m1;rüco

caju

5
5

I

2.a Sub-Eegíão: Município de Cam-

La

30

1

l.B sub-Região: Município de J'oão
peSSoa .........•...................

2.a

11
11

30

1
I

7.a Região: Paraíba

s.a Sub-RegiãO:' Demais

I
I

l

I

123,33
100,00.

3.700
3.QQO

I

l

11

J

10 -

\

I

I
I
I

I'
5

I
I

1

l:f\

o

-J

~

: -! '

·~··-q,r
~_

REGIõEs E

'.

.~~

'I

,.1'.1

C)1

o

Salário-mínimo em moeda
corrente para o trabalhador
adulto, calculado na base
de 30 dias ou 24() horas
de trabalho

I

SUB~REGIOES
~

-;

Mensal

Diário

HoráXio

CRUZEmos.
i

2.a Sub-Região: Municípios de Alagoinhas - Belmonte - Camamu
oanavíeíras - oatu - Coarací Feira de Santana Ibira!'aí Ipiaú rtacará Etajuípe Itambé - ltapariCa, - Itapetinga
- I-tuberá - Jequié - Juàzeiro Maraú - Mata de São João - PoJuca - santo Amaro - São Francisco do Conde - São Sebastião do
Passé - Ubaita-ba - Una - Valença e Vitória da conquista
.
3.a Sub-R-egião: Município~' de Acajutíba - Amargosa - Baixa Grande
- Barreira-s - Boa Nova - Brejões
- Cachoeira - cairu - camaçari
rr: Caravelas Castro Alves Conceição do Almeida - conde Coração de Maria - C01'l'entina euruçá - cruz das Almas - Entre
Rios - Esplanadas - rpírã - Irará, - Itaberaba - rtírucu - Jacarael - Jaguaquara - Jaguarípe Jiquiriçá - lLaje - Macajuba Macaraní - Macaúbas - Mairi Maxagogipe - Mundo NOVo - Muritíba - MutuiPe - Nazaré - Nilo
peçanha - Poções - Real - RUil

I

co

Percentagem do salário-mínimo para efe-ito

'de desconto até 'a ocorrência 'de 70% 1:1e que trata

o art . B2 da oonsondação das Leis do TraJha1ho

Alimen t.

I

lI Ha.bitaçá-o II Vestuário - Higiene IITranSpol'te
I
\
\
I
PERCENTAGENS

.~~ fr,~::~l:

~

otil

t::l

o

'O

g
;:;l

t:rJ

~
l>1

o
d

:j

8
4.000

133,33

j

16,67

54

I

30

10

5

1

i

i

I
I

II
Ir

=

-,.. -

-j.---

-

Sar..ta·,
Santa Inês Barbosa
Teresinha - Santo Antônio de Jesus - Santo Estêvão - saoeaçu -São Felipe - São
São Félix
G-ünça1o dos Campos - São ~diguel
das Matas - 8errillha- - Taperoá
- Ubafra e ConceiçáQ da Feira ...
·1 a Sub-região: Demais Municípios ..

-

12.~

3.600

3.000

/
I
I
I
I

I

I

I

I

I
I

I

I

\

I

I

12(}/OO
100,00

I

I

I

I

15.{)O
lZ,50

\

54:

30

5

'1

1

30

I

W

I

54:

I

5

I

i.

31
31

i

12 I
12 i

5
5

1

\

10

Região: ESpírito Santo

p. Sub-Reg~ão: Municípios .de vitóri8.j

e C.s,ChC21TO de Itape-merlm .......
2.:1 Sub-reg'ião: Demais Municípios .

4.50Ó

4.200

\

!

I

150,00
140,00

I

18,75
17,50

I

SI
51

I

!

)

I

1
1

13.a Região: Rio de Janeiro,
1.:1. Sub-Regi50: Munícípícs de Niterói

- Barra Mansa -""7' campos - Duque de Caxias - Nilópolis - Nova
Prtbnrgo - Nova Iguaçu - Petrópolís - São Gonçalo - São Joã-o de
Miriti e Volta Redonda ............
2.1). Suh-Região: Demais Municípios

5.700
5.400

I

I

I

II

1

I

I
I

190,00
180,00

14.a Região: São Paulo

1.a Sub-lRJegião: Municípios de São
Paulo - ouaruüios - santo André
- São Bernardo do Camp<> e São
Caetano do SUl ... ; ...............
2.3. Sub-Região: Municípios de Araraquara - Campinas e Santos ......
3.~ Sub-Região: Municípios de Guarujá - Jundiaí - São Vicente e
sorocaba .... . ............ '. , .. .. . .. . .
~,c: Sub-Região: Municípios d'e Araçatuba - Barreto -- Bauru - Botucatu ,- campos de Jordão - Catantuva Franca Guaratinguetá
Ja.buticabal - 'Jacareí - Lkneira
- Marília - Piracicaba - Presidente Prudente - Ribeirão Prêto ~

I
I
I

I
I

23,75
22,50

55
55

5.900
5.800

\

19333

I

5.600

\
I

186,67

27

6

11 1

6

11

I

43

33

14

I
I
I

24,17

43

33

14

.I

23,33

{3

33

14

I
i

1

I

I

X

t'1

f:i

4

I

6

4

I

6

I

I

4

\

i

,

t:t.1

J.

6

I

I
I

t"l
J:ll

8

I

j

I

'l1

ot:I

I

j

I

1

o
.....

I

II

II

t1

o
'1

1

I

\

I

oÇ/l

I

I

24,58

I

I

I
i

I

i

i

i

27

II

I

I
196,67

!

~

I

\

!

i

I

I

I

I

01

o

eo

--------_.

CJ1

Salário-mínimo em moeda.
corrente para..o trabalhador
adulto. calculado na base
de 30 dias ou 240 horas
de trabalho
REGIõES E SUB-REGIõES

Mensal

Diário

Horário

.
'. -...
Percentagem do salário-mínimo para efeito do desconto
até a ocorrência de 70% de que trata o art. 82 da
Consoridacão das Leis do Trabalho

':ilfll.?-'!fi~ ~,,,~

i
I
I
I
Ahnient, ! Habitação I Vestuárto I Higiene ITransp-orte

·i ~L~I!
. i'.

......
o

f

I

I

I

~

Santa Cruz do Rio Pardo - São
Carlos - São José do Rio Prêto e
Taubaté
.
5~ Sub-Regiâo : Demais Municípios ..

~

I
I
5.400

.

I

5.100

180,00
170,00

I

I

15.a RegUlo: Paraná

I

I'
I

4.500

I

!

,
;1
f

.

I

i

I

1

18.75

55

I

I
I

II
I

1

1

143.33
136,67

I
I

I

I

1

I

i

I
I

I
I
I
I

I

1

I

I
I
I

I

I

I
I
I
I

I

43

I

II

:

141
14 i

I

I

I

I

22,50
21,25

I

I

4.300 I
4.100 ,

i

" !
4.~

I

150.00

I
I
I

I

I

I

1~ Sub-Região: Munícípíos de ourítí-

ba - , Araucária ---: Campo Largo Piraquara e São José
Colombo dos Pinhais
.
2" Sub-Região: Municípios de Antonina Assai Bandeirant€sCambará - Castro - Cornélio Procópio ~ Imbituva - Ipiranga Irati - Jacarêzínho - Jaguariaíva
- Lapa - Londrina - Mallet Morretes - Palmeira - Paranaguá
- Piraí do SUl - Ponta Grossa Pruden tõpolís Rebouças - Ri~
beirão Claro - Rio' Azul - Rio Negro - Santo Antônio da Platina São João do Triunfo - São Mateus
do SUl - Sengés - Sertanópolis Teíxeíra Soares e União Vitoria .
3.a. Sub-Região: D€omais. MunicilpiLos

PERCENTAGENS

CRUZEIlROS

- -'-i

1792
17.08

S..e::
55

I
I
I
I
I
I
,I

tl

6
6

t:r:j

a
d

6

I

I

14

I

I

I

g

~

I

I

'"d

,t'j

I
I

1

,4

o

::z;l

I
I
I

I
I
14 I
I
l
I
I
I
I

4.

!':I

I

I
I
14 i

I

g

-6
6

~

O

.16. a

I
I
I

l.a Sub-Região: Municípios de Floria-

nópolis - Blumenau - Brusque oríeíúma Gaspar Itajai Joinvile - Orleans - Tubarão e
Urussanga '
.
20 Sub-Região: Municípios de Braço
do Norte - Caçador - Canoinhas
_ Erval d'0este - -Indaial - Joa,·
çaba - Laguna - Lajes - Mafra
_ Pôrto União - R~o Negrinho Rio do Sul - São Bento do Sul São Francisco do Sul - Timbó e
Videira ..........•.................
31 sub-Região: Demais Municipios,~.~
l

~ .:.t:,

I;

17~ Região: Rio Grande do Sul

I
4.500

, 8.a Regi{io: MinaSl

150,00 .

I
- I
I
I

140,00
133,33

I

i

I
!

i

17,50
16,67

57
57

I

I

I

163,33

20.83
20,42

44
44

I
I

I
I

I
I

4.~OO

176.67

22,08

54

I
I
!
I
I
24 I
24 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
28

I
I

I

I

1

143,33

13

17,~~

:;iA

Ze

I
I
I.

1

I

\

I
I

5

I
I
I
I
I
13 I
13 I

I
I

I

5 I
5

I

I
I
I
I
I

7 I
7 I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

8
"lj-

ot:;l
l'j

:<l

l:I:j

3
3

[;i

oq

t--O

~

I

I

I

6

I
I
I
I

I

t

11i

til

I
I

I
1<

~

I
I

I

I

1
1

I

l

11

I
I
I

1

I

I
I
I

22 1
22 i

I
I
I

I

I

I
I
I

I

l-

I
I

I
!
I

I
I

I
I
166,67 I

f

I
I
I
I
I
I
I
24 I
24 I
I
I

I
I
I

I

I

I
I
I
I
I

24

I

I
I
I
I

-II
-I

I

1

\

J

5.300 . I

i

J

I

I

5.000
4.900

I

I
I
I
I
I
I

I

I

I

57

I

I

I
I

18.75

I

J

Gerais

1" sub-Região: Municípios de Belo
Horizonte Barbaoena - Conselheiro Lafaiete - Distrito do Parque Industrial do Município de
contagem ---: Itajubá Juiz de
FOra ~ Nova Lima - santos Dumont ----: São João Del-Rei - Uberaba e Uoerlândia ......••.•• ' ...
2" Sub-Região Munícipios de Barroso
_ Coronel Fabricíanc - Itabira ItabíIito Itaúna - Lavras MQnl~vade - R:io ~cim~ .e sa.çar*

I

I
I
I
I
I
I
I
4.200 i
4.000 I
I
I
I

1~ sub-Região: Municípios de Põrto
Alegre - Cachoeira do Sul - Carà-

zínno _ Canoas - Oaxias do Sul
_ Esteio Livramento Novo
'Hamburgo - Passo Fundo - Pelotas - Rio Grande - Rosário Santa Cruz do Sul - Santa Maria
_ São Jerônimo e São Leopoldo ...
2~ Sub-Região: Demais Municípios

I

I
I

I

l-

Região: Santa Catarina

e

I
I
I,

....

C11
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EXECUTIVO

n.v 43.190, de 12 de fevereiro de 1958,
. pacsam a ser privativas do pôsto de
Gecieral dç Divisão ou 6J~ Brigada
Autoriza a cessão gratuita do terreno
Combatente.
que menciona, situado no Distrito
Art. 2.° Ê:Ste decret-, entrará em
Federal.
vigor na data de sua publicação, reO Pl'esidente da RE,pública, usando_ vogadas as díspcsíções em contrário.
da atribuição qu-e lhe confere o arRio de Janeiro, 26 de dezembro de
tigo 87, n." I, da Constituiçãu, e ten1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
do em vista o disposto Ü'05 arts. 125
República.
e 126 do Decreto-lei n." 3. '160, de 5
JUSCELINO KUBITSCHEK
de" setembro de 1946, -íeereta
Henrique Lott
0
Art. 1. Fki1 autorizada a cessã-o
gratuita, à Oompanhia de Armazéns
e Silos do Estado de Minas Gerais,
DECRETO N.O 45.109 - DE 26 DE
D'ElClRtETO N. o 4'5, 107 DEZE1VI:BRO DE 19"5-8

DE

26

DE

do terreno dre acrescido doe marinha

com a área de 4.922.0tlm2 quatro mil,
nov-ecentos e vinte e dois metros quadrados), situado na Praça Marechal
Hermes, 0.° 32, no Cais do Pôrto,
nesta Capital, tudo de acôrdo com 05
elementos constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda

sob o n.s 274.612, de 1958.
A-rt. 2, o Destina-se o terreno a

que Se refere o artigo anterior à armazénagem e. ensilage.m de produtos
agrícolas, tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer indenizaçã-o,

se o referido terre-no não fôr urílídentro do prazo de 2 (dois)
anos, se lhe fôr dada, no todo oU em
parte. aplicação diversa da qu-e lhe é
destmada ou, ainda, se houver madimplemsnto -de
cláusula do têrmo
contratual que deverá ser lavrado em
1i~() próprio' do Serviço do Patrímônío da União.
Ri-o de. Janeiro, em. 26 'de dezembro
de 19:-5'8; 1~7. o da Independência e
70: o da R€lp.Ú!blica.

zad.o

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
. Mario Meneghetti

DECRETO NQ 45. 108 - DE 26
DEZEMBRO DE 1958

DE

MOdifica a reãaçtio do Decreto nÚme~
ro 43.190, de 12 de teuereir« de

1958.

.

O Presídecite da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:

Art. 1. 0

AI:,

funções de Ocmamdan-

te de, Dívisão Blindada e eLe Coman-

dante da Artilharia de Cesta da La
Regiã-o Militar, referidas na aJÍl1'J-a F,
ns. 33 e 35 do art. 1.0 do Decreto

DEZEMBRO

DE

1958

Abre, pelo Ministérro da. Agricultura,
o crédito especial de ••...••••..•..
Cr$ 1. 965.747,20, destinado a atenâer ao pagamento dos débitos corztraídos pela La Inspetoria Reqional.
do Serviço de Proteção aos tndios.

O Presidente da Repúblíca, usando
da autorização contida na Lei número 3. 102, de 24 de fevereiro de

1957. e tendo eonsultado o TribuI1>:11
de Oontas e ouvido o Ministério da
Fazenda, nos têrmcs do art. ~)3 do
Regulamento aeral de contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.0 É aber00, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 1.965.747,20 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e rete cruzeiros e
vinte centavos), para atender ao pagamento does débitos contraídos pela
1.a Inspetoria Regiona,l do Serviço dt::l
Prowção aOS feidíos, ma nraca de Manaus, ID:s.tado do Amazonas, nos exercícios de 1945, 1946 e 1947.
Art. 2.° ~ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publíoacão.
Art. 3.° Revogam-se as disp( sícões
em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de dezembro de
1958: 137.° da Independência e 70.0 da
República .

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneqhetti
Lucas Lopes

DEOR:ETO N.

~

46.1,10 -

DEZEMBRO DE

DE

26

DE

119'5'8

Dá nova denominação a junções gratificadas da Casa de "Rui Barbosa.

O Presidente da RepÚlbHca, usando
da atribuíçâo qUe lhe- COtnfel'e o ar-

ATas

tigo 87, n.o I.

da

creta:
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DECRETO

N9 45.114
DEZEMBRO DE

- DE 26
1958

DE

Art. 1. o Tendo em
vista o disposto nos artJs. 2.0 e 6.0 do Decreto
n,o 38.5'4t4 de 1!2 de ja!leiro de 1956,
as atUl.3.is' funções
gratificadas de
Ohefe, da Tl1nll..a, de 'Museus e Di-

Concede reconhecimento ao Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas
de Santa Maria.

vulgação, símbolo FG-5, e Ohe1fe da

Ainda não foi publicado no Di'ário
Oficial por falta de pagamento.

Turma de

AJdministraçã.o. símbolo
F-G~6 da CMa de ~ui Barbosa, do
Mínístérío da
Educação e Cultura,

passam a denomínar-se, .respeetívemente, Ohefe da Seção
Té-cnica.

simoolo FG-5. e Ohefe da seção de
Administração, sf-mbolo FG-().

A.rt. 2. o ll"ste decre to entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
R.io de Janeiro, em 2tl de dezembro
de 1958; 137.0 da Independência re
70. o d,), República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N9 45. UI - DE 26
DEZEMBRO DE 1958

DE

Dispõe sõbre a Universidade do Rio
de Janeiro.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N9 45.112
DEZEMBRO DE

- DE 26
1958

DE

Dispõe sôbre entidade mantenedora
da Escola de Bniermeiras do Hospital São Vicente de Paulo, de
Goiânia.

DECRETO

N.O 45.115 -;- DE
DEZKMBRo DE 1958

26

DE

Aprova o Estatuto da Uninersuiaâe
Católica de Pernambuco e a substituição de SU1, entidade numtenedora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição e
tendo em vL<ita o que se contém no
processo li.o 110 .186-'5~, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. LO A Universidade Católica de
Pernambuco, a- que se refere o Decreto número 30.417; de 18 de janeiro de 1952, passa a ser mantida
pelo Centro de Educação Té-cnica e
Cultural.
Art. 2,° E' aprovado o Estatuto
da Universidade Católica de Pernambuco. que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura.

Art. 3. Revogam-se as di&Posições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 26 de dezembro de 1958; 137.° da Independência e 70.0 da República.
0

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

Estatuto da Universidade
Católica de Pernambuco

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

TíTULO

I

CAPiTULO I

DECRETO

N9

45.113 - DE 26
1958

DE

DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Auxiliar de Enfermagem da Escola
de Auxiliares de Enfermagem - do
Hospital Moinhos de VentO.

DA UNIVERSIDADE E SEUS FINS

Art.

1.0

A Uníversídade Católica

de Pernambuco, fundada no dia 27
de setembro de 1951, na cidade do

Recife, capital do Estado de Per, nambuco. é uma Universidade livre
da Companhia de Jesus, equiparada
p~lo Decreto D.o 30.417. de 17 de
Ainda não.&,...1J-_
foi publicado
no Diário
..) _
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trada pelo centro de Educação Téc-

nica e Cultural, rege-se pelo presente
Estatuto, pela legislação federal e
pelo Direito Canônico, no que fôr

aplicável.
Art.

2.0 A Universidade

Cat.ólica

de Pernambuco tem por finalidade:
1 - manter e desenvolver a educação e a instrução nas diversas unidades que a compõem;
2 - contribuir na medida das suas
possibilidades para a cultura e para
a educação religiosa, filo~ófica, científica, literária e artística;
3 - contribuir dentro dos princípios cristãos e das diretrizes pontifícias para a consolidação de uma
cultura superior adaptada à. realidade brasileira;
4: -- conConer. através de seus diferentes . órgãos, para o desenvolvimen to da solidariedade humana no
campo ~ocia1 e cultural, em defesa
da civilização cristã.
Art. 3.° A Universidade Católica
de Pernambuco' coloca-se de modo
particular sob o patrocínio de Nossa
SenhDl'a de Fátima e de santo Inácio
de Loiola.
CAPíTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE

Art. 4.° A Universidade tem personalidade jurídica, que envolve a dos
estabelecimentos nela incorporados. e
goza de autonomia admínístratíva.
financeira, didática e, disciplinar, nos
têrmos da legislação federal e dêste
Estatuto.
Art. 5.° Compõe-~e a Universidade
de três categorias de instituições:
1 - incorporadas: que são de ensino superior mantidas pela Entidade mantened-ra da Universidade;
2 agregadas: as de ensino EUperior, . reconhecidas pelo Govêrno
Federal, que fazem parte da Universidade, embora mantidas por outras
entidades;
3 - complementares: as instituições de caráter pedagógico, cultural,
técnico, religioso. ligadas à vida e
aos o'bjetivos da Universidade.
Art. 6.° A Universidade Católica
de Pernambuco está presentemente
con.stituída pelas seguintes Facul-

dades:

1 - incorporadas: a) Faculdade de
FiloSofia, Ciências e Letras da Uni-
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b)
Faculdade d-e Ciências Econômicas da Universidade Católica de
p.ernambuco;
2 tutreçatia: Esc'Jlu Politécnica
da Universidade Católica de Pernambuco.
Art . 7.° A Universidade pode, na
forma da lei, incor·porar e desíncnrparar, agregar oU desagregar, esta'belecimentos de ensino superior. CUl'SoS OU institutos complemerttares.
Parágraf., único. A agregação de
estabelecimentos de ensino univeraitário ou d·e instrucões de caráter
técnico, cultural, l'eiigi')so oU cientifico, proposta pejo Conselho Universitário, dependerá da aprovação
da Entidade Mantenedxra e homologação do Ministério da Educa.ção e
Cultura, e será regulada em convênio estabelecido com a Universidade.

TíTULO li
Do Patrimônio e do Regime

Financeiro
Art. 8. O patrimônio da Universidade é formado:
0

1 pelo Usa e eôzo dos bens
móveis e imóveis que a Entidade
Mantenedora puser à sua disposição
~ara o seu funcí.jnamentx:
2 - pelos direitos e bem a adquirir;
::; - pelos auxílios e subvenções dos
podêres públicos e particulares'
4 por legados e doações; ,
5 - pelo fundo universítártx.
§ 1.0 O patrimônio, representado
tanto por bens imóveis quanto por
bens móveis e por direitos, pertence,
de pleno direito, à Entidade Marite-

nedora.

§ 2.° TDdüs os bens que tenham sido
ou venham a ser destinados à Universidade' a qualquer título, pertencem à Entidade Mantenedora. .
Art. 9.° Tôdas as rendas dos estabelecímentos incorporados serão recolhidas à Tesouraria da Univel'sidade e terão anltcacão determinada
pelo conselho Sup-el'ior.
Parágrafo único. O Tesoureiro e
seus auxiliares são de livre nomeáção. e demissão da Entidade Mantene-

dora ,

.

Art. 10. As unidades universitárias, que não forem mantidas prelo
Cent--o

rl~ ~rl'l(,)~fI:);.n I"T1Af")"t"\;nn
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tivo patrimônio e utilizarão as rendas e receitas próprias, respeitadas as
normas fixadas pD1" . êste Estatuto,
pelo convênio de agregação €" pelo respectivo EStatuto.
Parág1l"'afo único. A trníversídade
não encampará obrigações assumidas
por instituições incorporadas ou agregadas, anteriormente à incorporaçào
delas, bem como as agregadas não
respondem peles cDrripromissos assumidos pela Universidade.
ATt. 11. Da renda líquida das escolas superiores 'e de tôdas as instituições que integram a trníverstãade,
destínar-se-âc, anualmente. pelo menos, cinco por cento <5%) para integração do patrimônio inalienável da
Universidade.
TiTULO

III

Da Administração da Universidade
CAPíTULO I
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTITUIÇÃO

DE SUA

Art. 12. São órgãos da administra-

ção da Universidade: .
1 - a R-eitoria;
2 - o oonselho universitário;
3 - a Assembléia universitária;
4 - o conselho superiúr.
§ 1.0 f: Grã,o-Chanceler da universidad-e Católica de pernambuco o superior Geral da companhia de Jesus.
§ 2.° f: Chanceler da universidade oSuperior provincial dos Jesuítas no
Norte do Brasil.
CAPÍTULO II'
DO REITOR

Ar,t. 13. A Reítoria. exercida por

um Reitor, abrange uma se-crew..ria
GeraL com os necessários serviços de
administração .
Art. 14. O Reitor, órgão executivo
superior da universidade, será nomeado pela Entidade Mantenedora ou
!pelo Chanceler da Universidade e escolhido dentre .0S professôres catedrá. ticos das unidades incorporadas.
Parágrafo único. O mandato do
Reitor é de três (3) anos, podendo
ser reconduzido.
Art. 15. Nas raltas e impedimentos
do Reitor, a Reitoria será exercida
pelo Vice-Reitor, nomeado nas mesmas condições e do Reitor e por igual
prazo.

EXECUTIVO

Parágrafo- único. Além da suostí-

tuíção eventual do Reitor, ao vieeReitor, poderão ser aitríbuídas funções
permanentes, que serão discriminadas
no R,egimento da universidad-e.
Art . 16. São atribuições do ReitOl":
1 - dirigir e administrare a trníversidade, e representá-la em juízo e
füra dêle;
2 - zelar pela fiel execução dêste
Estatuto;
.3 convocar e presidir a Assembléia Universitária, o cons'e1ho Universitário e o Conselho superior, com
direito de voto, além do de desempate;
,
4 - presidir, com díreíto de voto, a
qualquer reunião da universidade a
que estiver presente;
5 - nomear e empcssar OS catedráticos;
6 - contratar professôres, ouvido o
Conselho universitário e o conselho
Superior;
7 - assinar, com o Diretor de
cada unidade universitária, os diplomas conferidos pela Universidad-e;
8 - levar ao conhecimento do oon..
selho universitário as representacões,
reclamações ou recursos dos profesSÔl"IêlS,. alunos e funcionários;
9 - admitir, Iícencíar e dispensar
o pes'soal admínístratívo;
l() dar posse aos diretores e p1'Ofessôres das unidades universitárias,
em sessão do OOllBelho Universitário
'ou da respectiva congregação;
11 - exercer o pod.er disciplinar;
12 - desempenhar as atribuições
não especificadas neste artigo, mas
inerentes ao cargo de Reitor, de acõrdo com a legislação vigente, com o
disposto neste Estatuto, e os princípios gerais do regime universitário;
13 - sancionar ou vetar resoluções
do conselho Universitário até três (3)
dias após a sessão em que tenham
sido tomadas.
Art. 17. O Reitor usará, nas solenidades untversítárías, as insígnias de
seu cargo e terá direito ao tratamento de "Magnífico" e a uma verba de
representação .
CAPíTULO !II
DO OONSELHO UNIVERSITÁRIO

Art. 18. O conselho universitário,
órgão delíoeratívo e consultivo da
Universidade, é constituído:
1 - pelo Reitor, como presidente;

ATOS

2 - pelo Vice-Reitor;
3 - pelo Diretor de cada unidade
íncorporada ou agregada;
·"4 - por um -professor catedrático
representante de cada unidade íncorporada ou agregada;
5 - por um .representante da Entidade Mantenedora; .
6 - pelo presidente do Diretório
Central dos AlunÇ)'s, quando especialmente convocado. .
§ l.c A escolha dos representantes
e de seus suplentes será feita em sessão -convocada e presidida pelo Reitor
. até trínts (30) dias antes da expi.
ração de seu mandato·..
§ 2.° OS mandatos dos representantes têm a duração de dois. anos cabendo, aos suplentes, completar· o
mandato, quando eventualmente interrompido,
.
Art. 19. O Conselho UniveTsitário
reunir-se-á, pelo menos, quatro vez~s,
durante o ano letivo, podendo SeT convocado em sessão . extraordináriaquando necessário.
"
§ 1.° O conselho trntversítáno dehnerará vàlídamente com a presença
da. maioria de seus membros.
s 2.0 Em terceira convocação, com
o intervalo, de pelo menos, 24 hora.'5.
entre esta e a segunda, o conselho
tmíversítárí., nmcíonarã com qualquer
núm-ero, salvo os casos expressos em
contrário ..
§ 3.° :É: obrigatório o comparecimento às sessões do conselho universitário, sob pena de perda ciQ mandato,
no caso de falta a duas sessões conseeutívas, sem causa justificada ·-e
aceita.
§ 4.° O secretárIo-Geral da- Universidade é o secretário do conselho universítário" .
.
§ 5.° As sessões do Conselho não
são públicas, salvo deliberação em
contrário para cada caso.
Art. 20. São atribuições dó· Con"selho· Universitário: .
" - ,
1 - exercer, como. órgão deliberativo e consultivo, a jurisdição sup~rior da Universidade;
2 - - c·oorden<lr -as relações entre
as unidades universitárias .para que
CL\IíCOrram, com maior .erícácía, para
bem da Universidade e dos Estudantes;
3 - aprovar OS regimentos ela'borados para cada uma das unidades-

°

umversítárías:
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4 - _propor modificações do presei.. te Estatuto, por votação mínima
de dois terços da totalidade de seus
rnembres ;
ti deliberar sõbre assuntos didáticoS· de 'ordem geral;
6 - .deliberar sôbre a· concessão
03 títulos honoríficos;· ,
7 - aprovar o Estatuto do Diretélrio Central dos Estudantes;
.8 - reo-nhecer o DU'etório ccntral dos Estudantes;
9 - deliberar em questões em que
forem omissos êste Estatuto· e os regimentos das unidades uníversítárías'.
consultando
para
decisão
final,
quando necessário, o órgão próprio
do Ministério da Educação e Cultura
ro - deliberar previamente sôbre
as condições de inscrição doS candidatos a concurso para -o magistério,
além das· exlgêncías da lei federal.

CAPíTULO IV
DA .ASSEMBLÉIA UNIVERSITÁRIA

Art.

21. A Assembléia Universiórgão de representação cole-tiva da Universidade, é constituída
pelo conjunto de todos OS professôres
catedráticos e docentes livres dos est abeleciment.ss de ensino.
Art. 22. A Msembléia Universitária reunir-se-á. ordil1àriamente, na
abertura e no encerramento d0s
cursos universitários, .e extraordlnàríameeite, quando . convocada pelo
Reitor.
. .
Art , 23. ·São atribuições da AssemJbléia Universitária:
'
1 - tomar conhecimento na sessão
solene de caída' ano; por exposição
do Reitor, das. principais ocorrências
da vida "universitária e doG progress.ss
realizados no ano anterior;
2 - assístír a entrega: de títulos
honoríficos.

tária,

CAPíTULO V
DO CONSELHO SUPERIOR

24. O· Conselho Superior",
órgão . supremo .. admínístratív., ."da
U:dv:ersidade, é- constituído:
1 - pelo Presidente da Entidade
Mantened.yra.;
2 - pelo Reitor;
3 - pelo Te.soureu'o da Universidade;
4 - por um representante da Entidade Mantenedora.
Art.

Art. 25. São atribuições do Con~
selhó Superior:
1 - administrar o patrimônio da
Universidade, ,podendo, . se quiser,
entrar em acôrdn com os Diretores
das unidades universitárias, no concernente à dístrtbutçã., de subvenções, auxílios,' doações, destinados à
Universidade;
.
2 - organizar oS orçamentoS das
unidades incorporadas e aprovar OS
orçamentos das agregadas;
3 - tomar conhecimento da pre.sta{lâo final de contas apresentadas
pelo Reitor e aprová-la;
4 - resolver a aceitação de legados e doações;
5 fixar as taxas escolares de
acôrd., com oS Diretores das •respectivas unidades:
'
6 aprova,r a' reforma dêste Es~
tatu~o.. 'proposta pelo Conselho Un1versítárí., e encaminhá-la ao Mínístério da Educação e Cultura'
7 r: decidir sôhre a criação' e anex~v;.ao de
novas unidades uníversítárías.
~'t, 26. O Conselho Superior fixara as honorários doS prof.essÔras
na base de .aula dada, ouvido o parecer q.QG DIretores das diversas unidades,
Pará~1'afo único. Para OS casos de
professores, em tempo integral e
outros s~~e~hantes, poderão ser adotados critérios especiais.

TíTULO IV
Da Administração das Faculdades
e Escolas
Are 27. Cada Unidade Universitária
será administrada:
1 - pelo Dire-tor;
2 - pela COngregação;
3.- pelo Oonselho Técnicc-Admíjdstrauvo ,
Ar~. 28. O carg{) d? Diretor será
provido d.e acôrdo com o Regimento
de. cada InstÍtUiçá{) uníversítárta, respeírada a Legislação federal.
Art. 29. O COnselho Técnico-Administrativo, órgão consulrívo e delíbel'ativ,o de cada Unidade universitária, será constíruído d~ acôrdo cem
M normas' estabelecidas no Regimento da. unidade.
Pará~afo único. O Regimento
de
cada unIdade será suhmetido à aprovacão do COnselho- UniV{'rsitáric>.
Art. 30. A COngregaçá.o, órgã'.) SU~
:p.etior da direção didática de cada uní-

uníversuâría, será constituída de
acõrdo com as !IOrmas estabelecidas
no Regimento da Unida(le, observada
a legislação federal.

da~e

TíTULO V
Do Regime Didático
Art. 31. O ato de hwestidura de
professor, de auiorídaãe escolar bem
como o' ato de matrícula em quàlquer
curso, compre~ndem. implicitamente,
por parte do Investido ou do matriculado, compromisso de r:;speitar e
obedecer às leis do País, a êste 'EstatUtO, aos Regulamentos e Regimentos em vigor na Universidad~ e às
decísões das autoridades que' dêles
emanam, constituindo falta zrave a
infração, PUnível na f arma dêste EstatUto.
Art. 32. A organização didática, o
recrutamento do corpo docente, a admissão MS cursos Universitários a habilitaçã,o e a promoção nesses .cursos,
'O regime dos diplomas e é1ign:dad Os
Universitárias, a constitui.ção do corpo
discente, seus direitos e deveres, o regime disciplinar e a vida social ca
Universidade, reger-se-âo pelos díspositivos
constantes dos regírne-jos
das inStituições, que atel'l.del'áo ao padrão mínimo da Iegislação federal.
Art. 33. Em rôdas as unidad<,s integrantes da Upiversidade fUnciOnará
a cad-€ira de Religião, com os mesmos
direitos e obrigações das cadeiras obrigatórias dos cursos, quanto ao fUncionamenro e regime de promcção.
Parágraf-o único. Fica reservado ao
Chancel,er da Universidad~ o direito
doe nomear r de dispensar proressõ,
res de Religião paraí cada uma das
Unidades Universitárias, as quais terão
as prerrogajivas de cajedrár'co en·
quantO no exercício.
.

TiTULO VI

Das Associações de Alunos
ou Dir etôríos
Art. 34. Os alunos de cada uma
das faculdades e inStituições, r~gular

mente
majrteulaõos nos respecrívos
cursos de graduação, deverão eleger
um Diretório Acadêmico, que será 1:"ecCnhecido pqo Conselho Técnico-Admínístrarívo, como órgã') legitimo de
represenjaçâo,
Parágrafo úntco. O EStatUt~ do Diretório Acadêm.co será submetido ao
COnselho Técllico-Admil1~8trativo para

que sõbre êle se manifeste e decida
sôbre as alterações necessárias.
Art. 35. A fim de coordenar e centralizar tôda a vida social d~ corpo
discente das diversas unidades Universíjárías, organizar-se-á o D're-ório
Central dcs Estudantes.
parágrafo único. O Estatuto do Diretóri{} Central dos Estuda ntes, elaborado de acôrdo com o R:itol' da
Universidade, será submerido ao Oonselho Universitál.'jo para que sôbre êle
se manifeste e decida sõore as altErações necessárias.
Art. 36. O DiretórJ.() nue depois de
advertid-, insistir na prática de atos
infringentes das leís Univ'?rsitárias. cu
do próprio estatuto ou dos princípi{js
cristãos, ou não cumprir Clecisão do
COnselho Ullivers!tário, SE.:~·á dissolvido
pelo Reitor da Universidade, COn\'Ccando o Reito1' ou o Dirêtor da Facuida de cu Esccla, nOV~S eleícões.
Art. 37. Para qu- se fUndem oUt1"3S
assocíações de alunos na Universidade, são necp-ssárias a 'autorização
do COnselh:> Universitário e a <lD1'Ova~ão do estatuto pêl() mesmo 6cnselho .

TíTULO VII
Disposições Gerais
Art. 38, A observância das normB.s
contidas neste Estatuto são obrigados todos aquêles que de qualquer
modo fazem parte da Universidade.
Art. 39. OS casos omisscs serão
resolvidos pele} COns,elho Universitário
e pelo COnselho Superior no âmbito
de sua competêucía e, quan(10 lhes
escape à competênCia, I'erão propcstos à Diretoria do Ensino Superior.
Art. 40. Dentl'o das leis e dêste
Estatuto é facultad{) à Universidade
dirar outras normas para facil'j arlhe o cumprimento ou promove- . cem
mais eficácia o bem da instituição:
1 ouvido () COnselho Universitário, quando se tratar de matéria
relativa ao ensino;
.
2 - ouvido o COnselho Superior,
quando se tratar de assUnto administrativo,
Art. 41. O presente Estatuto só
poderá ser modificado mediante proposta do COnselho Universitário. aprovação do COnselho Superie,l' e decreto
do Govêrno Fed"ral, nOS têrmcs da
Lei.
Al't. 42. A Ul1iversid8d'~ estabelecerá arrlculação com as demais Universidades brasileiras e estrangeiras

para cooperação e intercâmbio
de
professôres e aluuos .
Art, 43. 'I'ôdaa as insijtuiçõ~s cemPOnentes da Universidade Oatólica de
pernambuco ficam sob fiscalização do
órgão próprio do Ministério da Edu~
cação e Cultura.
Art. 44. A Universidade e cada uma.
de suas Unidad"s integrantes, por qualquer dos seus órgãos docentes, díscentes ou téCnico-administrativo,
se
absterão de promover ou aujcrízar
quaisquer manifestações de c:lráter político.
Parágl'af.e- único. Os protessôres ,e
aluscs da Uniij~rsidade não poderão,
individual ou ccletívamenje, invoca!'
esta qualidade para exercer arívídadcs partidárias ou políticas.
Al't. 45. Não se poderá fazer publicação cfícíal ou que envolva a resPOnsabilidade da Ulliv-€l'sidad~, sem
autorização prévia. do R.eitrr, ou em
casos mais graves, do C-cnselho Uui versíiárío .
Art. 46. A nissolução na Univ,ersída.de .só pod-erá ter Pl'"ss,êguimento
DOr decísão da Entidade MantenedoTa. após deliberação do COnselh(). Superior e com homologacâo do Ministéli(l da Educação e Cultura.
.
Parág:r3Jfo único. Em caso de d.JSSó)lucão, o parrímônío l',evertfrá integralmente à Entida.de Mantt'nedora.
Rio de Janeiro 26 de dezembro de
1958. Clovis salgado.
DECRETO N.O 45.116
DE 26 DEZEMBRO DE 1958 .
Concede
à Universidade do
Rio
Grande do Norte -regalias de universidade estadual equiparada e
aprova seu Estatuto.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da· Constituição e
tendo em vista o que se contém 110
Processo n.o 81.145-58, do Ministério
da Educação e Cultura, resolve:
Conceder à Universidade do Rio
Grande do Norte as regalias de Universidade
estadual equiparada e
aprovar seu Estatuto, que com êste
baixa. aSSinado pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura,
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de,
!S}58; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

Clovis

KUBITSCHEK

Salgado
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DECRETO

N,(),45,~1'J

PODER

-

DE

E>;ECUTIVO

26

DE DEZEMBRo DE

1958

Fixa u distribuição. em cada ,A7ma e em caãa põsto, das' junções gerais
dos oficiais do Exército, avzgorar a partir de 24 de dezembro de 1958.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista os parágrafos 1.0
e 5.° do arti8.o 57 lia LeJ 11.° 2.657 de 1.0 de dezembro de 1955, decreta:
Art. 1.0 Sã~ o"; efetivos gJoba:s das Armas atualmente em Vigor, dístríbuídos em cada Arma e em cada pãsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e pelas funções prívatívas da seguinte forma:

Funções
ge-rais

Armas

Funções

privativas

Efetivo
previsto

QEMG
QSG

I

OGroneI:

Infantaría
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

.
.
.
.

-

I
37
30
'24

3

30

150

119

110

71

47
89

16

63

367
122

230
127

340

I

,Tenente-Coronel:
I
Infanta:ria
[
Cavalaria
I
Artilharia .! . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Engenharia
.

l

665

I

Major:
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Capitão:
Ir..fantarIa
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

124
38
54

.
.
.
1

I

, ................•
_
_
"
/
-

Primeiro Tenente:
Infantaria
Cavalaria
~<\rtilharia. .
Engenharia
Se,g-undo ,Tenente:
Infantaria
Cavalaria
Artilharia. "
EngenharIa
,

.

1

!

_

/

1

-1

.

I!
,._

200
1

I

1.345

172

126

t
366
258

I

I
I

556
228

367
179

2.345

12
14
192

535
196

1A63 '

19

184

263

128

.1 .

311

189.

Variável
(Lei n.v
2.391. de

133

7-1-55) .

3<l3

122

\

'1
.

I
Art. 2." A vigência do nresente decreto é considerada a partír de 24 de
dezembro de 19St'.
Rio de Janeiro, 26 dl.: dezembro de 1958; 137.° da Independência e 7().lJ
da Repúb!íca
JUSCELINO KUBITSCHEK.
~enrtque

t.su,

ÀTOS

DECRETO

N.9

45.118 - DE 26
D5 1958

DE

DEZEMBRO

Declara de . utilidade púbZica e autoriza a sua desapropriação imóvel
que menciona, situado' em ItagUai,
no Estado do Rio de Janeiro, necessário ao Serviço do Exército.

O Presidente da República, tendo
em vista o parágrafo 16 do artigo
141 da Oonstituíção Federal e usando ' das, atribuições que lhe confere
o item I do artigo 87 da mesma
Constituição, decreta:

A1't.

E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriaç~o
de acôrdo com o artigo 6.", oombínado com as letras a e m do artigo
5.~, tudo do Decreto-lei n.s 3.365, de
21 de junho do ano de 1941, a gleba
de terreno da Pazenda Boa Vista,
situada no Município de Itaguaí (2.(1
distrito), no Estado do Rio de Janeiro, de propriedade da Companhia
de Fiação e Tecidos Confiança. Industrial, no valor de, o-s 7.503.000,0.0
<sete milhões, quinhen tos e três mü
cruzeiros), com uma área de
.
2.501.000,00 metr06' quadrados, que
teve seus fôros remidos e vendidos a
Antônio Alves de Souza, por escrJ~
tura pública de 20 de agôsto do ano
de 1897, lavrada nas notas do Tabelião do 5.Q Ofício da Cidade do
Rio de Janeil'O às fõlhas 74v, do
livro n. 9 74, bem como as _benfeitorias qUe nela se encontram 'cuja descrírninacão e avaliação serão procedidas oportunamente, por uma comissão para isso designada. E tudo
de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no
Ministério da ouerra sob o número
}.Q

31.241-S8-Gab.

Art.

2.'>

M.G.

O imóvel

em

.521
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aprêço e

suas benfeitorias se ccstínam ~ à V"
RegiãO' Militar 'e Mtnistério
Guerra.

da

cão,

revogadas

as

disposições

em

contrário,
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
1958; 137." da Independência e 70.9

da República.
JUSC~LINO KUBITSCHEK

Henrique Lott

DECRETO N.Q 45.119 DEZEMBRO nS 1958

DE

26

DE

Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóve2s
necessários aos Serviço do Exército
Nacional.

O Presiden te da República, tendo
em vista o parágrafo 16 do artigo
141, da Oonstíbuíção Federal e usando' das atribuições que lhe confere
o item I do artigo 87 da mesma
Constítuíção, decreta:
/

Art. l.Q São declarados de utilidade pública, para fins de 'desapropriação, de acôrdo com o artigo 6.
combinado com as letras a e b do
artigo 5.<> do Decreto-lei n.s 3.365,
de 21 de ~unho de 1941, os imóveis
a. serem adquiridos por compra pela
quantia de Cr$ 8.307.000,00 (oito milhões, trezentos e sete mil cruzeiros'
constituindo terreno com conjunto
residencial de 54 (cinqüenta e quatro casas): situados em Benfica, Municípío de Juiz de Fora, pertencentes ao Instituto de Previdência ('
Asststêncía dos Servidores do Estado,
dividido em quatro grupos -abaixo
discriminados, e tudo de acôrdo com
o processo protocolado no Mífristérro
da Guerra sob o n. Q 26.512-58-'
Oab. M.G.':
Q

a) 1.
Grupo, denominado "Grupo
Dr. Alcides Carneiro", formado par
onze (11) casas geminadas, sendo
que as dez (lO) casas de números
Q

65, 73, 81, 89. 97, 105, 113, 121, 129 €

Art. 3.'> Fica o Ministério citado
autorizado a - promover a _desapropilação em causa, correndo as respectívas despesas à conta dos reeursos orçamentários do referido Ministério.
Art. 4." O presente Decreto entrará em vIgor na date de sua publica-

137 dão frente para a Rua D, atual
Rua Cel , Alcino Nunes Pereira e
uma (l) casa.. de número 15, de
frente para a Rua E, atual Rua n-.
Luiz Paleta; êste grupo está CQn~
truído em terreno com a área. total
de 2.394,938 metros quadrados:
b) 2.Q Grupo, denominado "Grupo
Dr. Paulo G-€ntile" compreendendo

também onze

casas, dez

(11)

(10)

das quais, de números 159, 167, 17D,
183; lP1, 199, 207, 215, 223 e 231, dão

frente para a Rua D, atual Rua oei.
Alcino Nunes Pereira e uma (1 )
casa de- número' 14 de frente parLJ.
a Rua E, atual Rua Dr , Luiz Paleta: êsto Grupo acha-se construído
em terreno com a área total de
2 . 234,938 metros quadrados;
c) 3.... Gru1)O, denominado "Grup(:1.
Professor Hargrea ves", eompreendeudo quinze (15) casas, de números

163,

171, 179, 187, 195, 203. 211,
227, 235, 243, 251, 259, e
267, dão frente para a Rua 0, conhecida atualmente', como Rua do
tpase e uma casa de número 74,. de
frente para a Rua E, atual Rua Dr .
219,

Luiz Paleta; êste Grupo esta eonstruído em terreno com a área total
de 3.294,938 metros quadrados;

DECR:ETO N° '4;5 .120 ZEJ.-vIBRO DE

as

DE

DE DE-

1-9:58

Autoriza o Ministro da Fazenda, a dar
a garantia tk T-eSOUTO Nacional à
operação de crédito negociada pela
Companhia Urbanieaâora da Nova
Capital do Brasil.

o Pl'esid€nte da República, usando
da atribuiçã'O que lhe c.onfere o 'artigo 87, n,o I da Constituiçã-o e nos
tê:runos do art. 2.°, alínea c.' da Lei
n.« 2.~7'4, de 19 de setembro de 19'56,
decreta:
Art. 1.0 E' o Ministro da Pazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de Cl'édito
até a importância de Cr$ ..... , ....
3. OCÜ. GOrO. 000 .eo (-três bilhões d'e cruzeírcsr , representada p-ela emissão de
titulas realizada pela compannía
Urbanizador., da. N'O,va Capital do
Brasil, no.s têrmos e para os fins
previstos na Lei n,O 2. 874, d~ 19 de

setembr-, de 19-516.

4.\> Grupo, sem, denominação
especial compreendendo dezessete (17)
casas, sendo que dezesseis (6) casas, de números 21, 29. 37, 45, 53.
d)

61. 69, 77, 85, 93, 101, 109, 117.
125, 133 e 143, de frente para a
Rua C, conhecida atualmente como

Rue. do Ipase e uma (1) casa, de
número 75, de rrente para a Rua
E, atual Dr. Luiz Paleta; êste Grupo está construído em terreno com
uma área total de 3.899. 876 metros
quadrados.
Art. 2.9 Os Imóveis em aprêço se
destinam ao Ministério da Guerra.

Art.

.3.9

A

emissão

dos

títulcs

ao

Díretoría e pelo Conselho Fiscal da

Companhia.
CGn~elllJ

examinadas

pe.lo

seu

de Administração e aprovadas pelo Ministro cL't Fazenda.

Art . 3.°, Revogam-se as dlsposíções
em contrario.
~Uo de Janeiro. 26 de dezembro de
1'9-a:8; 1~r7.o. da Indepen-dênl.:;ia e 70. 0
da R€lp'U.ohca.
JUSCELINO KUBITSCRE:K.

LUcas Lopes.

Fica o Ministério citado

aütorizado a promover a desapropriação em causa, correndo as ~s~
pectivas despes as, à conta dos reCUrBoS

Art. 2.0

que se refer-e o ar-tig'J anterior obed'~oêrá . as condições propostas pela

orçamentários do referido Mi-

nistério.
Art. 4.\> O presente Decreto entrarã em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas
contrário.

as

disposições

em

Rio de Janeiro, 2i de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

-DEORETO N.o 45.121 DEZEMBRO DE

DE

1958

29

DE

.

Autariza o cidadão brasileiro Fernondo Maria Tinoco a pesquisar cassiterita no município de Manaus. Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o al'tigo
87. n.O l, da Constituição e nos têrmos do Decretc-teí TI.O 2:985, de 29 de
janeiro .de 194'0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fernand., Maria TinoCO a
pesquisar cassiterita em terrenos de

sua propredads no imóvel denominado
Sítio da Cachoeira, distrito e munícípio de Manaus, Estado do Amazonas,
numa área de cento e vinte hectares
120 (ha) , delimita.da por um retângulo, que tem um vértice a seiscentos e dez metros (610m), no rumo
magnético de sessenta e sete gra.us
quarenta e dois minutas sudeste (670
42' SE), da confluência do Igarapé
da Cachoell'a e o rio Ouíeíras e OS lados divergentes dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rum-s magnéticos: mil e duzentos metros (1.2()O
metros), norte (N); mil metr-s (l.<JOO
metros), oeste (W).
Parágraf,o único. A execução da
presente autorizaçã·o fica sujeita às
estipulações do Regulament-, aprovado pe~ Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida, corno
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo COnselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da aut.orizacão de
pesquisa que será uma via autêntica
dêsi:e decTeto, pagará a taxa de míl e
duzentos cruzeiros (Cr$ L 200,00) e
será válido pelo praZo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura .
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
.
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de
137.° da Independência e 70.°
da Repúb1fca.
1958~

JU5~E:LINO KUBITSCHEK.

Art. 1Q Fica autorízado .o eidadão
brasileiro Theophilo Badin a pesquisar ouro aluví-snar e associados, em
terrenos devolutos, no lugar denomínâld o Vinte e Sete, distrito e município de Rio das Contas, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (5-ÚO ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil
seiscentos e oitenta metros (1. 680m)
no rumo verdadeiro dezessete graus e
trinta. minutos nordeste 07° 30' NE)
da confluência dos rios Brumadinho
e Brumado e os lados,
divergentes
dêsse vértice, os seguintes oornprimentes e rumos verdadeiros: dois mil
e quinhentos metros (2. 5DOm), quarenta e cinco graus nordeste (45 0
NE): d.ois mil metros (2 .OOOm), quarenta e cinDo graus noroeste (450
NW),

Parágrafo uníco , A execucão
da
presente autorização fica SUJeita às
estipulações do Regulamenro aprovado pel", Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez Se verifique a existência na jazida, como assocíado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2. 0 do citado
Regulamento oU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho N.a~
cícnal de Pesquisa.
Art. 2,0 O título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto. pagará a taxa de ein00 mil cruzeiros (Cr$ 5.Ctlü,OO) e será
vâ1ido por dois anos a contar da data
<la transcrição ncf\ livro próprio da Divísão de. Foment-.o da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 3.° ReV'Ggam-se as dispoSições
em contrário,
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de
1958: 137.° da Indep.endênciru e 70,0 da
Repúbl,ica.
'

Mário Meneghetti.

JUSCELINO KUBITScHEK.

MMi o Meneghetti.
. DECRETO N.o 45.122 - DE: 29 DE
DEZEMBRO DE 1958

Autoriza o cidadáo brasileiro Theophilo Badin, a pesquisar outro aluviDnar e associados, no município de
Rio ~as Cor...tas, Estado da Bahia.

O Presidente da RJepública, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo
87, n.? l. da Constituição e nos têl'mos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

DECRETO N.o 45.123 - DE 29
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza Liz S. A. - Comércto e Beneficiamento de Calcário a lavrar
calcário no município de Maroim.
Estado de Sergipe.'

O Presidente da República usando

da atribuíçã., que lhe confere o artigo
87, n.o 1. da Con-stituiçáo e noS têr-

mos

~

Decret'O-lei n.O 1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Oódig-, 'de Minas)
decreta:

J

Art. 1.0 Fica autorizada Liz S. A.
- COmércio e Beneficiamento de Calcárío a lavrar calcário no lugar denornínad., Gentio, dis-trit o e município
de Maroim. Estado de sergipe, numa
área de um hectare vinte e seis ares
e de2oito centíares (L2618ha), delímitada por um polígono irregular que
tem um vértice a seiscentos e - vinte
e três metros e quarenta centímetros
(623,40m) no rumo
verdadeiro cinquenta e nove graus doze miil1utos no0
rDeste (59 12' NW) do canto nordeste (NE) da Igreja do Siebra e os lados, a partir dêsse vértice. os -seguintes comprimentos e rumos verdadeíTOS: sessenta e seis metros e setenta
centímetros (&fj,7'Úm; , trinta e um
graus vinte e quatro minutos noroeste (310 24' ~-rw); c€?nto e quatro
metros (104m), setenta e três graus
quarenta e dQis minutos sudoeste (730
420 SW); trinta. e dois metros e S-2Ssenta centímetros . (32.60m), vinte e
quatro graus onze minutos noroeste
(24 0 11' NW); sessenta e um metroS
e oitenta eentímetr-s (61.80m) _ sessenta graus treze minutos sudoeste
(600 13, SW): cinqüenta e um metr-os
e quarenta centímetros (51.4Gm), vinte
e nov", g-raus dois minutos sudeste
(29 0 02' SE); cinqüenta e seis metros
e dez centímetros (56,10m), oitenta e
dois zraus nove minutos nordeste (820
09' NE); trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (37.50), seis graus
quarenta e três minutos sudeste (6°
43' SE); trinta e d-ois metros e
noventa centímetros (32;00m), trinta
e um ~raus vinte minutos suderte
(310 20' SE); vinte e nove metros e
vinte e um centímetros (29,12m),
quarenta e seis graus vinte e oito .mínutos nordests (460 28' NE): dezenovmetros (l9m), quarenta e nove graus
trinta e dois mínut-,s noroeste (490
32' NW); cento e dois metr-os e quarenta centímetros (102,40m) , Bessenta e quatro graus cuarenta e
Reis minutos nordeste (64á 48' NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições c-nstantes dt) narágraf., únicd'\· do ali. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34· e
suas alíneas. além .das seguíntes e de
outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita àGestipulações do R·egulam-enoo aprova-

do pelo Decreto n.o 30,230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assodado, deq ualquer das, substncías a
que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselhn Nacional
de Pesquisas.
Art , 2.° O concessionário da autorização fica obrigado a ·recolher aos
cofres públicos, - na forma da lei, os
tributos que forem devidos
União,
ao. Estado e, ao Município,' em, eumprImento do disposto no art. 68 dI)
Códi~o de Minas.
Art. 3.° Se o ·concessionár~ da autorizaçã-o não cumprir qualquer das
obrtgacões que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca OU nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Mma-s.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para finoS de lavra, na forma
dos artigos 39 e 4{) do Código de 1\1:inas.
Art. 5.0 O concessíonárlo da autorizacão será fiscalizado pelo Denartament-, Nacíonal da Producã", Minera!
e g-ozará dos favol'es· discrlminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcri~ no livro próprio -da Divisã.,
de Fomentn da Producão Mineral do
Ministério da Agri~ultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeír-s rcrs 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de
1958. 137.0 da Independência e 70.0 da
Repúb'ica.
.à

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 45.124 -

DE

29

DE

DEZEMBRO DE 19~8

A uioriza a cidadã brasileira. M aria
Celina Lobato a pesquisar minérios
de manganês. de ferro e associados
no município de corumoã, Estado
de _Mato Grosso.
O presidente cUlJ República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n Q I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Celina Lobato a

ATOS DO PODER EXECUTH'O

pesquisar minérios de manganês, de
ferro e associados (jazida da classe
rrn , em terrenos de propriedade do
.Domínio da União. situados no lugar
denominado Serra de Santa Cruz,
distrito de Albuquerque, município de
Corumbá, Estado de Mato G:rO!)SO,
numa área de quinhentos hectares
(500ha), delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a dois
mil seiscentos e oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros
.
(2.687,50m) no rumo verdadeiro de
cinqüenta graus nordeste (509N E ) do
ponto de interseção das linhas divisórias das fazendas Piraputangas e
Mateus e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e sessenta e cinco metros e
vinte e cinco centímetros (2.065,25m)
vinte e oito graus quarenta e cinco
minutos nordeste (28Q 45' NE); mil
oitocentos e trinta metros (1.830m).
trinta e oito graus e cinqüenta minutos nordeste (389 50' NE); mil trezentos e sessenta e dois metros ....
(1. 362m) • sessenta e quatro
graus
trinta minutos sudeste (64!? 30' SE);
quatro mil quinhentos e quarenta e
cinco metros (4. 545m) • quarenta,
graus sudoeste (409 SVV); novecentos
e cinqüenta metros (950m), vinte e
oito graus vinte e nove minutos noroeste (289 29' NVV).
Art. 2'? O título da
autorização
de pesquisa, que será uma via autên~'
tíca dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros, (Cr$ 5 .000,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958, 1379 da Independência e 70Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

525

de Janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Theóphilo Badín, a pesquisar ouro aluvíonar e associados, em
terrenos devolutas, no lugar denominado Gerais da Fazenda, distrito e
município de Rio das oontas, Estado
da Bahia, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) delimitada por um
retângulo que tem vértice a três mil
trezentos e setenta e cinco metros
(3.375m) no rumo verdadeiro quinze
graus noroeste (l5Q NW) da confluência dos rios Brumadínhos e Brumado e 'os lados, divergentes dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.5'OOm), quarenta
e cínco graus nordeste (459 NE);
dois mil metros (2.000m), quarenta
e cinco graus noroeste (45º NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações .'do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 30.230. de 1 de
Dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associados de qualquer das substãndas a que se refere o art. 2. o do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminados pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Art. 2º O título da autonzacão de
pesquisa, que será ,uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de 'dezembro de
1958; 137. o da Independência e 70.4.)
da República.
'
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.125 - DE 29
DEZEMBRO DE' 1958

DE

DECRETO N9 45.126 - DE 29
DEZEMBRO DE 1958

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Theophilo Btuiin, a pesquisar ouro aluotonar e associados no município de
Rio das Contas, Estado da Bahia.

Autoriza o cidadão brasileiro Theàphilo Badin, a pesquisar ouro alu»iotuir e associados, no município
do Rio das, Contas, Estado da
Bahia.

O Pl'esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n'? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n Q 1. 985, de 29

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de
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Janeiro de 194.0 (Código de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadáo
brasileiro Theóphilo Badin, a pesquisar ouro aluvíonar e associados,
em terrenos devolutas, no lugar denominado Olho do Brumado, distrito
e município de Rio das Contas, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértice a três mil trezentos e setenta e
cinco metros (3. 375m) no rumo verdadeiro de quinze graus noroeste
(159 NW) da confluência dos rios
Brumadinho e Brumado e os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros
(2.500rn), quarenta e cinco graus sudoeste (45~ SW); dois mil metros
(2. onon». quarenta e cinco graus noroeste (459 NW) .
.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamanto aprovado pelo Decreto 119 30.230, de 1 de
Dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Art. 29 O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) ê
será válida por dois anos a contar
da data da transcrição no livro próprio' da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
'
Art. 3<? Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958; 137. o da Independência e 70. o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneg?tetti

DECRETO N.o 45.127 DEZEMBRo DE

DE

29

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro AmarO
Pinto de Barros a pesquisar água
mineral no município de Fortaleza.
Estado d<J Ceará.

O Presidente da. República, usando

~,a . a ~:.ibui~ã~ q?e ~he confere o ar-

EXECUT!VO

têrrnos elo Decreto-lei n.O 1.98S, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi··

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o 'cidadão
brasileiro Amaro Pinto de Barros a}
pesquisar água. mineral em terrenos
de sua propriedade no antigo Sítio
São José, distrito de Parang'.aba, município de Fortaleza, Estado do ceará, numa área de noventa e cinco
ares e setenta centíares (0,9570 ha i ,
delimitada por um retângulo coincidente com a· quadra entre a Estrada.
C'Udubim-Fortaleza, a Estrada Itaipír i-Necejana, à R'lia Desembargador
Faustino e a Rua de loteamento do
antigo sitio SâJo José.
Parágrafo único. A execução d~,
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do R'egulamento aprovado p-elo .Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez Se verifique a existência na j azíd a, COm{J assocíadn de qualquer d85 sUbstância.:.:;a que Se refere o art. 2,° do eitado Regularnento OU de outras substâncias
discriminadas pelo C{1·nsE;lho NaCIOnal de P.esquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autên-'
tica déste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido p,e1o prazo de dois (2) amos a
partir da data da transcríção no livro
próprio da Divisão do Fomento dfb
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
,
Art. 3.0 R,evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 45.1.28 DEZEMBRO DE 1958

DE

29

DE

Concede à Indústria Extrativa de Mi·
nérios Lolli Ltâa. autorização para
funcionar como emprêsa de mineração.

O Pr€sidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artígo 87, n,o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Indústria Extrativa de Míneríos Lo1Ii

Atos

particular de 12 de outubro de 195'7,
arquivado sob n.o 218.105 !la Junta

tigo 87. no I da

Comercial do Estado de Sao Paulo,
retificado pelo de 21 de fevereiro de
1958, arquívado sob n. a 223.470, com
sede em prrapol'a do Bom Jesus, município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, autorização para!
funci·onar corno emprêsa de minera.•
cão ficando obrigada a cumprir iniegi·alm·ente as leis € regulamentos
em vigor ou que venham, a ,,::igorar
sôbre O objeto desta autorízação.
Rio de Janeiro, 29 de deLiembro de
1958' 137.0 da Independência, e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneahetti.

,I.
DECRETO N,o 45.129 -

DE

29

DE

DEzEMBRO DE 195-8

Concede à Minérios Docal Lida, autorização para tuncumar como emprêsa de mineração.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. O L da Constituiçâo e nos
têrrnos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). d-ecreta:
ArUgO único. :Ê concedida à Minérios Docal Ltda., constituída por con·
trato particular de 1.0 de setembro doe
19'58, arquivado iSob n.o
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~31. 347

n~

Junta Comercial do Estad.o de São
Paulo, com sede na capital do Estado,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigad~ a cumprir integralmente as 10810: e
regulamentos em vigor ou que ve. nham a Vig.or8.il" sôbre o objeto desta

autorização.

. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 7'1J,o
-da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N° 45. 130 - DE 29
ZEMBRO DE 1958

DE DE~

Autoriza o cidadão brasileiro Bene.vandro Moreira de Souza Lima a
de.
pesquisar minérios de ferro,
manganês e associados no murucipio de Corumbá, Estado de Mato

Grosso.
O _!,~~si~~nte da _~i)ubli~a, usando

Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei nO 1.985, de 29
de janeiro doe 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benevandro Moreira de
Souza Lima a pesquisar mínéríos de
ferro, de manganês e associados em
terrenos devo lu tos, de Hip6lito Arruda e outros no lugar denominado
Serra Santa Cruz, distrito de Albuquerque, município de Corumbá. Es~
tado de Mato Grosso, numa área de
quatrocentos quarenta e nove hectares e trinta e cinco ares (449.35 ha.) ,
delimrtada por um quadrilátero que
tem um vértice a quatro mil quatrocentos e vinte e sete metros (4.427m),
no rumo verdadeiro de quarenta e
dois graus e oito minutos sudeste
(42 0 08' SE) do marco geodésico de
triangulação do alto do morro de
Santa Cruz, e os lados a partir do
vértice consíderado têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil setecentos quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros
.
(1. 742.50m)-, vinte e oito graus e
quarenta minutos nordeste (289 40'
NE); três mil setecentos e trinta e
oito metros (3. 138m), oit-enta e quatro graus e cinqüenta minutos sudoeste' (84 0 50' SW); mil cento e quarenta e sete metros (1.147 m ) , quinze'
graus sudoeste (15'1 SW); três mil
duzentos' e cinco metros (3.205 m) ,
oitenta e oito graus e quarenta minutos sudeste (880 40' SE) .

Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros .....
(01'$ 4.500,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário .

,
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958, 1379 da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

ATOS no
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DEORETO NQ 45.131 ZEMBRO DE

DE

29

PODER EXECUTIVO

DE DE-

1958

Autoriza o cidadão brasileiro -!osé Ti,radentes de Lima a pesqussar mtnérios de manganês, ferro e assodados, no município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

o Presiden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n Q I da oonstítuícão e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódigo de Minas), decreta:

Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro doe
1958, 137 0 da Independência e 70° da
Repúblíca ,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
DEORETO

N9 45.132 DE
ZEMBRO DE 1958

29

DE DE-

Autoriza o cidadão brasileiro Bene»asuiro Moreira de Souza Lima a
pesquisar mançtmês. ferro e asso.-

ciaaos, no municuno de Corumbá.
Art. l Q Fica autorizado o cidadão
Estado de Mato Grosso.
brasileiro José Tiradentes de Lima a
pesquisar minérios de manganês, ferO Presidente da República, usando
ro e associados (jazida da classe lU).
em terrenos devolutos, no lugar de- da atribuição que lhe confere o artig" 87, n.s I, da Constituição e nos
nominado serro de Santa Cruz, distérmos do Decreto·l·ei n Q 1. 985, de 29
trito de Albuquer que município de
de janeiro de 1940 (Código de MiCorumbá, Estado de Mato Grosso,
nas) decreta:
numa área. de quatrocentos e noventa
e nove hectares e cinqüenta ares
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
(499,50ha). delimitada por um políbrasileiro Benevandro Moreira de
gono irregular que tem um vértice,
Souza Lima a pesquisar manganês,
a dois mil e sessen ta e sete metros -ferro e associados. jazida. da classe
e cinqüenta centímetros (2.067,50 rm . III, em terrenos devolutos e de prono rumo verdadeiro seten ta e um
priedade de Hipólito Arruda e famígraus dois minutos sudeste (71 Q 2'
lia no lugar denominado Serra de
SE) do ponto de convergência das
Santa ·Cruz, distrito de Albuquerque,
divisas Fazenda Píraputangas - Famunicípio de Corumbá, Estado do
zenda Mateus e terras devolutas do
Mato Grosso, numa área de trezenEstado de Mato Grosso e os laàos, a
tos e oitenta e sete hectares ~ oitenta
partir dêsse vértice, OS seguintes comares (387.80 ha) delimitada por um
primentos e rumos verdadeiros: mil
quadrilátero, que tem um vér~íce a
trezentos e vinte e cinco metros
quatro mil quatrocentos e vinte e
(1.325 m) , quarenta graus nordeste
sete metros no rumo verdadeiro de
(40 NE); dois mil seiscentos e sesquarenta e' dois graus oito minutos
senta e quatro metros (2.664m);
sudeste (42° 08' SE) do marco geodécinqüenta graus sudeste (509 SE);
sico de triangulação do alto do Morro
mil oitocentos e setenta e cinco mede Santa Cruz e os tacos, a partir
tros (1. 875mj : quarenta graus sudodêsse vértíce, os seguiu tes comprieste (409 SW); quatrocentos e nomentos e rumos verdadeiros: dois
venta e um metros e cinqüenta cenmil e setenta e sete metros e cintímetros (491,50 m) , cinqüenta graus qüenta centímetros (2.077,50 m). vinte
noroeste (50 0 NW): mil quatrocentos
e oito graus quarenta minutos sudoe oitenta e sete metros e cinqüenta.
este (28° 40' SW); mil setecentos e
centímertos (1.487.50 m) ; onze .graus oitenta metros 0.780 m) , sessenta e
dez minutos noroeste OIQ 10' NW);
quatro graus cinqüenta e três minumil e oitenta metros (I.080m)" setos noroeste (649 53' NW); mil dutenta e um graus dois minutos norozentos e oitenta metros (1.280 m) ,
9
este (71 2' NW).
vinte e sete graus seis minutos noro9
Art. 20 O título da autorização de este (27 06' NW); três mil duzentos
pesquisa, .que será uma via autêntica e cinco metros. (3.205 m) , oitenta e
oito graus quarenta minutos sudeste
dêste Decreto, pagará a taxa de' cinco
(88\> 40' SE). ' mil cruzeiros (Or$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
Art. 2 O título da autorização de
de Fomento da Produção Mineral do pesquisa, que será urna via autêntica
Minístérío da Agricultura.
dêste Decreto, pagará a 'taxa de Cr$
I

I

Q

Q

•

529

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.900,00 (três mil e novecentos cru-

DECRETO

N,O 45.134 DE
DEZEMBRO DE 1958

zeiros) e será transcrito no livro pró.prío da Divisão de Fomento da Pro-

dução Mineral do Ministério da
Agricul tura ,
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de aneiro. 29 de dezembro de
1958, 1370 da Independência e 70Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DEOR,E'I'O N,O 4·5.13,3 - DE 29 DE
DEZEM:ERO DE 1958
Renova o Decreto n.o 39.551, de 12 de
julho de 1956.
·0 Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.v I. da ~~stituição e nos
têrmos do Decretn.Ieí n. O 1.9<85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta.
ATt. 1.0. Fica renovada, pelo prazo
impl'oTrogável de um (l) ano nos
têrmns da letra b, do art. 1·° do ne.
ereto-lei n.? 9.605, de 19 de agôsto de
1916, 3. autorização C()nferida a cida~
dã brasíleíra IV~.lll'ia Marga.l~ida da
costa Santos pelo Decreto n.? tlinta e nove mil quinhentos e cinqüenta
e um 3.9.551. de doZ€ (12) de julho
de mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956), para pesquisar diamante no
município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais,

Art. 2.°. A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(01'$ 3'00,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art, 3.°, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de dezembro de
1958. 1-37.° da independência e 70.0 d~
R.€iPública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

29

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Martin
Francisco Braz Neto a' pesquisar
conchas calcMzéi.s, no município âe
Mm·icá. Estado dO Rio de Janeiro.

o Pre5ident~ da República, usando
da atribuição qu-e lhe confere o art.
87. D. I, da constituição e nos lerIDoS do Decreto-lei n,O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FiCa autorizado o cidadão
brasileiro
Martin Francisco
Braz
N€to a pesquisar conchas calcárias
. em terrenos de domínio da União nla
Lagoa de Maricá, dísrrí t") de Maricá
e tnoã. município de Ma,ic'á. Estado
do Rio de Janeiro, nurn, área de
quatrocentos e cinco hectares (405
ha) ,
delimitada por um polígono
mis-ílíneo, que tem um vértice a mil
duzentos e setenta e cinco metros,'
(1. 275m) . no
rumo verdadeiro de
cínquenta e quatro graus sudoeste
540 SW), da foz do córrego do LlaIta
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguíntes comprimentos e rumo.') verdadeiros: três mil oitocentos e setenta e cinco metros (3. 875m), vinte
te e dois graus trinta minutos sudeste (220 30' SE); mil e rrezentes
metros
(1, 300m), oitenta e cinco
graus sud.oeste (850 SW); três \ mil
metros (3, oOOrn) • sessenta e Sete
graus trinta minutos noroeste (670
30' NW); e, 4.° e último lado é COhStituido pela margem norte (N) da
aludida Lagoa, no trecho compreendido entr-e o vértice do penúltimo
lado descrito e o Pontu de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeua às
esrípulações do Regulam~mto aprovado pelo Decreto n.s 30,23'0, de 1
de dezembro de 1951, 'Uma. vez se
verifique a exístêncía na jazida. Como associado, de qualquer das substâncias a que se refere o ar.. 2.0 do
citado' RêguIamento oU de outras
substâncias. discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesqu1sas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil e cinqüenta eruzeíres ...
<01'$ 4. (}50,OO) e será válido por 2
anos a co'Mar da da ta da transcríção no livro próprio da Dlvis:io de
O

ATOS
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Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as dispesíções
em contrário.
_
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
-.1958, 137.° da Independência e 7Ü',o da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N.O

45.135

DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1958

Autoriza o cidadão brasileiro Martin
Francisco Braz' Neto a pesquisar
'conchas calcárias no município de
.J1iIa1·icá, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
daatTibuição que lhe confere o art.
87, n,v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de. ·29
de jan.eiro de 1940 (Código d.e Mi-

nas). decreta:
'
Art. l.~ Fica aujorízade o cit:Lv.ião
,brasileiro Marjin Francisco Braz
Neto a pesquisar conchas calcárias
em terrenos de domínio da União na
La,goa de Maricá, distrito de Maocâ.
-e ITI1oã, município de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, numa área de
quinhentos hectares ,(500 ha:) •. ?-elimitada por um polígono misttlíneo,
que tem um vértice a quatro mil duzen-os e cínquenta metros (4.25Üm),
no rumo verdadeiro de vm l-e e dois
graus e trinta minutos sudeste (22°
30' SE). da foz do córrego· do Salto
€ os lados a parti!' dêsse vértlce, as
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro míl duzentos e cínquenta metros (42[j!Dm). vinte e dois
g:r:aus e trinta minutos noroeSte (22 0
30' NW); mil duzentos setenta e
cinco metros (1. 275m) • cinqüenta ~
quatro graus sudoeste (54°SW); três
mil oitocentoS setenta e cinco metros (3. 875m) , vinte e dois graus e
trir.'ta minutos sudeste (220 30' SE);
e. o quarto (4.°) e último Iaco é
ooIl6tituído pela margem sul (8) da
aludida Lagoa, entre o vértice do
penúltimo lado descrito e c POl).to
de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
,estipUlações do RJegulamento aprovado pelo Decreto D.O ao. 230, de 1
de dezembro de 1951. uma vez se
verifique a exísrêncía ma jazida, como associado de qualquer das ..ubs-

EXECUTIVO

tàncías a que se refere o art. 2.o do
citado Regulamento oU de outras
substâneias discriminadas pelo Con·
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica dêsre Decreto, pagará a taxa de
. cinco mil 'cruzeiTos (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo praZo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
'no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mín'eral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958, 137.° da Independência e 70.0 da
República .
JUSCELINO KUBITSCHEK;

Mario Meneghetti.

DEORETO N.

o

45.136 - DE 2St
DE 1958

DE

DEZEMBRO

Autoriza o cidadão brasileiro 'Mfürtin
Framcisco Braz Neto a pesquisar
conchas calcárias no município de
Maricá, Estado do Rio de Tanei-

ro.

o

Presidente da República usanda atribuição que lhé confere
art. 87, n. o I, da COnstituição e nos

°

(Í,()

n. o

têrrnos do Decreto-lei
1. 935, de
29 ds Janeiro de 1940 (Código de -Mi-

nas), decreta:

Art. 1. o Fica autorizado o cida-dão
brasíleiro Martín Franc~co Braz Neto a pesquisar conchas calcárias em
terrenos de domínio da União, ua
Lago,a. de Maricá, distritos de Maricá
e Inoá, município de Maricá, Estado

do Rio de Janeiro, numa área de
trezentos e noventa e nove hectares
(399 ha) delímítada por um poíígoSo místdlíneo, que tem um vértice .na
foz do córrego di) Salto. de onde.
parte um segmento retilíneo com O
comprimento de quatro mil duzentos
e cinqüenta metros (4.25(}m) e o rnmo verdadeiro de vinte e dois graus
e trinta minutos sudeste ('22°, 30' SE),
até encontrar a margem sul (8) da
aludidl Lagoa. Dêsse po-nto na direção nordeste (NE), pela referida margem até encontrar a Ponta, do Boqueirão. Daí, partindo para a outra
margem e seguindo na direção norte
(N) até t2t1Contrar o ponto de p(-l.rtida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita às

Aros
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 30.230, de 1
de dezembro de 19!>1. uma vez se verifiqUe a. existência na j-azida, corno
assocíado de qualquer das substâncias
a que se refere O art. 2. 0 do citado
Regulamento OU de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de P·e-squi&as.
Art. 2. o O título da autnrízação de
pesquisa, que será uma. vía uutênüca
dêste Decreto. pagará a taxa de três
mil novecentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 3. 99'Ü,Otl-) e será válido pelo
pTa'QO de dois (2) anos a partir .da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de F'Omenta da Produção
MineNll do Ministério da. Agricultu-

verdadeiro trinta e quatro graus trin-ta e três minutos noroeste (340 33'
NW) do canto noroeste (NW) :i~
Igreja da. Vila Nova Conceição e as
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeírns: cento e quatorze metros e
setenta centímetros 014,70m), oito
graus quarenta e seis minutos nordes-

te (8° 46' NE); seiscentos e' quarenta. e três metros e dez centímetros

(643,10m)
oitenta e um graus quatorze minutos noroeste (810 14' NW);
cento e quinze metros e cinqüenta_
centímetros 015,SOm), oito graus quarenta e soeis minutos sudoeste (8° oW'
SW); quinhentos e dois metros e noventa. e um centímetros (502,91m),
oitenta e um graus quatorze minutos sudeste (~1 o 14' SE); cento e
quarenta metros e vinte centímetros
(l40,20m). oitenta e um graus quarenta e dois minutos sudeste (810 42'
t

ra.
Art. 3.° Rev'Ügam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1958; 13'7.° da Independência e '10.0 da

SE).

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti

DECRETO N. ° 45.137 DEZEMBRO

DE

DE

1958

29

DE

Autoriza a 'Cia, Catarinense de Cimento Portland a pesquiSar calcário, no município de Camboriú, Estado de Santa catarina,

O Presidente da R€pú~ka" usando
da atribuição que lhe cõníere O arr

t~~o 87, n.s I, da oonstituição e nos
têrrnns do Decrero-lei n , 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código da Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Cia, Catarlnenss de Cimento Portland a oesqulse r calcário em terrenos de propríedade de Augusto Antônio Gonçalves, no lugar denominado Macacos,
distrito e muníeípí-, de Oamb~riú. Es-'
tado de Santa Cata.rina, numa área
de sete hectares e quarenta ares
(7,40ha) delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a 01 tocentos e cinqüenta e sete metros e
vint::: centímetros (85'7,2tJm) no filmo

DECRETO

N9

45. 138,

DE

,

P31rágr.afo úníco . A execução da.
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulament(} aprovado pelo Decreto D.O 30.230, de 1 de
dezembr., de 1$'51 uma vez se verifique a existência na [azida, comr, assocíado, de qualquer da", substâncias
a que se refer-e o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pêlo conselho N~
cíonal d'ê P.esquisas.
Art. 2. o O título da. a utoriz ação de .
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de 1:.f.ezentos cruzeiJ:os (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar d·a.
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Mínístérín da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as dísposições
em contrário,
Eio de. JaneiJ.'0, 29 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneghettí

29

DE NOVEMBRO DE

1958

Abre no Serviço Social Rural G crédito suplementar de Cr$ 4.045.080,00,
às dotações que especifica.

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
art. 87. número I. da oonstítuícã., e tendo em vista o díSPoGto no art.ígo
11, da Lei nO 2.613, de 23 de setembro de 1955, decreta:
Art. 19 Fi(;l, aberto no SerViço Social Rural o crédito suplementar de
Cr$ 4.045.080,00 (quatro milhões e quarenta e cinco mil e oitenta cru..
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às seguintes dotações: Conselho Regional do Estado de Santa Catarina, Verba 1.1. - Custeio, Consignação 1.1. 3. .:...- Serviços de Terceiros,
Subconsignação 1.1.3.13. -- Seguros em Geral Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) 1.1 3.15. -- Outros Serviços Contratuais Cr$ 2.323.920,00 (dois
milhões trezentos e vime e três mil e novecentos e vinte cruzeiros);
Conselho Regional do Estado do Espírito Santo, Verba 1.1. - Custeio,
Consignação 1 1.3 - S~rviç'os de Terceiros, Subconsignação 1.1.3.13. Seguros em Gera I Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 1. 1.3. 15. - Outros
Serviços oontratuats 'Cr$ 1. 716.160,00 (hum milhão setecentos e dezesseis
mil cento e sessenta cruzeiros).
ZE:1;:05)

I

Art. 29 Os recursos para atender a abertura do crédito mencionado no
artigo prímeíro serão obtiuos com as anulações das Verbas, Consignações
c Subconsignaçõ1;S constantes do Anexo I, no valor total de Cr$ 4.045.080,00
(quatro milhões quarenta c cinco mil e oitenta cruzeiros).
Art. 39 Revogam-se as c:if,posições em contrário.
Rio de Jalleiro, em 29 de dezembro de 1958, 136<:l da Independência
e 709 da Repúblíca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhetii

Luca: Lopes.
ANEXO I
DEMONSTP.AÇÁO DAS

ANULAÇÕ~S

A QUE SE REFERE

o DECRETO

N~

Conselho
Regional do
Estado de
Santa Catarina

RUBRICAS

-------------------------

1. DESPESA EFETIVA
I
11. CUSTEIO
I
111.01.
Vencimentos
I
111.01.01. Pessoal em Comissão
1
111.02.02. Contratados "
j
111.04 .
Salário-Família
!
111.05.
Auxílio para diferença de]
Caixa
!
111. ()7. 03. Pela prestação de servicosl
extraordinários
.
111.07.09. Gratificação pela partící- I
paçâo em órgão de delíbe-]
ração coletiva
/
111.07.10. Adicional por tempo dei
serviço
[
111.08.
A~l.!d.a de custo
l
111.09.
Dlal'laS
1
111.10·
SubstituiçÕ!2s
[

I
J

45.138 DE 29-12-5&

I
I

Conselho
Regional doI
Estado do
I Espírito Santo

I

I'
l-

I
204.000,00
816.000,00

40.000,00
6.000,00
25.000;00

I
I
I

I

I
1

I·

64.333,30
10.000,00

1.306.333,30

816.0QO,00<

\

96.000;00 I
20.000,00
25.000,00

204.000,00\

I
I,

6.000,00\
10.000,00:

96.000,00·
10.000,00'

\

13.333,30'
24. 333,3().
10.000,00-

I

\ 1.189.666,60'

I
1
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I

Conselho
I
Conselho
Regional do
Regional do
I
Estado do
Estado de
I
Santa Catarina I Espírito Santo
I

RUBRICAS

I

I

112.02. Artigos de Expediente, dese-I

I
I
33.333,30 r

1.1.2.

MATERIAL DE CONSUMO I
E DE TRANSFORMAÇAO[

nho ensino e educação ..... 1
112.03. Material' de limpeza, conser-]

vação e desinfecção

1

112.04. Combustíveis e lubrificantes I
112 .05. Materiais e acessórios de má-I
112.08.

112.09.

112 . 11 .

112.12.
112.13.

112.14.
112.15.

quinas, de viaturas ou de I
aparelhos
I
Gêneros de alimentação
1
Material para serviços de]
acampamento e de campa-I
nha, munições para serviços I
de policiamento
I
Produtos químicos, biológicos, I
farmacêuticos e odontológt-]
cos; artigos cirúrgicos e ou- !
tros de uso nos laboratórios. i
Sementes e mudas de plantas I
Vestuários, uniformes, equí-:
pamentos e accessóríos, rou-]
pas de cama e mesa, e 'Qa-I
nho
1
Material para acondiciona-I
menta e embalagem
\
Material para reparos, adap-I
tação e conservação de bens!
móveis e imóveis
/
j

)

4.666,70
33.333,30

J

6.666,70
3.333,30

5.000,00

I

I

2.500,00

113.04.

113.05.
113.06.

113.10.

33.333.30

4.666,70
33.333,30
6.666,70
3.333,30

5.000,00

4.000,00
4.000,00

I

3.333,30

I

I

2.067,40
3.333,30

J

1.666,70

I
I

1. 666,70

\

101.833,30

'II

101.400,70

I

II

I

113 . 03.

I

I
I
I

1.1. 3. -SERVIÇOS DE TERCEIROS I

113 . 02.

I
I
I

)

!

i

e trans-l
porte de encomendas, cargas]
'I
e animais em geral
Passagens, transporte de pes-]
soas e de suas bagagens .... i
Assinaturas de órgãos oficiais I
e de recortes de publicações!
1
periódicas
'
Iluminação, fôrça motriz el
gás
,I
Serviços de asseio e higiene, I
taxas de água, esgôto e lixo. I
Reparos, adaptação e con-]
servação de bens móveis e!
1
imóveis
Serviços judiciários
1

j

4.000,00

I

113.01. Acondicionamento

I

I
I
I
4.000,00 I

1
1

i
!
I
I

I

I

I
I
I
23.333,30 I
I
I
666,70 I
I
2.000,00 I
I
23.333,30

23.333,30
21. 043,70
666,70

2.000,00

I

2.000,00

I
I
2.000,00 J
13.333,30 I

2.000,00
13.333,30

2.000,00
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Conselho
Regional do
Estade
SantaCatarina

RUBRICAS

r

I

H 3.11. TelJ8fone, telegrama, telefo-!
nemas, radiogramas, portei
postal e assinaturas de caixas I
. postais
1
113.12. Aluguel ou arrendamento de!
imóveis
!

1.1.4.

ENCARGOS DIVERSOS

.2.
2.1.
212.

DESPESAS DE CAPITAL

I
I
6.666,70
120.000,00

,

4.000,00
4.000,00
~

150.000,00
70.000,00

eíamento

,

!

213.08.· Utensílios de copa, cozínha.]

dormitório e -enfermaria .... /
213.10. U~t20sílios de escritório, bi-I
. - bllotero.. ensino, Iaboratôrt., ~ I
. . . gabinete :téooico ou.cientificoi.
-213.11. Mobiliário em geral ....': ... I

I
I.

I

I

,
,
I

4.000,00
4.000,00

100 .000,00'
70.000,00'
5.000,00
183.000,O(}

I,

71.049,00

I

151.043,70

I
I

I

213.03. Material bibliográfico em ge-I
ral, filmes
1
213.06. Materiais para instalações, I
segurança dos serviços dei
transporte, de comunicação; I
m.ate:ial para. extinção de ín-]
cêndío
,
1
213.07. Material de aeampamanto.]
armas para serviço de poli-I

t

I
I
I
576.840,00 I

23.924,00

MATERIAL PERMANENTE i

I
,I

15.000,00
333.840,00

212.01.- Máquinas, motores e apare-]
1
lhos
212.03. Camionetas de
passageiros,
ônibus, ambulâncias e [eeps. I
2.1.3.

ao. 000,00-

/

I

'I
I

6.666,7a

1

INVESTIMENTOS /
I
EQUIPAMENTOS E INSTA-l

LAÇõES

I
!
I

I
I
193.333,30 !

I
I
I
I
I

114. 01. Despesas miúdas de pronto I
pagaraento
1
114.08. Comissões e corretagens
!
114.10. Seleção, aperfeiçoamento ê!
especialização de pessoal .•. 1
114.11. Serviços educativos e cuttu-]
raís
',
, .....• 1
114.13. Representação e divulgação I
no exterior ...............•.1
114.16. outros encargos diversos ... !

Oonselho
:Regional do
Estaido do
Espírito Santo

47.125,00

5.000,00

. 5.000,00

5.000,00
5.000,00

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I

23.924,Oa-

I

5.000,00

I

5.000,00

I

47.125,00'
71.049,00'
5.000,00'

5.000,00

l-

I
-I

5.000,00
54.531,10

I
I,

5.000,00

I
I
2.328.920,00 I

25.000,00

79.531,10

1.721.160,00

.ATOS

DECRETO NQ 45.138-A DEZEMBRO ,DE
1958

DE

DO PODER ExECUTIVO

29

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenheiros Civis da Escola de Engenharia do Brasil Central.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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vias. dentro do prazo de um (I) ano.
a conter da d.ata da pUiJUc:;.l}âQ aê::;te decreto. o projeto do ~v;m)veita.
menta hidrelétrico,
observadas
as
normas técnicas relativas às instala,
ções esba.belecidas em Leis e R~gula

ment-,s.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo
de tTinta (3()) dias, contados da publicação do despacho da aprovação
da respectiva minuta, pelo Mimst10

DECRETO N.

o 45.139 .-:. DE
DEZEMBRO DE 1958

30

DE

Outorga à "Cooperativa âe - Fôrça e

Luz de Vala dO souza: concessão
para o apro2'citamentc de eltergía

hidráulica do Ribeirão Cristal, 1'W
Distrito de Vala do SDuza, MUnicí'Pio de Alegre, Estado ([,,) EspíTito
Scmio ,

O Pl'esidente da Repúbiíca, usando
da atribuíçao que lhe ';ouf.çTe o artígo 87. inciso 1, da Constituição, de
acôrdo com
artigo' 150 do Código
de Águas (Decreto n. o 24.643, de 10
de julho de 1934) decreta:

°

t

Art. 1. o E' outorgada à "Cooperativa de Fôrça e Luz de Vala do
Souza" concessfio para o aproveitamenta da energia hidráulica de RJbeírão Cristal, no Distrito de
Vala
d'o Souza, Município de Alegre, Estado de Espírito _ Santo, respeítados
os direitos d-e terceiros.
§ 1. o Em portaria do Ministro da
Agricultura, no
ato da a.provação
dos projetos s~rão
dete~inada~ e.
altura da queda a aproveitar, li oesearga da derivação e a potência,
§ 2. o O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e dístríbuição de energia elétríca para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no d1S~
trito de Vala do Souza, municípi-, de
Alegre, Estado do Espírito Santo.
Art. 2 . e A presente Concessã,o fica
sujeita às dibPOSIÇÕ-3S do Decreto numero 41.019. de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3. o Caducará o presente titulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não
satísnzer as seguintes· condições:
.

I - Submeter à aprovação de Mínístrr, da Agricultura, .em três (3)

da. Agricultura.

III - Requerer à Divisão d.e Aguas
do Departamento Nacional da PrGõu~
ção Mineral do Ministério da Agricultura. mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
de registro do referido contrato 1;0
Tribunal d-e Contas, ctentro de se'S~
senta (60) dias do registro.
IV

-

Iniciar e concluir as obras

nos prazos que fôrem marcados pelo
Ministro· da Agricultura, executandoas de aeôrdo Com 08 projetos aprovados e com as modificaçôes que rõrem autorizadas, se necessárias.
\Pal'ágrafo único" Os prazoS referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agr'icultura.

Art. 4. o As tarifas do

!orn~clm.en

to de energia elétrica serão ríxadas

e

revistas

trienalmente

pela refe-

rida DivLsão de Aguas.
Art. 5" o Findo o prazo da C0nces·

são, todos os bens e instalaçôes que
rl{) nlomen.to
existirem em .runção
exclusiva. e permanente da procução,
transmíssâo ve dístnbuíção da energia
elétrica. referentes ao aproveitamento concedido, 'reverterão ao Estado
do E.spú"íto Santo.
§ 1. o A concessionária poderá r€querer ao Govêrno
Federal qUe a
concessão seja renovada mediante
as ,condições qUe vierem a ser estipuladas, desde que faça a prov-, de qUe
o Estado do Espírito Santo não ~e
opõe à utilização dos bens objeto da
reversão.
§

2° A Concessionái'ia deverá en-

.trar com o pedido e. que se refere o

parágrafo anterlor até seis (6) meses .
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, . entendendo-soe, 'Se o
não fizer, que não pretende a renovação,.
.-

Art. 6. e A presente concessão vigorará
pelo
prazo de trinta (30)
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ATOS

DO

PODER

anos, cOntoados a. partir da data do
r{'glstro, do referido
contrato", pel;)
TÍ'ibunal d-e Contas.
Art. 7. o Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
19bti; 137.° da Ind-2pendência e 70.'da República.
JUSCí:::LINO

KualTSCH8K

DEZEMBRO DE

DE 30

DE

1958

.Auteriza a cessão orauuta, à

Asso~

ciaciio Médica do Distrito Fec1Jeral,
do -domínio útil do terreno que meti-

cicna,

o Presidente da República, usando
das atribulcões cu..e IhB confere o
art. 87, n.o Í, da donsütuícão Federal.
e de acôrdo com cs arts. 125 e 126 do
Decreto-lei n." 9.761), de 5 de setembro "de 1946, decreta:
Art. 1.0 FIca autorizada a cessão

gratuita à

A~sociação

trito Feder"l

todo ou em parte, nos fins previstos

no

§ 1.0, do artigo

anterior.

Parágrafo único. Do mesmo modo,
ocorrerá a nulidade da oresente cesSê hc-uVe!' ínadimplência de cláusula do têrrno contratual, que deverá
ser lavrado no Servico do Patrírnônio
da Uriiâo ,
.
são,

Art. 3.° No caso de extíncão da sociedade concessionária OU
nulidade
a (Iue se refere o artigo anterior, o terreno reverterá à União Federal,
com tÔ6.'B,S as benfeitorias realizadas,
independentemente de qualquer indenização'.
Art. 4.C ÊSte decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário .
Rio de Janeiro, ao dê dezembro de
1958; 137.0 da Independência e 7~.0 da
República.

da

Mário !.'lfeneghe/ti

DECR.ETO N.o 45.140

l!JXECUTiVU

Médica do Dis-

do domínio útil de um
terreno situado na Avenida Marechal
Câmara e que, com a área aproximada de 4.500 metros quadrados, faz
frente para a Av, Beira-Mar, para.
a Praça Salgado Filho e para a Avel1ida General Just{), no Distrito Federal, tudo de acôrdo com os elemsntos constantes do processo protccola,
do no Ministério da Fazenda sob' o

número 63.725, de 1958.
§ 1,° O terreno será utilizado cem
a construção de edifício destinado a
servil- de sede da cessíonáría e das

instituições científicas que venham a
integrar os seus Departamentos.
§ 2.° A cessão será efetuacl'a 5cb a
forma de aforamento, ficando a Associação Médíoa do Distrito Federal
isenta do pagamento do valor do domínio útil, mas sujeita ao pagamento
do Iôro e às demais obrigações pertinentes ao regime enfitêutico.
Art. 2.° A cessão tornar-se-á nula.
se as obras para a- utilização especificada no § 1.0, do art. 1.0, não forem iniciadas dentro de dois anos
desta data, ou não forem concluídas
dentro do prazo de cinco anos. contados do início das mesmas, bem COmo se o edifício não fôr utílízado, no

JUSáLINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 45.141 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE 1958

AJbre, pelo Ministério d.a Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de C:-- 15.525.821,90, tara o jim.

q1te men·eiona.

o Presidente da. República, usando
da atrí buíção contida no art , 1.o da
LEi n.o 3.158. de 30 de maio de 1957,
e tendo ouvido O Ministério da Fa·
zenda e O Tribunal d> contas, em
cumprimento ao determinada no artigo 93 do Regulamento Geral de ODntabílídade Pública, decreta:
Art. 1.0 - Fica aberto. pelo MiniS·
tério da Viaçã.() e Obras Pública.s,
crédito especial de crs 15.585 821.90
(quinze milhões quinhentos e ._ogenta
e cinco mil oitocentos e vinte e um
cruzeiros e noventa centavos destinado a complementar pagamento de
transporte de malas postais por via
aérea, realízad-, no exercício de 1953.
Art. 2.° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em ,'ontráTIQ,
RiJo de J.aneiro, 30 de dezembre de
1958; 137.° da Independência e 70,0 da
República,

°

JUSCELINO

KUBITSCHEK

LUCia Meira.

. Lucas 'Lopes.

A.TOS

no PODER ExsCu'HVO

DECRETO N.o 45.142 - DE 30
DE DEZEMBIW DF; 1958
Altera a reàação do Decreto n» 43.190,

de 12 de ieoereiro de 1958, reja-
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DEORETO NQ 45.145 DEZEMBRO DE

DE

30

DE

1958

Aprova o Reçulamento da Diretoria
de Veterinária.

retüe a funções ãe oficiais-generais.

o

Presidente da. República, usando
tribuiçân Q.U~ lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
da

fi

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DEGRETO NQ 45.146 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Art. 1.0 Ai; funções de Diretor de
Finanças e de Diretor de Material de
Intendência, referidas, respectívarnente. nas alfneas N e O, item r, do ar-I
tigo 1.° do Decreto TI.O 43.19'0, de 12
de fevereiro de 1958. passam. a ser
privativas do> põsto de General de

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Remonta (R-42).

Coronel 'Intendente do Exército.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

Brigada Intendente do Exército ou
Art. 2.°

~te

decret., entrará em

vigor na da ta de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário,
Rio de J.aneiro. 30 de dezambrn de
1958; 137.0 da Independência e 70.0 da
República.

,

:

~

DEORETO N~ 45.147 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Intendência.

JUSCELINO KUBITSCHEK,.

Henrique Lott.

Ainda não foi publícado no Diário
Oficial.
'DEORETO N? 45.143 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regulamento do Departamento de Previsão Geral (R-154).

DECRETO NQ 45. 148 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regulamento àa Diretoria
de Artilharia de Costa e Artilharia
Antiaérea.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publícado no Duirio
Oficial.

DECRETO NQ 45.14.4 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Remonta e Veterinária

(R. -159) .

Ainda não foi' publicado no Diário
Oficial.

DECRETO NQ 45.149 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova D Regulamento da Diretoria
de Instrução do Exército (R-127).

Ainda não foi publicado no Diario
Oticial,

ATOS DO PODER
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DECRETO

N9 45.150
ZEMBRO DE

- DE 31
1958

DE DE~

Dispõe sôbre a remuneração
dos
Agentes Fiscais do Imp6sto de
Renda e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nO I, da Oonstítuícão. decreta:
Art. 10 A remuneração dos Agentes Fiscais do Im pôsto de Ren da, em
face do que, determina o art. 53 da
Lei nO 3.470, de 28 de novembro d~
1958. será fixada nos têrmos do ar-o
tigo 120 da Lei ns 1. 711, de 28 de outubro de 1952. competindo ao Ministro da Fazenda organizar a tabela a
que se refere o parágrafo único do
mesmo art. 53. obedecida a classíücação regional estabelecida neste Decreto.
Parágrafo único. O Ministro da
Fazenda procederá
revisão da tabela de que trata êste artigo, sempre
que fôr conveniente a redução das
percentagens em função. do aumento
da arrecadação.
Art. 20 Para efeito de fiscalização
do impsto de renda, constituem a
primeira região: o Distrito Federal e
o Estado de São Paulo e, quando
transferida a Capital da República,
a. atual cidade do Rio de Janeiro; a
segunda região; os Estados de Minas
Gerais, Rio G.rande <ia Sul e Rio de
Janeiro, a terceira região: os Estados
da Bahia, Paraná. Pernambuco; a
quarta região: os Estados do Ceará,
Pará e Santa Catarina; a quinta regíâo: os Estados de Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Goiás. Maranhão, Mato Grosso. Paraíba, Rio
Grande do Norte, Piauí e Sergipe e
os Territórios Federais.
Art. 30 A lotação numérica e a
distribuição nominal
dos
Agentes
Fiscais do Irnpôsto de Renda e as remoções de uma para ou tra Região serão feitas por ato do Ministro da
Fazenda, passando à competência do
Diretor Geral da Fazenda Nacional
os atos de remoções dos mesmos
Ag-entes Fiscais. dentro de cada Região.
.à

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 1370 da Independência e 709 da
República.

EXECUTIVO

DECRETO N.? 45.151 DEZEMBRO DE 1958

DE

31

DE

Declara de uti.liitade J)'Ública, para
fins de desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, em caráter de urgência, área
de terrenos situada na Ilha do Governador, entre a Praia do Barão e
a praia das Pelônias, no Dietrito
Federal.

O Pl·esid.ente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87. inciso I, da Constituição,' de
acôrdo com o disposto nos arts. 15.
inclusive parágrafos, e 40 do Decretolei n.O 3.36'5, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n,« 2.786, de 21 de
maio d-e 1956, e nos arts. 24 e 3.0 da
Lei n.O 2.004, de 3 de outubro de, 1953,
€ atendendo à urgente necessidade de
prosseguir a petróleo Brasilei~o S. A.
- Petrohrás na execução das obras
projetada,c; e necessárias ao sistema de
oleodutos a ser construído entre a.
Refinaria Duque de Caxias, no Município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro, e as instalações do
Terminal da Guanabara, na Baía do
mesmo nome. decreta:
Art. V Fica declarada de utilidade
vública para fins de desapropriação,
de natureza urgente. em favor da Petróleo Brasileír-, S. A. - Petrobrás,
a área de terra situada na Ilha do
Governador, numa faixa de 20 (vinte) metros de largura que, partindo
da Praia. do Barão. se estende por
2.000 (dois mil) metros de comprimento, aproximadamente, até alcançar a Praia das pelônias - de proprietã:rios diversos, que figura aquarelada à carmim nas duas (2) plantas que com êste baixa, rubricadas
peLo Diretor de Orçamento do Dep3JTtamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.° A petróleo Brasileiro S. A.
- Petrobrás, fica autorizada a promover e executar, amigável ou judicialmente, com os seus próprios re'~
cursos, a presente desapropriação.
Art. 3.o ~te. decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 31 d-e dezembro de '
1958; 137.° da Independência e 70.0 da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELNO KUBITSCHEK

LUCio Meira.

Lucas Lopes

Cirillo Junior.

Aros
DECRETO

N.O

45.152 1958

DE

31

DO PODER ExECUTIVO
DE

D~BRO DE

Aprova o aumento de capital do Banco do Rio Grande do Sul S. A., COm
sede em Põrto Alegre, Estado da
Rio Grande do Sul.

o

exclusão de dispositivo sob o titulo
"Disposições Transitórias".
Art. 2.° 11:.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1958; 137.0 da tndependêncía e 70.·
da República.
JUSCELINO KUBITSCHElt.

Presidente da República, usando

Lucas Lopes.

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição, e de

aeôrdo com o disposto no Decreto
n.c 14.728, de 16 de março de 1921. decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o aumento
de capital do Banoo do Rio Grande
do Sul S. A., com sede em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sui,
de ors 100.000000,00 (cem milhões
de cruzeiros) para Cr$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros) e a
sonseqüente reforma estatutária CDW
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DECREI'O No 45.153 - DE 31
DEZEMBRO DE 1958

DE

Abre, ao Ministério da Fazenda, créditos suplementares, no valor de ..
Cr$ 700.000.000,00, para o fim que
especifica.

Ainda não foi publicado no Diário

ottciol:

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis ~igurarão::
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante...·
riores, forem publicados durante o trimestre ao qual correspondero volume,
..'
II ,- As' retificações e reproduções publicadas no trimestre;
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres>
anteriores>

página original em branco

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis ~igurarão::
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante...·
riores, forem publicados durante o trimestre ao qual correspondero volume.
.,'
II ,- As' retificações e reproduções publicadas no trimestre;
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres>
anteriores,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.O 40.252 oUTUEmo DE 1956
-

DR

31

DE

outorga concessão à Rádio Bragança Limitada para instalai uma es~
tação raâioâiiusora de ondas tTO-·
picais.

o Presidente da Rep.ública, usando
da atribuição que lhe contere o artí87, n.v I, da oonstdtuição. atendendo ao que requereu a Rádio Bragança Limitada e tendo em vista o
disposto no artig:.o 5.°, n,o XII, da
mesma Constituição, decreta:

DECRETO N. o 43,925 JUNHO D'E 1958

do de São Paulo, sem direito de ex-

clusividade, uma estação radiodifusora de ondas tropicais, destinada a
executar o serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato de'COrr-ente desta concessão obedecerá
.às cláusulas que com êsts baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dcs Negócios da viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro
-ds 60 (sessenta) dias, a contar da
<lata da publícação dêste decreto ruo
Diário Oficial, sob pena de ser consíderada nula a concessão.
Art. 2.° Fica revogado o Decreto
n.O 39.507, de 4 de julho de 1956.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de
1956; 135.'0' da Independência e 68.0
.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

2{3

uE

Fixa normas de
publicação de atos
relativos a pessoct, assim como de
preenchimento de cargos, tunçõee,
empregos e dá outras providências.
(Publicado no Diário Oficial - Se·
çã o I - de 1Q d-e julho' d-e 19-58).

go

Art. 1.° Fica outorgada concessão
à Rádio Bragança Limitada, nos termos do artigo 11 do Decreto número 24.655, de 11 de julho(o de 1934,
para estabelecer a título precário, na
cidade de Bragança Paulista, Esta-

DE

Retificação

No art . 2.°. onde se lê~ ... nos ór.
gãos da administração direta ou centralizada ." leia-se: ... nos órgãos
da administração direta ou descentralizada ...
DECRETO

N0

44.050
DE 1958

DE

22

DE

.JULHO

Extingue o funcionamento dos ciclos
do Colégio Vera Criie, situado no
Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 87, inciso r, da Constituição, de'cl~ta:
Art. 1Q A pedido do Colégio Vera
Cruz, situado no Distrito Federal, ficam extintos os dois ciclos qUe nêle
funcionam, conforme os Decretos números 1. 982 e 11. 201" de 27 de setembro de 1937 e 4 de janeiro de 1943.
resp-ectivamente.
Art. 20 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1958;
1370 da Independência e 700 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

ATas

514

DECiRETO N.o 44.{}51 -

DO

DE

PODER

22

1958

DE JULHO DE

Concede reconnecimenie ao curso de
história natural da Faculdade de
Filosofia do Recife.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item' I, da COnstituição, e
ncs têrmcs do artigo 23 do Decretolei n.? 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo única. E' eonoedido reconhecimento aiJ curso de história natural da Faculdade de Fílo&ofia do
Recife, mantida pela oongregacão
de sant-a DOrotéia do Brasil, incorporada à Universidade do Recife e
situada na capital do Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro. em 22 de' julho de
1958; 137.° da Independência e 70,°
da República.
JDSCELINO

KUBITSCHEK

EXECUTIVO

Ministério na F'azmda sob n." 300,093
de 1957.
ArL, 2-'" o terreno ae que trata iJ
artigo 1.0 .será utilizado na formação
<8 marlULeIlção de urna granja agrícola e criação, destinada a suprir as
neeessrdades dos estabelecimentos '3.5slstenciais mauttdos pela cessionárra ,
Art. 3.° A cessão tornar-Ge-á nuta
se ao terreno fõ:r dada aplicação diversa da qu-e lhe é destina da.
Art. 4." No caso de extmcão da
Lstltulçao concesstonarra ou
nulidade da cessão, prevista no artigo
anterior, o terreno reverterá à TJnião
Federal, com tõdas as benfeítortas
que tennam sido realizadas, independentements de qualquer indenização.
Art. b.'" Revügs.m-s~ as dísposíçôes
em ccntrarto ,
R1<} Qe Jane1ro, em 23 de julho de
1958: 137.° da Indepecidência e 70.° da

de

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
M ario Nreneqhetti,

Clóvis Salgaào

DECRETO N.o 44.065

DE

23

DE

JULHO DE 1958

Autoriza a cessão à Sociedade Espírita F1fhncisco de Assis de Amparo
aos Necessitados de terreno situado
na, margem da Estrada Ponta Grossa - ltaiacoca, no Município de
pOnta Grossa, Estado do paraná.

o Pl'êsidt~nte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item r. da Constituiçã-o-. e de
acôrdo com os artigos 125 e 126' do
Decreto-lei n,e s. 760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1.0 Fica autonzaca a cessão
à socíedade Espírita Francisco de M3~
sís de Amparo MS Necessitados de
um terreno, com a arett de duzentos
e Quarenta te ff:te mil e vinte e um'
metros quadrados e oito cecrmetros
quadrados (247.021,Q8m2). situado na
margem ca Estrada Ponta GrossaItaiacoca, no Municipio de Ponta
Grossa, EStado do Pa.ranã, terreno
ese« integrante da área da Fazenda
de Crisção de Ponta Grossa do Ministério da Agricultura. da qual será
desmembrado, tudo de acit'do com
,planta e demais elementos técnicos
constantes, do Prcc,esso Iíenado n<'l

DECRETO N.o 44.223 JULHO DE 1958

DE

31

DE

outorga concessiio ao G(Jvêrno cio
Estado do Maranhão para instalar
urna estação raâiaâitnscru;
O presidente da República, usando
da atrínuícão que lhe confere o art.
87, n.O r, da oonstttuicão. atendendo
ao que r€quereu o Govêrn., do Estado do Maranhão e tendo em vista o
disposto no art. 5. 9 , n.o XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
ao Governo do Estado do Maranhão,
nos têrmog do art. 11, do Decreto n.O
24.655, de 11 de julho de 1934, para
estabelecer, a titulo precário, na cidade de São Luiz, Estado do Maranhão, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas tropicais, cestinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusula, que com : este baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro de
60 <sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde log-o, o mesmo decreto.
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Art. 2.0 Revogam-se as dispOsições

em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de
1958; 137.° da Independência e 70. 0
. da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira
DECRETO N.o 44.224 JULHO DE

DE

31

DE

1958

outorga concessiu» ao Govêrno do
Estado do Maranhão para instalar
uma estação reâioõitueora.

tal do Estado de São Paulo, a qual
satisfaz às exigêncíasdo art. 1:\ da
Lei n.v 91, de 28 de agôsto de 1935,
e usando da atríbuíçâ., que lhe con;.
fere o art. 2.° .dessa lei, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública. nos têrmos da referida lei, a Associação "Obra do Berço", com sede em São Paúlo, Estado
de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de.
1958, 137.° da Independência e 70.0
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhs confere o art.
87, n.O I. da constituição, atendendo
DECRETO N,o 44.329
DE 22
ao qUe requereu o Govêrno do EstaDE AGÔSTO DE 1958
do do Maranhão e tendo em vista
o disposto no art. 5,9, n.o XII, da mesAutoriza o Govêrno do Estado de
ma Constituição, decreta: '
Minas Gerais a pesquisar á{j1.UL miArt. 1.0 Fica outorgada concessão
neral no Municipio de Cammunuao Govêrno do Estado do Maranhão,
ra, Estado de Minas Gerais.
nos têrrnos do art. 11, do Decreto n.o
24.655, de 11 de julho de 193.4, para
O Presidente da República, usando
estabelecer. na cidade de São Luiz,
da atríouição qUe lhe confere o arEstado do Maranhão, sem direito de
tigo 87, n. o l, da Constituição e nos
exclusividade, uma estação de ondas
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
médias destinada a executar servi29 de janeiro de 1940 (Código de M1co de radiodifusão.
nas). decreta:
.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
Art. 1.° Fica autorizado o Govêràs cláusulas que com êSte baixam,
no chl Estado de Minas Géraís a pesrubricadas pelo Ministro d e Estado
quisar água mineral. em terrenos de
dos Negocias da Viação e Obras Púsua propriedade no lugar denominado
blicas. e deverá ser assinado dentro
Marimbeíro. Distrito e Munidpio de
de 60 (sessenta) dias, a contar da ,Cambuquira, Estado de Minas Gedata da publicação dêste decreto no
rais. numa área de quatro hectares
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
cinqüenta e nove ares e noventa e
efeito, desde lego, o mesmo decreto.
oito centíares (4,59~8 ha) , delimiada
Art. 2.° Revogam-se as disposições
per um quadrilátero que tem um vérem CDn trárío.
tica ·a sessenta metros e eínqüenta
Rio de Janeíro, 31 de julho de
centímetros (60.50m). no rumo mag1958; 137.° da Ipdependência e 70.0
nético de sessenta e dois graus de<ia República.
zoito míeiutos sudoeste (620 18' SW)
do Hotel do Marímbeíro- e OS lados.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
.a partir dêsse vértice. ·os seguintes
Lúcio Meira.
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos metros e oitenta e cinco
centímetros '(2{)O,85m),· oiteeita e noDECRETO N.o 44.308 - DE 8 DE
ve graus nove minutos sudeste ....
AGÔSro DE 1958
(8'9 0 Cf;r SE); duzentos e dezoito meDeclara de utilidade pública a AsSO- tros e noventa centímetros
ciação "Obra do Berço", cám sede
(218,90m), quatorze graus eudeste
em São Paulo, Estado de São
(14 0 SE); duzentos e vinte e dois mePaulo.
tros (222 m) , quarenta e um minutos nordeste <41'NE); duzentos e
O Presidente da República:
dezoito metros e noventa : centímeAtendendo ao que requereu a
tros (218,90m) . dois graus dezenove
.1< Obra
do Berço", com sede na Capiminutos noroeste (2° 19' NW) •
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Art. 2. o O título da autortaacão de
[pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. está isento da taxa e
será transcrito no Livro própríz, da
[)ivisão de Fom-ento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura-.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de agôsto de.
1915·8; 137. o da. Ind'€lpend'ênria e 70. o
da Repúblioa;
JUSCELINO

Paulo

KUBITSCHEK.

Frões

DECRETO N. o 44.386
AGÔSTO DE

da

DE

Cruz.

26

DE

1958

Autoriza a cessão gratuUa ão imóvel
que' menciona, situado no Distrito

Federal.

o Presidente da República, usando
. da atribuiçã'Ú que lhe. confere o artigo
87. n. o I, da CÚThStituiçáo e tendo em
vista o disposto nos artjgos 125 e 126
do Decreto-lei n. o 9 :?GO, de. 5 de s-etembro de 1946, d-crera:
Art. L o Fica autorizada a cessão
grat.uita,· ao rnsuiuto 8a.11ta Bárbara,
do imóvel situado na Rua g.orocaba
n.o 243, no Distrito· Federal, tudo
de acôrrío com os elementos técrücos
constantes do processo protocolado no'
'Mínlsrério da Fazenda sob o número
34. &09. de 1958,
Art. 2. o O imóvel a qUe se refere
o artigo anterior será utilizado, exclu.sívamente, nos serviços de assistência
ao menor desvalido e reverterá ao
patrimônio da União Federal.' .independente de qua-lquer indenização, se
lhe fôr dado. no tOdo ou em parte,
utilização dÍveT.sa da que lhe 6 desjínada ou, ainda. Se houver inadimplemento de cláusula do têrmo contratual que deverá ser lavrado no S€Tvíco do Patrimônio da União.
Art. 3.° ÊSte decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárto ,
Rio de Janeiro, em 26 de agõsto de
1958; 1370 da Independência e 7(J0 da
República.
JUSCELINO KUBI!I'SCHEK.

Lucas Lopes.

EXECUTIVO

DECRETO N. o 44.397

DE

DE AGÔSTO DE 19~3

27

Concede à sociedade Dioqo & Cia.
Ltda. auzorieaçâo para continuar a
funcionar como emprêsa de navp,ga~
çào

de cobotaaem.,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arcigo
87, íncíso r, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. Q 2.784. de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único - É concedida
sociedade Díogo & oía. Ltda., COm sede
em Santos, Estado de São Paulo, autortzada a funcionar pelo Decreto
n. Q 34.585, de 12 de novembr., de
1953, autorização para contínuar a
funcionar come emprêsa de navegação
de cabotagem, com as modifi ~:tçôes
introduzidas em seu contrato, inclusive o aumento do capital 50C111 para
Or~ 3.300. tJOO,()O (três milhões e trezentos mil cruzeiros). dividido em 330
(trezenta e trinta) cotas do valor unitário de Cr$ 1O.()()O,OO (dez mil cru,
zeíros) , dístrrbuídas por 4 cqu ir.l'(,)
sócios brasüeiros
natos, consoante
instrumento
particular de alte ..ação
datado de 24 de fevereiro de 1958,
obrigando-se a
mesma sociedade a
ctmpr ir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da. presente
a utorização _
à

Rio de Janeiro, 27 de agôsto ds
1958; 137. 0 da Independência e 7G,o
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ferncmdo Nóbrega
DEORE'I'O

N0 44.441 DE
AGÔSTO DE 1958

29

DE

Dispõe sõbre a desapropriação de imóvel destinado à construção da Casa
do Estudante, da Universidade do
Rio Grande do Sul.

(Publicado no Diário Oficial -

ção

I~

se-

de 4de setembro de 1958).

Retificação
No artigo 19 , onde se lê:
situado na Avenida João, Pessoa, no 52,
leia-se: .. .. situado na Avenida João Pessoa, n 9 51, ....
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DECRETO N.o 44.445
DE AGÔSro DE

DE

EXECUTIVO

29

547
Retificação

1958

outoraa

conceseão à Rádio tntusor«
Bento
GOnçaZves Limitada para
instalar uma estação radiodifusora.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere () artigo 87, n.o I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Dirusora Bento Gonçalves Limitada
tendo em vista a disposto no artigo 5.°, n> XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Rádio Difusol'a Bento Gonçalves
Limitada, nos têrmos do art. 11 do
Decreto n.O 24.655, de 11 de julho
de 1934, para estabeleeer, na cidade
de Bento (3(}nçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas
,médias, destinada a executar servíco de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos
Negócios da Viação e Obras
Públicas" e dever{>, ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da da ta da publicação dêste decreto
no Diário Oficial, sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo de-

creto.
Art. 2.° Revogam-se .as disposições
em eontrárío .

No artigo 1.0, onde se lê: .,. entre
a cachoeira de Sabragi e ... leia-se :
'" entre a cachoeira de Sobragi e...
DECRETO N.o 44.449 AGÔSTO DE 1958

DE

29

DE

Declara de utilidade pública a faixa
d.e terra tiestiruuia à passagem da
Iinha de transmissão da Companhia
1Iidro Elétrica do São Francisco, de
33 kn, de Cotegipe a Mapele, no Estado da Bahia.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - de 4 de setembro de 1958):
Retificação

Onde se lê: Art. 1.0 , .. -

no km 8
189, a Mapele ,
Art. 4.° ... e de linhas telegráficas
auxi~iares, OU telefônicos, bem como...
Leia-se: Art. 1.0 ,., no km O + 189,
a MapeIe .
Art. 4.°
e de linhas telegráficas

+

ou telefônicas auxiliares, bem como
DECRETO N. o 44.465
SETEMBRO

Declara

de

DE

DE

5

DE

1958

utilidade

Pública

uma

área de terra destinada a conetru»
çâo da subestação de Põrto Ferreida Companhia Hiâroeléirica do
Rio Pardo, e autoriza eSsa Companhia a promover a desaproprw,.
da mesma.

ta:

ção

Rlo de Janeiro. 29 d-e agôsto de

195&; 137.° r:a lndc--.pendência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

AGÔSTO

DE

DE

29

DE

1958

Autoriza a Companhia Brasileira de
Energia Elétrica a proceder estudos
para o aproveitamento da energia
hidráulica de diversos desníveis sítuaâos nos muni.cípios de Juiz de,
Fora, Matias Barbosa e Mar de Espantia, no Estado de Minas Gerais,
e Três Rios, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publicado no Diário Oficial - Sede 4 de setembro de 1958).

ção I -

Retificação

No artigo 1.0 onde se lê: metros
quadrados (21D .'888.m2)
Lei a-se:
metros quadrados (20. 08Bm2) .

Lucio Meira

DECRETO N.o 44.447 -

(Publicado no Diário oiicuu - Se.
de 9 de setembro de 19~2.).

çâo I -

DEC1R,ETO N.o 44.-498 SETEMBRO DE 1S58

DE

24

DE

Concede à "Iberia· Lineas Aereas de
Espana"
autorização para continuar a funcionar na República.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a emprêsa
"Ibérül. Líneas Aereas de Espafía" e,
usando da atríbuíçâo que lhe con-

fere o art. 87, inciso I, da Constituição Federal e, nos têrmos do Decreto
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n.O 35.514, de 18 de maio de 1954, de ..
ereta:
Art. 1.0 • ~ concedida à socíeda..
de anônima "Iberia Líneas Aéreas de
Espana", com sede na cidade de
Madrid, Espanha, runcíonando no
Brasil em virtude do estabelecido
no Decreto n.O 24.230, de 18 de dezembro de 1947, autorização para
continuar a funcionar na República
com as alterações estatutárias que
wpresentou, consoante deliberação de
sua Assembléia Geral realizada a 12
<le aoríl de 1957 e mediante as mesmas cláusulas 'que acompanham o
citado Decreto n," 24.230. de 18 de
dezembro de 1947, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o ohjetü da autorização. A êste de-ereto acompanha a tradução oficial.
do extrato da ata da Assembléia Geral realizada a 12 de abril de 1957,
que contém as alterações estatutárias avresen tadas .
.
Rio de Janeiro, -4 de setembro de
1958;

137.° da Independência e 70. 0

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
DECRETO

N.O 44.574 DE
SETEMBRO DE 1958

26 DE.

EXECUTIVO

serviços de assistência sanitária. vegetal e animal, cujas obras deverão
ser oonchrídas no prazo de 5 anos;
II À Sociedade Divina Providência. com sede em Florianópolis,
Estado de santa oatarína, uma área
de terras com 29. 040m2 (vinte e nove
mil e quarenta metros quadrados), na
Rua das Chácaras, para uso do Hospital São José. mantido pela mesma
entidade em Arroio do Meio, Estado
do Rio Grande do Sul, destinada a.
seus serviços. e cuja utilização deverá ter início no prazo de 1 ano.
Art. 2.° Os terrenos descritos no
art. 1.0 não poderão ser alienados e
reverterão à União Federal, mediante indenização das benfeitorias úteis
e necessárias nêles realizadas, se as
donatárias vierem a dissolver-se, sem
serem substituídas por entidades da
mesma natureza, e com iguais objetivos, OU, ainda, no caso de inadimplemento de cláusula contratual.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro
de 1958; 137.° da Independência e
70,0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

, DECRETO N.o 44.588 - DE 26
SETEMBRO DE 1958

DE

Dispõe sõbre a doação de imóveis que
menciona, à Associação Rural Arrõio do Meio, com seãe na cidade
do mesmo nome, Estado do Rio
Gromde do Sul} e à Sociedade Divina Providêncza. com sede em Florianópolis, Estado de Santa catarina ,

Autoriza o seroico do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município
- de Goiânia. no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, n." I. da ConstituiçálO, e tendo em vista a autorização constante
da Lei n.O 2.771, de 8 de maio de 1956,
decreta:
'
Art. }.O Serão doados, às entidades
abaixo mencionadas, OS seguintes imóveis de propriedade da União, situados no Município -de Arroio' do Meio,
Estado do Rio Grande do Sul:
I A Associação Rural Arroio
do Meio, com sede na cidade do mesmo nome, uma quadra de terreno com
8e,OGm (oitenta e oito metros) em
tôdas as frentes, e respectivas benfeitorias, na Rua Dr , Joã<J carlos
Machado, 'destinada à construção de
um pavilhão, par'a exposição de produtos Agrícolas e localização de seus

No art. }.O, onde se lê: ... e sua
mulher Dominga Consuelo Safiudo
Murriagurria de Bromberg
querem
fazer. .. leia-se: ... e sua mulher Do-

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - de 1 de setembro de 1958).
Retificação

zninga Oonsuelo Bafiudo Muniagurria

de Bromberg querem fazer ...
DEORETO NQ 44.595 -SETEMBRO DE

DE

26

DE

'1958

Concede autorszacão para funcionar
como emprêsa de energia elétrica a
Emtprésa Elétrica de Itabaiana ,Li, mitada.
(Ptrblicadc no Diário O jicial - Seção I -- 'de 1 ,de <Jutubro de 1958).
Retificação

Onde se l~:
e 100 da República, leia-se: .. .. e 70° da República.
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DECRETO

N0 44. p97
TEMBRO DE

- DE 27
1958

DE SE-

54!)

EXECUTIVO

DECRETO

N.O 44.601 DE
SETEMBRO DE 1958

29

DE

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Brasil-Alemanha com
sede no Distrito Federal.
'.

Aprova o ·Regulamento Disciplinar do
Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o Instituto
Cultural Brasil-Alemanha. com sede
nesta Capital. o qual satisfaz às exigências do art. 11) da Lei 91, de 28
de agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o art. 20 decreta:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
I do art. 87 da Constituição, decre-

Artigo único. Ê declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
lei. o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro; em 27 de setembro
de 1958, 1370 da Independência e 700
da República.

ta:
Art. 1. o Fica aprovado o Regula.

menta Disciplinar do Corpo de Bom.
berros do Distrito Pederal, que com
êste baixa. assinado pelo Ministro de
Estado da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2. o ~te decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1958; 137. o da Independência e
70. o da ~epúblíca.
JUSCELINO

JUSCELINO

KUBITSCHEK

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

Cyrillo Junior.

DECRETO N. o 44.598 - DE 27
SETEMBRO DE 1958

DE

Declara de utilidade pública a "Sodedade Recreio dos Anciãos -sara
Asilo da Velhice
Desamparada;'
com sede no Distrito Federal.
'

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Socioedade
Recreio dos Anciãos para Asüo da
Velhice Desamparada", com sede DE&ta Capital, a qual satisfaz às exigêneras do art. 1. o. da Lei n. o 9 L Cf'
28 de agôsto de 1935. e usando -da
atribuição que lhe confere o art. 2.°
decreta:
'
Artigo único. ~ declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
Lei, a "Sociedade Recreio dos Anciãos
para Asilo da Velhice Desamparada"
com sede no Distrito Federal.
'
Rio de Janeiro, em 27 de serem,
bro de 1958, 137. o da Independência
e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

Regulamento Disciplinar
do Corpo de Bombeiros
R.D.C.B. N.!> 4

TíTULO I
Normas de Conduta
CAPíTULO úNICO
prSCIPLINA E HIERARQUIA

A
disciplina consciente, leVa o
homem a cumprir Os seus deveres espontâneamente, sem restrições, em
todos os escalões de comando e em
todos os graus da hierarquia, que
conrere, progressivamente, autoridade
ao de maior graduação ou pôsto, oU
ao investido em cargo mais elevado,
culminando no Presidente da R.epublíca, chefe supremo das fôrças ar.
madas do país.
A disciplina e a hi-erarquia constí,
tuem a base das instituições milita-res. Elas ensinam a obedecer, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas dos superiores, independente
de fiscalização.
-Os indisciplinados,
errônea~ente, julgam ser a disciplina. sígníficado de díminuíção de li.
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berríade. obediência forçada aos regulamentos: porém, a verdadeira disciplina c-onsiste no contrôle próprio,
na. obediência inteligente às ordens e
regulamentos em vigor e no tratamenta justo para todos,
A
disciplina consciente concorre
para o bom êxito de qualquer atividade; por meio dela adquire-se uma
vontade unifDrme de acertar, assegurando-se o sucesso no cumprimento
do dever, em qualquer emergência.
Sem disciplina, uma tropa nada mais
é do que u'a massa desorganizada
de homens: ela a transíarma em
fôrça consciente no cumprimento do
dever. -e necessário, pois, que todo
bombeiro compreenda e mantenha
continuamente a disciplina sob todos
os aspectos e à custa de quaisquer

sacrifícíes.

TíTULO 11
Das Disposições Gerais
CAPíTULO
DOS

I

PRINCÍPIOS GERAIS DE HIERARQUIA E
DISClPLINA

ArL L o As disposições dêste Regulamento abrangem o pessoal militar
do C-orpo de Bombeiros, da ativa e
reformado e todos que exerçam tun-ção ou desempenhem qualauer atividade na Corporaçâo ,
Art. 2. o As ordens devem ser pron.tamente executadas,' delas cabendo
inteira responsabilidade à autoridade
que as determinar,
Parágrafo único, Quando a ordem
parecei- obscura, compete ao subordinado. no ato de recebê-la solicitar
os esclarecimentos qu-e julgu,e necessários; quando importar em respon.,
sabílídade para o executante, poderá
êste pedi-la por escrito. cumprindo à
aujoridade atendê-lo.
Art. 3°. A civilidade é parte integrante da educação militar, Importa ao superior tratar aos subordinados, em geral, e aos recrutas em par.
ticular, com ínterêsse e benevolência.
Por sua vez, o subordinado é obrigado a tõdas as prova-s de respeito e
deferência para com Os seus superiores,
Art 4U • O principio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar, na seguinte contormídade:

§ 1°, Em igualdade de pôsto ou
graduação, efetivo ou em comissão.
é _considerado superior aquête que
contar maior antiguidade num ou

neutra.

S 20 • Quando a antiguidade de
pôsto ou graduação fôr a mesma. p.revalecerá a do põsto ou graduação an,'
terior e, assim, sucessivamente, até
o maio!' tempo de praça, e, por fim,
de idade,
Art. 5°. Mesmo não se tratando
de serviço, deve o militar obediência
aOS seus superiores.
Art. 6°, Todo militar que encontre
subordinado na prática de ato irregular, que nã.o chegue a constituir
transgressão, é obrigado a adverti-lo,
No caso de transgressão, o fato deve
ser levado ao conhecímento da autorídade competente, para os efeitos
regulam en tares,
Art. 7Q • As demonstrações de cortesia e consideraçáo, obrigatórias entre os militares brasileiros, são extensivas aos seus- congêneres dos países
sstrungeíros.
, Art. 8,0 A camaradagem torna-se
indispensável à formação e ao convívio da família mimar, cumprindo
existir as melhores relações soeiaís
entre todos os oficiai.'i. Incumbe aos
comandantes incentivar e manter a
harmoma e solidariedade entre os
seus camaradas - comandados -,
nroenovendo visitas e outros estimu10.'5 de aproximação e cordialidade,
Art. 90 , lt.ste regulamen to constituirá parte inerente dos programas
de instrução do Corpo de Bcenbeíros,

CAPíTULO II
DA ESFERA

DE

A~ÃO

I'JISCIPI,INAR

Art. 10. Estão sujeitos a êste regulamento:
a) os milítares do Corpo de Bombeiros da ativa e reformados;
b) as demais pessoas abrangidas
no artigo primeiro,

TíTULO UI
Das Transgressões Discíplãnares
CAPíTULO I
da Definição e Especificação
Art . 110 , Transgressão díseiplínar
é tôda ação ou omissão contrária ao

A'I:OS
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dever militar ou funcional, neste re,
gulamento especificada e aquelas
que, embora nêle não declaradas sejam, entretanto, praticadas contràríarnente aos princípios de subordinação, regras e ordens de serviço) estabelecidos em leis e regulamentos, cu
prescritas por autoridade competente,
desde que
não sej aen , qualificadas
como crime nas leis penais, civil ou
militar.
Parágrafo úníco , No concurso de
crísne militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza, será
aplicada sàmente a penalidade re-:latíva ao crime.
Art. 12. São transgressões dtsoípli,
nares:
1 - Aproveitar-se d'a saída de ~ia
turas cu embarcações para experien,
cías, instrução ou quaisquer outras
aplicacões desviando-as para' íms
particulares, sem que para isso esteja
autorizado.
2 - Utilíaar-sa de viaturas militares, sem ordem.
3 - Transportal' em viatura ou
viaturas de que é responsável, pessoas estranhas sem permíssâo da autoridade competente, salvo quando
a comprovada natureza do serviço
assim o exigir.
4 - Não observar as ordens em vigor relativas ao tráfego nas saídas e
regressos de incêndios, bem como nos
deslocamentos ele viaturas nas imediações e interior dos quartéis, hospítaís e escolas, quando não estíverem
em serviços de socorro.
5 - Movimentar qualquer viatura
da Corporação ou que esteja sob sua
guarda, no interior dos quartéis, sem
que para isso esteja habilitado e autorizado por' quem de direito.
6 - Executar exercícícs proríssío ,
naís que envolvam acentuados p'~
rígos, sem autorização superior, sal·
vo nos casos de competições. demonstrações etc., em ,quoe haverá um iespceisável ,

7 - Fumar em locais d-e incêndios
e em lugares ou ocasiões em que
seja isso vedado.
8 - Fumar em presença de superior que não seja do círculo de
seus pares, salvo nas ocasiões em
que isso fôr permitido.
9 - Fumar em presença de tropa,
salvo com permissão regular.
10 - Afastar-se do local de incêndio, desabamento. inundação
OU
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outro qualquer serviço de socorro.
sem estar autorizado.
11 Afastar-se o motorista da
viatura sob sua responsabílírlade,
nos serviços de incêndio e outros
misteres da profissão.
12 - Censurar ato de superior.
13 Procurar desacreditar seus
superiores, camaradas ou subordinados, não só em círculos militares
como entre civis.
14 - Deixar o subordinado. quer
uniformizado, . quer trajando civilmente. de cumprimentar o superior
quando uniformizado OU em traje
civil. desde que o conheça.
15 - Deixar deliberadamente de
corresponder ao cumprímento
do
subordinado.
16 Deixai de punir' o subordínado que cometer transgressão ou
de promover sua punição pela autoridade competente.
17 - Deixar de cumprir ou
de
fazer cumprir. quando isso lhe couber, q li a I que r prescrição regulamentar, na esfera. de suas atribuições.
18 - Deixar de levar, por via
hierárquica. ao conhecimento
da
autoridad-e competente, a
parte.
queixa. denúncia ou recurso
que
houver recebido se não estiver na
sua alçada resolvê-la desde qU-e o
documento se ache redigido de acôrdo com <18 prescrições regulamentares.
19 - Deixar. por negligência, de
cumprir ordens recebidas.
20 - Retardar. sem justo motivo.
a execução de qualquer ordem,
21 Deixar de comunicar
ao
superior a execução de ordem recebida.
22 - Retirar-Se da presença de
superior sem a devida licença
oU
ordem para fazê-lo.
23 Permutar serviço com permissão da autoridade competente,
24 - Substituir-se no serviço, antecipadamente. sem 8, devida permíssão de quem possa faze-lo.
25 - Negar-se sem motivo justificado. a recebsr vencimentos, alimentação, fardamento. equipamento
ou outros artigos que lhe sejam destinados ou devam ficar em. seu poder.
26 Recusar-se ao cumprimento
do castigo ímpôsto .
27 - Tratar o subordinado com
injustiça.
28 ' - Dirigir-se ou referir-se a superior de modo desrespeitoso.
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29 - Penetrar o militar em repartição para obter informes ou nela
(PerIDalIlec€!f, sem ordem do respectivo chefe ou de que-m suas vêzes
o fizer.
30 - Ofender. provocar. desafiar,
ou responder de maneira desatenci 0sa a superior. sem chegar a constituir crime .
. 31 - Ofender provocar, ou. desafíar seu igualou subordinado, com
palavras. gestos OU ações. sem chegar
~ISO a configurar crime.
32 - Promover ou travar disputa
rixa ou luta corporal com seu subordinado, igualou superior.
em
ação que não chegue a constituir
crime.
33 - Induzir alguém a embriagarse ou concorrer para que se embriague.
34 Embriagar..se. com qualquer
bebida alcóolica. ou substância de
efeito análogo. embora tal estado
não tenha sido comprovado
por
médico.
35 - Introduzir bebida alcoólica,
tóx.íoos e entorpecentes em qualquer jurisdição militar, Bem perrnissão da autoridade competente.
36 - Tomar parte em jogos proibidos. OU jogar a dinheiro os permitidos dentro do quartel. repartição ou quaisquer dependências do
Corpo.
37 - Trajar o oficial ou aapirante
a oficial civilmente, estando
no
quartel. estabelecimento militar. em
serviço ou não. salvo por ordem
superior ou nos momentos de entrada e saída do quartel, quando
e por onde fôr permitido.
38 - Praticar ato infamante ou
ofensivo ao decôro ou à dignidade
profissional e militar.
39 - Ter pouco cuidado com o
asseio próprio oU prejudicar o dos
camaradas no quartel. ' repartição.
estabelecimento ou em qualquer lugar. público ou particular.
40 - Ser descuidado no asseio
pessoal, do uniforme e na conservação dêste,
41 - Dar. V'f:tld·er, empenhar, trocar, emprestar Ol1 pedir emprestado
peças do uniforme ou material que
esteja sob sua guarda.
42 Conversar. deixar alguém
conversar OU entender-se com prê~o incomunicável. sem que
-para
ISSO tenha ordem de autoridade competente.

43 - Conversar ou entender-se
com prêso recolhido ou sentinela,
sem que para ISSO esteja aurorizado.
quer por sua função, quer por autorídade competente.
44 - COnversar, sentar-se ou fumar
a sentinela, plantão da hora, ou ainda, consentir na formação ou permanência de grupos ou de pessoas próximo ao seu pôsto,
45 - Consentir que presos conservem em seu poder instrumentos e outros objetos não permitidos que se
prestem à danificação das prisões ou
tentativas de suicídio.
46 - Entrar rios quartéis, repartições ou estabelecimentos militares, ou
dêles sair por lugares que não sejam
para isso designados.
• .
47 - Introduzir material inflamávelou explosivo no quartel, repartição, esta.belecimento ou dependência,
sem ser em obediência a ordem de
serviço.
48 - Introduzir armas ou instrumentos proibidos nos quartéis ou dêles estar de posse, sem autorização do
Comando.
49 - Andar a praça. armada sem
ser em servíço ou sem ter para isso
ordem escrita, a qual deverá ser exíbida quando reclamada.
50 - Usar a praça de outras armas
que não sejam as regulamentares, salvo se tiver ordem escrita do Comando.
51 - Disparar arma por descuido ou
sem necessidade.
52 - Dar toques, fazer slnaíc, ícar
ou arriar a Bandeira Nacional e insígnias, sem estar autorizado por
quem de direito.
53 - Conversar ou fazer ruído desnecessário, após o toque de silêncio,
por ocasião de exercícios, palestras,
ou reuniões para qualquer serviço.
54 - Faltar. por ação ou omissão,
ao respeito devido à Bandeira,
ao
Hino, ao Escudo e às Armas Nacionais, e a símbolos patrióticos ou ínstituíções militares.
55 - Simular doença para esquivarse a qualquer serviço ou tnstrução.
56 - Trabalhar -mal, .íntencíonalmente ou por falta de atenção, em
qualquer serviço ou instrução.
57 - Abandonar sem licença o
serviço, o local do mesmo ou outro
qualquer em que se deva encontrar
por fôrça de disposição legal ou ordem, quando isso não chegue a constituir crime.
58 - Deixar de participar, em tempo, ao seu substituto e à autoridade
a que estiver imediatamente subordí-
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nado, a impossibilidade de comparecer
à Unidade, Repartição,
Estabelecimento, ou a qualquer ato de serviço
em que esteja obrigado a tomar parte
ou a que tenha de assistir.
59 - Faltar ou chegar
atrasado,
sem motivo justo, a qualquer ato ou
serviço em que deve tomar parte ou
a que deva assistir.
60 - Embaraçar de qualquer modo
a boa marcha do serviço 011 concorrer
para ísso ,
61 - Representar a Corporação em
qualquer- ato, sem estar para isso autorizado.
62 - Tomar compromisso pelo Corpo ou Repartição que comanda ou díríge, ou em que serve, sem ser em
objeto de serviço e sem estar para
isso devidamente credenciado pela autoridade, competente.
63 - Contrair dívidas ou assumir
eompromlssos superiores às suas possibilidades, comprometendo os vencimentos e o bom nome da Corporação.
64 - Esquivar-se a satisfazer compromisso de ordem moral ou pecuniária que houver assumido.
65 - Não atender à advertência de
superior, a fim de satisfazer débito já
reclamado, hipótese em que, além do
respectivo desconto, sofrerá punição
correspondente.
66 - Fazerem os oficiais ou as pra ..
cas, entre si, diretamente ou por intermédío de outrem, transações pecuniárias envolvendo assunto de ser~
viço. bens pertencentes à Fazenda Nacional, artigos de uso proibido nos
quartéis e agiotagem.
67 - Não são considerados transações pecuniárias os adiantamentos em
dinheiro para desconto nos vencimentos do subordinado, sem auferir lucro. feito pelo respectivo comandante.
68 - Promover oü tomar parte em.
rifas entre oficiais ou praças.
69 Ingressar, co-mo jogador, em
equipe profissional, mesmo sem remuneração.
70 - Usar de violência desnecessária no a to
efetuar prisão.
71 - Maltratar prêso que- esteja sob
sua guarda.
'72 - Ser a praça portadora de objetos ou embrulhos, no momento de
entrar no quartel. repartições. embarcações, ou dêles sair, sem que a sen-.
tinela oU pessoa para tal fim desígnada, tenha conhecimento da nature-
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aa dêsse e do conteúdo dos embrulhos.
73 - Deixar o oficial oU aspirante
a ofícial ao entrar no quartel ou esta- .
nelecímento diferente daquele em que
serve, .oU ao sair do mesmo, de entender-se com o oficial de dia. para que
êste tenha ciência de SUa presença ou
ausência, não deixand'O, também, nessas ocasiões, de cumprimentar o Oomandante ou o mais graduado dos oH-.
cíaís presentes.
74 - Deixar o aluno da Escola de
F'ormação de Oficiais - E. F. O. -.
sargento, cabo e bombeiro, ao entrar
no quartel ou estabelecimento onde
não esteja servindo, de se apresentar
ao oficial de dia, ou, nà falta dêste,
ao seu substituto.
'75 penetrar, sem permissão ou
ordem, em aposento destinado a superior, oU onde êsse se ache, bem
como em qualquer outro lugar cuja
entrada lhe seja normalmente vedada.
76 - Abrir ou tentar abrir qualquer
dependência do quartel. repartiçã-o ou
estabelecimento, fora das horas de expediente, desde que não seja o -es~
pectivo chefe e sem a competente ordem escrita dêste ou da autoridade
superior, com a expressa declaração
do motivo ou por necessidade urgente do serviço.
77 - Desrespeitar as convenções Sociais noS lugares públicos.
78 - Deixar, quando estiver sentado. de oferecer o lugar ao uperíer,
em qualquer círounstâncía, exceto em
teatros. casas de diversões e salas ríe
refeição em públíco ,
79 - Sentar-se o bombeiro, em público. à mesma mesa em que estiverem
militares que não sejam de seu circulo e vice-versa.
80 - Tomar passagem ou hospedagem o sargento, cabo oU bombeiro no
mesmo camarote. cabine ou aposento
onde viajar ou residir oficial.
81 - Deixar o oficial, tão logo seus
afazeres o permitam, de apresentarse ao seu c'omandante, subc-mandante, chefe de repartição cu comandante de grupamento e seção, para
cumprimentá-los.
.
82 - Ofender a moral ou os bons
costumes por atos, .palavras e gestos.
83 - Portar-se inconvenientemente, sem compostura no quartel. repartição, estabelecimento ou em lu-
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garpúblioo, faltando aos preceitos de
boa educação, civil e militar.
84 Fazer ou promover manifestação de caráter coletivo, exceto nas
demonstrações intimas de boa e sã
camaradagem, e com permissão do
homenageado.
85 _. Aceitar o militar qualquer
manifestação coleti\'a de seus subor.
dinados, salvo o caso previsto no item
anterior.
,.
86 - Representar contra
superior sem fundamento oU sem observar . as prescrições regulamentares.
87 - Queixar-se do superior ou denunciá-lo, sem ser pelos trâmites regulamentares e sem haver previamente teíto a devida comunicação.

°

88 - Apresentar queixa. parte. denúncía, OU outro qualquer documento, sem procedência.
89 - Desacatar autoridades civis,
desrespeitar medidas gerais de ordem
policial, ernbaraçar sua execução ou
concorrer para isso.
9{) Deixar de prestar auxílio,
q'..w ndo reclamado, para a prisão de
algum delinqüente, mesmo não estando de servíço,
91 - riesrespettar, por palavras ou
atos. as instituições, a religiá.o ou os
costumes do país em que se achar.
92 - Faltar à verdade.
93 _ Subtrair, para si OU para outrem, quaisquer valores, quando isso
não constituir crime.
94 Extraviar ou concorrer para
que se extraviem ou estraguem Q.ua15.
Quer objetos da Fazenda Nacional ou
documentos oficiais. estejam ou não
sob sua direta responsabilidade.
95 - Deixar de comunicar a superior imediato. ou, na ausência d~s
te, a outrc, qualquer informação sõbre iminente perturbação da ordem
pública ou da boa marcha do servíço,
logo que disso tenha conhecimento

96 - Publicar, difundir ou apregoar notícias exageradas ou falsas,
de caráter alarmante que possam gernr
desassossêgo público.
97 -. Introduzir, distrihuir, ler ou
possuir corno propaganda, sobretudo
no quartel, repartição OU estabelecimento, publicações, estampas ou jornais subversivo~ ou que atentem con-

°

tra a disciplina e a moral. quando
Isso não constituir crime.
tl'8 - Ser indiscreto em relaçâo B
assunto de caráter oficial, cuja divulgação possa ser prejudicial à discíplína oU à boa ordem do serviço,
9fl - Publicar, pela imprensa ou
por outro meio, documentos oficiais,
mesmo não reservados, ou fornecer
d.a.dos para sua publicação. sem permissão da autoridade competente,
lOO - Discutir, publicar pela ímprensa, ou outros quaisquer meios.
assunto mílttar, ou de caráter técniCO· não() reservado, SE'm prévia autorização do Comando Geral.
101 - Externar-se pub1icament~a
respeito de assunto político, com declaração de pôsto, função, cargo 0'1.:
comissão que exercer, ou tomar parte em manifestação da mesma natureza. ,
102 Nâo se recolher imediata..
mente ao quartel, quando souber que
é procurado para sel'viço ou que o
cuerteí a que pertence recebeu ordem de. prcntidão.
103 - Comparecer, fardado, a ma..
nifestação ou reuniões de caráter po~
Iítico.
104 - Concorre:!' de qualquer modo para a prática de transgressão
discíplinar.
lú5 - .Freqüentar lugares íncom-

patíveís com o decôro da sociedade e
dia classe, '
106 Utihzar-se do ancnímato,
qualquer que seja o fim.
107 Concorrer para discórdia,
desarmonía ou cultivar inimizades
entre os coleg-as da Oorporação.
108 - Deixar de apresentar-se, sem
motivo iusto, por conclusão de férias.
díspensa licença etc., ou ainda, depois de saber que qualquer delas lhe
foi cassada,
l{l9 - Toma.r parte em jogos ou
competíçêes desportivas, militares de
círculos diferentes.
110 - Casar-se a praça sem permissão. ou sem a possíbilidade legal
de o fazer. ,
111 - Vagar OU passear o bombeiro pelas tuas ou logradouros públicos em horas de instrução, sem permíssãe escrita da autoridade competente.
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112 - FreqÜentar ou fazer parte
de sindicatos,
associações profíssío- \
r.aís com caráter de sindicato, ou
mesmo de associações
beneficentes
cujos estatutos não estejam aprovados por lei, desde que o fato não che ,
gue a conügurar crime contra a ordem pública ou social, prevista em
lei.
11'3 - Não levar a falta cu írregularídade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir,
ao conhecimento. da autoridade para
isso comjietéritê," e - no
mais curto
prazo.
114 - EsqUIvar-se de provídênciar
ao respeito de ocorrência do âmbito
de suas atribuições. salvo o caso de
suspeíçâo ou impedimento, o que co.
rnunícará a tempo.
115 - Deixa,r de dar a informação
çue lhe comoetír nos processos que
lhe forem encaminhados, exceto nos
casos de suspeição oU impedimento.
cu absoluta falta de elemento. hipô~
tese em que essas círcunstãncías SB~
rão fundamentadas.
116 - Dificultar ao subordinado a
apresentacão õe queixa, ou recurso
contra punição julgada injusta.
117 - Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem
de autoridade competente, ou para
qus seja retardada ,a sua execução.
118 - Comparecer em testívídade
militar, ou de caráter militar em tra-'
íe civil oU com uuuorms diferente
daquele que para isso
tenha sido
marcado,
119 - Afastar-se de qualquer tugar em que .&0 deva encontrar por
rõrça de dísposíçâo legal oU ordem.

120 - Deixar de
recolher-se ou
apresentar-se, sem motivo justificado, nos prazos regulamentares.
ao
c orpo , Repartiçdl> ou Estabele-cimento para que tenha sido transferido OU
classificado e, bem assim, às autoridades competentes, nos casos de punição ou serviço extraordínãrí., para
que tenha sido nomeado.
121 - Não atender à obrigaçáQ de
alimentar sua família legalmente
constituída, caso em que, além de
I-'unido sofrerá o uesconto da. pensão
respectiva, equítatívamente, de acôr~
do' com os vencimentos da transgresSal' e as necessidades da família, até
clecisão judiciária a respeito.
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122 - Deixar ria providenciar a
tempo, na esfera de suas atribuições
para que se não venham a verinear
desfalque e alcances pecuniários -por
parte de detentores de dinheiro OU
valores pertencentes à Fazendia Nacional, dada ~ 'lida porventura irregular dêsses detentores, incompativel com os seus vencimentos ou ren<ia particular.
exízíndo reservadamente a comprovação desta, pelos
mesmos detentores, sem prejuízo do
cabível no
procedíment-, criminal
caso.
123 - Tomar parte, o detentor de
dinheiros públicos, ou habitualmente,
qualquer militar, em jogos de azar,
ainda que permitidos pelas autorí,
dades civis, como (15 realízados em
clubes. cassinos, etc.
124 - Permanecer .a praça em dependência do quartel ou estabelecimento mílítar, desds que seja estranha ao serviço, sem consentimento ou
ordem do respectivo chefe,
125 - Provocar ou fazer-se voluntàriamente causa ou origem de alarmes ínjustifícãvcís, quando isso não
configurar cnme
126 ,.- Casar-se o oficial ou aspt- .
ra.nte a oficial sem ter obtido préviamente e por via .híerárouíca a necessária licença do Comando Geral
{]Ia corpo.
127 - Casar-se o aluno da &---cola
de Formação de Oficiais - E, F, O.
128 -- Apresentae-se o oficial oU
aspirante a oficial em solenidade de
caráter civil, tais corno banquetes,
bailes, missas. etc. com uniforme clifé'rente do previsto.
129 - Deixar o suneríor. fardad-o
ou nâ'Ü, de fazer retiràr-se, ímedia-amente, de solenidade mílíjar ou civil
o subordinado que a ela compa.:-eçà
em uniforme diferente daquele que
tiver sido marcado.
130 - Aprese-nar-se em publico e
TIO interior dos quartéis com o Unif{H'me desabojoado, desfalcado de peças
ou sem cobertura, ou, ainda, com êle
em desalinho, alterado, salvo pequenas tolel'ânr.ias aurorízadas, pela natureza do serviço,
131 - Sobrepo-r ao Uniforme insignias de socíedades particulares, assodações religiosas ou pó)!ítÍcas.
hem
como medalhas desportivas.
exceto
para os Uniformes próprios das ce-
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rimônias desta natuxeza, ou ainda, usar
a devida permissão, nCts casos que
indevidamente distintivos, unírorenes
não colidam com a disciplina.
ou condecorações.
143 - Revelar aios ou assuntos ná,o
132 - Transitar pelas ruas ou prapublicados, dos quais tenha ciência
ças públicas sem a respectiva carteíra ' em razão da fUnção qUe exerce.
ou cartão de identidade, estando ou
144 - Afastar-se o oficial de sua
tlfuo, fardado.
residência quando nela deva' perma133 - Deixar o comandan+~
da
necer por motivo de serviço ou PUniguarda, ou quem o esteja sUbSt~tUin çã-o.
do, de levar ao conhecimento do ofi145 - Dar co-ihecímej-jo, per qual. cial de dia oU de ronda, a presença
quer modo, de ocorrências rle aSSUnnO quartel. repartição oU estabelecitos pertinentes à Corporação, a quem
mento, de qualquer militar estranho à
não tenha atribuições para nelas inC<:lrporação.
tervir.
134 - Penetrar ou tentar penetr3,r
146 - Provocar, tomar ~arte ou
em alojamento de outra subu-iidade,
aceitar discussão acêrca rle política
salvo os oficiais ou graduados que,
partídârta OU religião no interior do
pelas suas funções, sejam a isso obriquartel, repartição ou estabelecimengados.
to. em agremiações pol1ticas ou em
público.
135 - Tentar entrar no quartel, repartição. estabelecimento ou dêles sair
147. Não ter pelo preparo prôprio,
com fôrça armada. sem prévi0 couheoU pelo de seus comandados, instrucimento do oficial de di? e ordem do
endos oU educandas. a dedicação imcomando OU chefe, salvo para fins
posta pelo cumprimento do dever.
de inStrução prevista OU ordenada pelo
148. R-etirar oU tentar retirar. de
Comando.
qualquer lugar sob responsabilidade
136 - Desrespeitar corporação judo Corpo .. objetos. viaturas ou. embardiciária militar, ou qualquer dos seus
cações, sem .dem dos respectívos comembros, bem como erl-icar, em púm andantes, diretores. oU chefes.
blico ou pela imprensa, seus ates ou
149. servir-se. sem autorização oU
decisões.
ordem superior, d€ ')bjetos que não
137 - Dançar e. praça em clubes
estejam a seu cargo ou pertençam a
civis cu reuniões' familiares nOS mesoutrem.
mos recintos ou salões que oS ofichis
150. Maltrata,r seu camarada eu supresentes.
,bord~nado. ' com palavras, gestoS
oU
138 - Deixar o oficial ou aspiranações.
tes a oficial. presente a so·lellidades
151. Punir seu subordinado s-em que
internas OU externas, onde se enCOnêste tenha sido prévíaments ouvid,).
trarem superiores hierárquicos. de
apresentar-se ao mais graduado e sau1~2. Dirigir-se à aut~ridade sucedar aos demais de acôrdo com as naTrior sem seguir oS trâmites legais. oU
mas do regulamento respectivo.
encaminhar à autoridade civil, sem
permissão do Coma.ndo Geral. reque139 Deixarem cs sargenros, tão
rimento que se relacione com os serlogo seus afazeres o permitam, de
viçoS oU Com a. admmístraçâe do
apresentar-se ao seu CGmandante de
Corpo.
grupamento ou seção, e as demais
153. Publicar oU contribuir para
praças ao seu chefe de serviço ou de
qUe sejam publicados fatos oU docurepartição .
mentos afetos às outoridades milita140 - Deixar de fazer o serviço' res ou judiciárias. que possam conpara o qua; fôr escalado ou designado.
correr para o desprestígín do Corpo
de Bombeiros. bem como externar. de
141 - AUtorizar, promover, ou aspúblico opinião sôbre assun tos que às
sinar petições coletivas dirigidas por
mesmas estejam submetidos. sem a DJemilitares a qualquer auroridade, civil
cessáríe, permissão, quando isso não
ou militar.
configurar crime.
142 - Dirigir memoriais .oU petições ao Chefe do Güvêl'Tlo sôbre as154. Recorrer ao judiciário, oU a
SUnto de alçada do Ministro da Jusoutro meio. ainda que legal, para retiça, salvo em grau de recurso ou cem
solver assunto atinente ao serviço
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quando couber recursos
t1vo.

admínístra-

155. Retardar o serviço judiciário oU
policial militar que deva promover oU
em que esteja investido, quando isso
não configurar crime.
156. Interromper superior na rua,
(lU nos corredores e pátias dos quartéis, sem motivo urgente e ínadíàvel,
157. Fazerem OS oficiais nos vencimentos das praças outros descontos
que não sejam os legalmente autorí. zados em boletim salvo OS adianta";
mentes de que trata o n.O 67.
158. Reclama'!' contra penalidade
que lhe fôr imposta antes de cumprila, ou não se submeter prontamente
às ordens que feceber.
159. Deixar de fazer a evntinência.
devida aos superiores oU camaradas de
graduação igual à sua, sejam êles das
Fôrças Armadas, das Fôrças Auxiliares, das CollJorações Mílítarízadas doS
Estados, e dos militares' correspon-dentes e congêneres dos países estrangeiros.
160. Deixar' ds avisar aos militares
em cuja companhia estiver, da apro-

ximação de um superior, limitando-se
a fazer continência,
161. Conservar-se sentado à passagem de superior oU de qualqu-er fôrça
militar.
162. Receber qualquer ordem de
pessoa, incompetente, quando no desrrnpenh., de qualquer trabalho pro-fissional.
163. Nâo dar ciência à Administra'ção dos avisos de incêndio. de regular
ou grandes proporções que tenha re-cebido e nos quais haja socorrOS em-

-penhad.,s.
154. Faltar à conída para incêndio
.ou outros socorros.

Parágrafo único. São consid.eradas,
-+.3.mbém, transgressões dísciplinares as
--ações oU omissÓ'es, não especificadas
'neste regulamento e nâo qualificadas
-como crimes nas leis penais militares
<;U civis, contra a Bandeira, o Hino, o
-Escudo e as Armas Nacionais; contra
'a honra e o pundonor militar, o de-cô!'o da classe. preceitos sociais e as
normas de moral; contra OS príncípioS de SUbordinação, regras e ordens
·.de serviços estabeleoírígs em leis oU
.regulamentos, OU prescritos por auto"1'idad-e competente.
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CAPITULO II
DA CLASSIFICAÇÃo

Art , 13. As transgressões disciplinasão classificadas em graves. médias e leves conforme o dano grave.
médio oU leve que causarem à díscíplína ou ao serviço. em virtude de sua.
natureza intrínseca oU das Consequêncías advindas OU que delas Possam
advir pelas circunstâncias em que forem cometidas.
Art. 14. A classírícaçã., a que SB refere o artigo anterior será feita pelo
Comando ou Chefia. tendo em vista
a pessoa do transgressor e o fato,
apreciado nas condições que o revés-

res

tem.
§ 1.0. Só se torna necessária e efi~
caz a punição' quando dela advém
beneficio ao punido. pela sua reeducação oU à classe a que pertence; ~lo
fortalecimento da justiça e da disci..

plina.
§ 2.0 • Quando o fato não chegue a
constituIT crime, será sempre classificada como grave a transgressão;
a) De natureza deshonrosa;
b) orensív-, à dignidade militar oU

profissional;
c) Atentatória às Instituições oU ao
Estado:
d) De indisciplina. na corrida para
incêndio e outras soCorros;
e) De indisciplina nos trabalhos de
.íncêndí., e quaisquer outros p.rofissionaIS.

CAPITULO III

Do

julgamento e suas causas
cunetãncias influentes

e

Cir~

Art. 15. Influem no julgamento das
-transgressões. circunstâncias agravantes. circunstâncias atenuantes e círcunstãneías justificativas oU dirimenteu.
§ 1.0 São circunstâncias agravan-

tes:

1
Mau cOmportamento;
2 -:. Reincidência;
3 - Ter sido Q _transgressão cometida com risco da segurança da viatura e da guarníçãa nela conduzida;
4 - Ter sido a transgressão. cometida com rtsco de vida e propriedades
alheias;
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5 - Prática simultânea Ou concomitante de duas ou mais transgressões
conexas oU não;
6 - A existência de eoneluío;
7 - Ter sido a falta cometida em
presença de subordinado;
8 - Ter sido a falta cometida em
presença de tropa ou em público;
9 - Premedite,ção;
10 Ter o transgressor abusado
de sua autoridade hierárquica ou run-

TíTULO IV
Das Penas Disciplinares
CAPíTULO I
NATUREZA

E

AMPLITUDE

DA PENA

Art. 17..M, penas disciplinares.
previstas neste regulamento, são:
1 - Para oficiais da ativa:
a) Repreensão.
'cíonal;
b) Detenção, até 30 dias.
11 - ser a transgressão praticada
c) Prisão até 30 dias.
durante a execução do serviço;
2 - Para oficiais reformados que
12 Ser a transgressão Ofensiva
exercerem funções de seus postJ::ls,
ao decõro e à dignidade militar;
cargos ou, comissões, nos quartéis,
13 - Importar a transgressão em
repartíções oU estabelecimentos do
descrédito para a Corporação.
Corpo de B.::mbeiros:
§ 2.° Sâ<:l circunstâncias atenuana) Repreensão.
tes:
b) Detenção, até 30 dias.
c) prisão, até 30 dias.
1 - Bom comportamento;
à) Dispensa do cargo ou função .
2 Relevância de serviço prese) Proibição de uso do unifOrme.
tado;
3 - Para oficiais reformados não
3 - Ter sido a transgressão cOmecompreendídos no número anterior:
tida em defesa dJJ direito próprio oU
de outrem;
a) Repreensão.
4 Falta de prática do serviço;
b) DetençãO, até 30 dias.
c) Prisão, até 30 dias.
5 - Ter sido a. transgressão comed) Proibição de USo do uniforme.
tida para evitar mal maior.
§ 3.° São circunstâncias justifica4 - Para aspirantes a ,jficial -e alutivas ou dirimentes:
nos da Escola de Formação de Ofi1 - Ignorância. plenamente cem- ciais - E.F.O. - :
provada, das disposições das ordens
a - Repreensáo.
recebidas;
b - Detenção, ,até 30 dias.
c - Prisão, até 30 dias.
2 - M.otivo de fôrça maior ou
d -'- Exclusão díscíplínar,
caso fortuito, plenamente comprovae - Ex:pulsão.
dos;
3 - Ter sido a transgressão come- ,
5 - Para praças reformadas:
tida na prática de ação meritória,
a - Repreensão.
DO ínterêsse do serviço, da
ordem
b - Detenção. até 30 dias.
ou dq sossêgo público;
c - Prisão, até 30 dias.
4 Ter cometido a transgressão
d - Proibição de uso do uníterme.
em legítima defesa própria ou de
outrem;
6 - Para sargentos:
.5 - Ter sido a transgressão comea - Repreensão.
tida em obediência a ordem sueeríor ;
b - Detenção, até 30 dias.
6 - O uso imperativo de meios
c - Prisã-O, até 30 dias.
vilJlentQS, a fim de compelir o subord - Exclusão disciplinar.
dinado a cumprir rtgorosamente o
e - Expulsão.
seu dever, ncs casos de perigo, ne7 - Para cabos:
cessídade urgente, calamidade pública
ou manutenção da ordem e da discia - Repreensão.
plina.
b - Detençáo, até 30 dias.
.c - Prisão. até 30 dias.
Art. 16. Não haverá punição quand - Rebaixamento, até 30 dias.
do, no julgamento da - transgressãv,
fôr reconhecida qualquer das causas
e - Exclusão disciplinar.
justificativas ou dirimentes.
.
f - Expulsão.
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Para bombeiros:
Repreensão.
Detenção, até 30 dias.
Prisão, até 30 dias.
Prisão, em separado, até

15

e dias.

Rebaixamento de classe, até dO
.
f - Exclusão disciplinar.
g - Expulsão.
Art. 18 Sempre que o extgirem a
disciplina e a segurança dos quartéis, repartições ou estabelecimentos,
quaisquer pessoas que nêles se encontrarem ou em suas .medíações,
tidas como suspeitas, poderão ser
detidas para averiguações.
Art.' 19 Além das punições discriminadas neste capítulo, são ~,plicá
veís, tanto aos militares, como aos
civis que exerçam funções no ocrpo de Bombeiros, outras penalidades
estabelecidas em leis ou regutamentos, respeitados os preceitos da Constituição.
Art. 20 Não será considerada pena
a admoestação que o superíor rízer
ao subordinado, mostrands lhes alguma irregularidade do serviço ou
chamando sua atenção para ato que
possa trazer como conseqüência uma
transgressão.
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8 - Dispensa do cargo ou função.
9 - Proibição do uso de uníforme,
10 - Exclusão disciplinar.
11 Expulsão.
Parágrafo único, A punição de oficial terá sua publicação em boletim
reservado, exceto quando a natureza
da transgressão exigir o contrário.
Só poderá. ser conhecida do circulo
a que pertencer o infrator e dos que
lhe Iôrem superiores, a -nenos que
a disciplina exija o contrário.
CAPíTULO TIl
DA EXECUÇÃO DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 22" As. penas di'S'ciplinares se~
rão aplicadas de conformidade com
u determinado
nos artigos subseqUentes.
I

REPREENSÃO

Art. 21 Obedecem, à seguinte graduação, as penas disciplinares:

Art. 23. A repreensão, que pode ser
feita verbalmente ou por escrito, em
boletim reservado ou ordínávío. con- .
síste na declaração formal de ':J.ue ao
transgressor coube essa pena por haver faltado a determinado dever P.1iIitar OU funcional, podendo SUl'! aplicação ser particular ou não.
§ 1.0 Quando em particular, ,q, ..re~
preensão será feita pelo superior que
a impuser, sem testemunhas, diretamente ao transgressor.
~ § 2.° Quando público, será feita
pelo superior, ou por delegação sua.

Repreensão verbal:
a - Pessoal.
b - No círculo de seus pares.
'C Em presença de superiores.
2 - Repreensão escrita:
Publicada em boletim cu ofício reservado - transcrita ou não n08 assentamentos; publicada em boletim
ordinário sempre transcrita no~
assentamentos.
3 - Detenção, até 30 .íías,
4 - Prisão, em comum, até 30 dias.
5 - Prisão em separado, até .15
dias.
6 - Rebaixamento de graduação
ou classe.
7 - Suspensão.

Verbalmente:
Aos oficiais;
Na presença de outros otícíaís do
mesmo pôsto- ou de postos S!19 erro-es,
2 Aos aspirantes a Jficiais:
No círculo de oficiais 'e de aspírantes a oficial.
3 - Aos alunos da E.F.O.:
No círculo de .aspírantes a .ofíeial
e de alunos.
.
4 - Aos. sargentos: .
No circulo de sargentos,
5 - Aos cabos:
Na presença de grupamento ou seção em formatura.

CAPíTULO II
DA GRADAÇÃO

1 -

a -

I -
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6 - Aos bombeiros:
Na presença de grupamento ou seção do elemento a que pertencer o
transgressor.
b - Escrita:
1 - Em boleÚm reservado:
Somente a oficiais e aspirantes a
cfícial .
2 Em boletim
Aos odícíaís e às
Parágrafo único.
boletim reservado,
COmandO-Geral.

rr -

ordlnário :
praças em geral.
A repreensão, em
é atribuição do

DETENÇÃO

Art. 24. A detenção obriga o transgressor a manter-se no lugar desig-

n~ta de culpa, podendo e.ntretanto, dêl e sair 11'3.1'a fazer as refeições e os serviços a seu cargo.
Art. 215, São os seguintes os lugares de detenção :
1 - Para aliciais:
O recinto do quartel -ou repartíção
a que servir o transgressor, onde haja oficial de :11a, podendo também,
ser a casa dú detida a jUÍ30' do Comando-Gera .1
2 - Para aSPirante a oficial:
O recinto do quartel estabelecimento ou re-partição a que servir o
transgressor e onde haja oficial de
dia.

nado na

3 -

Pn,ra alunos da E. F. O.:

O recinto do quartel e alojamento do Estabelecim~mto de Ensino a

que pertencer .

4 - Para. graduados e soldados:
O recin-to do quartel e do alojamento ou repartição a que servir o
transgressor, a juízo do Comandante,
. chefe ou Diretor, e onde haja
Guarda.
Art. 26. Os detidos para averiguações ficarão sujeitos às mesmas regras, se a autoridade, a cuja disposição se acharem, não julgar necessárias medidas de segurança especiais
a respeito.
UI -

PRISÃo

Art. 27. A prisão obriga o transgressor a ser recolhido ao lugar desígnado na ordem respectiva, donde
só sairá para o serviço, a. menos que

em

ordem
contrário seja explícítamente declarada, na nota publicada.
§ 1. o Os presos só deixarão de freqüentar a instrução em casos excepcionais.
'
§ 2. o Os presos. farão as suas refeições no refeitório do Corpo, que
lhe fôr destinado salvo se o seu
Conmndante determinar que as façam na respecüva prtsão.
Art. 28. São lugares de prisão:
1 -

Para oficiais:

A casa de sua residência

a juízo
do DomandO-Geral, quando a prisão
não exced er de 48 h-aras, e o EStadoMaior do Quartel onde servir o transgressor ou Repartição em que haja.
oficial de dia e Quarda permanente.
2 - Para aspirantes a oficial:
O Esta-do-MaiOT do Quartel ou Repartição I1I1s condições do número

anterior.
3 -

Fa·ra alunos da E. F. O.:

O recinto do alojamento do E3tabelecimento de Ensino a qUe perten001" o transgressor,
4 - Para sargentos:
Ocrnmarttmento fechado denomina;
do "prisão de sargentos",
5 - Para cabos e bombeiros:
Dependências fechadas do quartel
denominadas xadrez ou compartimento Isolado "prisão em separado".
6 - Para os baixados ao Hospital:
"Enfermaria de_ preS<ls".
Art. 29. Os presos par motivos
disciplinares, sempre que possível, de~
vem ser separados dos pronunciados
e sentencíados.
Art. 30 . Os bombeíros presos sem
faz,,"r serviço, tomam parte na instrução, fazem a fax~.a de suas prisões e, a critério do Comandante do
'Corpo, podem ser aproveítados para
as i'1.1xinas gerais no interior do quarte1.
Art. 31. Os presos para averiguações podem ser mantidos íncomunícáveís até o prime-ira interrogatório da autoridade a cuja disPOSiÇão
sé- acharem, e não comparecem à,
instrução nem fazem servi~o algum .
Art. ~2. A prisãü · ou detenção O:plicada pelos Diretores de repartíções
- Diretorias -, será' cumprida no
Quartel Central exceção para OS bai-
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xados que cumprirao a pena na "e~,
rermaría' de -: presos" .
Art. '33. Não séndo 'previamente
declarado, tôdas as prisões díscíplí-

nares são Iazendo serviço interno.
IV -

EXCLUSÃO DISCIPLINAR

ar,

Art. 34. ExclusãO dís c1plin
co.mo penalidade. é a bMxa do serviço
dada à· praça, quando fôr inconveniente a sua permanência na Cor':'"

poração ,

v -

EXPULSÃO

Art. 35. Expulsão é 'a exclusão do
serviço por íneapacidads moral, com
al declaração do motivo em todOs os
documentos relativos ao transgressor,
VI -

PROIBIÇÃO DE

trso

li<?

da hora em que fôr publicado o refe-'
rido, boletim,
§ 2.0 De maneira idêntica será. con'~
tado o tempa de pena do prêso que
deixar de ser recolhido .por não haver sido substituído no serviço em
que se achar.
.
Art. 40. O tempo de prísão disciplinar imposta a oficíais. e· praças,
não será levado em conta para 'a
conclusão de pena a que tenham sido
'condena/dos por infração das leis penais. Do mesmo modo' proceder-se-á
em relação 2JOS que, estando 'presos
sujeitos a 'procer~o, sofrerem .alguma
prisão disciplinar. e .forem posteriormente condenados.

CAPíTULO V
DA COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO pARA
APLICAÇÃO DAS PENAS· DISCIPLINARES

SUSPENSÃO

Art. ,36. A suspensão, aplicável,
também, ao pessoal civil. qUe exerça
função no CorpO de, 'Bombeiros, é
regulada - pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da união.
VII - DISPENSA DO CARGO ou FUNÇÃO
Art. 37. O oficial reformado, quando dispensado do' cargo ou função,
que esteja desempenhando na: .oorporaçâo, voltará. automàtícarnente, à
sua situação de inatividade.

VIII -
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UNIFORME

Art. 38. A proibição de uso do
uniforme é aplicada, por decisão ex- '
pressa do Ministrü da Justiça, aos
oficiais reformados qu-e pr-aJticareril
"atos contrários à dignidade militar.
Parágrafo único .. As praças reformadas, compete exclusrvamente ao
Comandante do COrpo de Bombeiros
aplicar essa penalidade.
CAPín;:LO IV

Art. 41. f~ competência para aplicar pena disciplinar é atributo inerente ao cargo e não 'aJO pósto,
Art. 42. Têm competência. para
aplicar penas disciplinares. com rjurísdição indicadas:
a)
A tôdas as pessoas sujeitas a
êSBe regulamento:
.
1 - O Presidente da Thepública.
2 - O Ministro da Justiça.
, ::I - O Comandante. do Corpo de
Bombeiros.
b) Aos que servirem sob seus' respectivos comandos, chefias, ou' direções:
' 1 - O Subcomandante e Ohefe do
Esta\do Maior do Corpo de Bombeiros.
2 - 05 Diretores: do Pessoal, da
Contabüídade, do Mat€rial, Técnico,
de, Instrução e de Saúde.
3 - Os Comandantes de Grupamentes.
CAPíTULO VI

DA cONTAGEM' DO TEMPo

Art. 39. A contagem .do tempo de

detenção ou prisão, faa--se-á por tan-

tas 24 horas quantos forem os dias
.de. pena. a partir da hora. 'em que o
transgressor fôr detido ou recolhtdo
à prisão, hera que' será mencíonada
no boletim em que se J}ublic~ ímposição da pena..
' ,

a.

,.§ 1.0 Não havendo prisao preventiva, a. contagem 'será feita. a. partir'

LIMITES DE COMPETÊNCIAPM'A, APLICAÇÃO
,DE PENA!f

Art. 43. .AS autoridades mencionadas no artigo anterior podem impor,
dentro dos' limites abaixo estaJbelecidos; as penas disciplinares seguintes:
·a) As autorídades . in d!icadas
nos
números 1, 2 .e 3 .da . alínea \'a~' do
art. 42.
'1 - Repr~nsão.'
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2 - Detenção ou prisão, . até 30
dias. simples ou agravada,
3 ' -:"'- Prisão em' separado, até - 15
dias, 'para bombeiros.
4 - Rebaixamento.
S ----:- Exclusão díseíplínar ,
6 - Expulsão.
-h) O subc-oinand~mte .e Chf~ do
Estado-Maior -,
1 - Repreensão.
2 ..:.. netenção, até 15 dias.
c) Os Diretores: do Pessoal, da
Contabilidade, do Material, Técnico.
df\ Instruçá<) 'e de Saúde: .
1 - Reproonsâo.
2 - Detenção, até 8 dias.
d) Os Comandantes
de . Grupamento:
1 - Repreensão.
2 - Detenção, até 4 dias.
Art. 44. Tôda autoridade que tiver
competência para punir, 00 poderá
deixar de tazê-Io quando julgar que
a . transgressão exija pena superior
ao máxím., que lhe -é permitido apn-.
car, cumprindo-lhe, neste caso. particípá-Ia, detalhadamente, à autoridade
superior.
Art. 45. A competêneía de qualquer autoridade para punir transgressão cometida ,por seu subordinado, cessa desde que a autoridade superior houver tido conhecimento oficial da transgressão, não sendo, _entretanto. lícito à primeira, deixar de
comunicar à segunda, quaisquer no'vos esclarecimentos que vier a· ter
sôbre ri. mesma transgressão.
Art. 46. Quando duas autoridades
de graduações diferentes, ambas com
ação disciplinar sôbre o transgressor,
conhecerem da falta, competirá à
mais graduada punir, salvo se esta
entender que a punição cabe nos Iímí,
.tes de competência- da menos gra·
duada, caso em que esta comunicará. ao superior a sánção disciplinar
'que aplicou;
Art . .t7. A autoridade que tiver de
.punír o subordinado em serviço ou à
dísposíçãó d-e outra autoridade, requisitará. á -apresentação do infrator,
deve~do tal requisição ser _atendida.
sem: demora,
Art. 4:8. As autoridades' competen,
tes para . aplicar as .penas previstas

neste Regulamento,· exercem ação":
disciplinar. sôbre todos .os ofici~~e
praças que, permanente ou temporáriamente, qualquer que seja o car
ráter, se acharem sob suas ordens.
§ 1.11 - A competência para aplicação
de penalidade, conferida aos D'iretores específicados neste Regulamento. limita-se às faltas inerentes ao
Slerviço, instrução ou eorrespondentes, praticadas durante os mesmos.
§ 2.<) O Diretor de Saúde exercerá
também ação disciplinar sôbre os
doentes baixados ao Hospital.
Art. 49. A pena máxima que cada
autoridade referida no -art. 42 pude
aplicar acha-se especificada no quadro anexo:
Art. 50. A primeira pena de prísão, embora prescrita nos têrmos do
art. 83, será sempre tomada em consideração . para efeito posterior, no
jul~amento de novas faltas.
CAP!TULO VII
Das

Regras para ApUcacão df,s
Penali.itLdes

_\rt·. 51. E' dever primordial dos
chefes esforçarem-se pelo desenv(')lvimente da educação moral de seus SU~
bordínados, a fim de obterem dêstes
uma disciplina voluntária, ínspírada
nos elevados sentimentos de dedicação à Pátria e exato cumprimento
do dever. Quando, depois de empregados todos os esforças nesse sentido,
tiverem de aplicar penalidade, apreclarão cu ida dosam ente a gravidade
da falta e tôdas as suas círcunstãnelas.
Art. 52. - A15 penalidades deverão
ser aplicadas com justiça e ímparcíalidade e nunca como manifestação de ódio'ou paixão. E' necessário
firmar nos subordinados a convíccão
de que o superior, no USO dessa. atri·
buíção, se inspira sórnenta .no sentimento do dever e age em bem do
serviço.
Art. 53. Na aplicação das penalidades militares, que serão' proporcionaís à gravidade 'da falta. observar-se-ão, rigorosamente. Os seguíntes preceitos:
- a) Haven-dJJ sómentj, circunstâncias agravantes, a pena será. aplleada no grau máximo.'
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b) Havendo sórnente circunstâncias atenuantes, a pena será aplicada
no grau mínimo.
c)
Concorrendo
Circunstâncias'
agravantes ou atenuantes que se
compensem ou na ausência deuma;s
e outras, a pena será no grau, me~~.

'

Parágrafo umco.

Se

no cometi-

mente da transgressão concorrem as
circunstâncias dos números 6, 9, '12 e
"13 do art. 15, não serão tomadas em
consideração círcunstãncías a ten uan~~,

ArL

54. Não serão as

transgre~

sões disciplinares passíveis de punição. quando forem
reconhecidas
quaisquer das circunstâncias' dírimentes ou justificativas previstas no
§ 3.~ do art. 15.
Art. 55. Nà concorrência de várias

transgressões, a cada uma será uplí.cada a pena correspondente, 'quando não tiverem conexão entre si; em
caso contrário ou quando forem praticadas símultáneamente, as de me.nor Importância.
disciplinar, 'serão
consideradas agravantes da mais importante. .
,
§ 1. Na concorrência
de várias
transgressões, as penas, de 'deten"çãO
l)

e prisão não poderão exceder o li·
míte de 30 dias, salvo o disposto no
.parágrato único do art. az,. '
§ 2. 0 A ímposicâo da pena máxima
não inibe, porém, a autoridade com'petente de' aplicar nova" puníçã., por
outra -transgressão da oíscipnna. cometida antes de cumprido o primeiro
castigo.
"

Art, 56. Por uma só, transgressão
díscíplínar
será aplicada mais, de
,uma" pena,
Art. 57. Nenhuma pena' será ím'posta sem ser ouvido o transgressor
e os fatos devidamente apurados.
.' 'Art .. 58~ Nenhum ofieíal : ou praça
será recolhido à prisão, por transgressão, antes de formulada e apnca-da a respectiva nota de culpa. eonatítuíndo, entretanto, exceção a. éste

não

princípio:
a)'

Presunção de

crímínalídade.

b j _ 'indisciplina formal.'

c) Estado de' embríaguês.
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d) Necessidade de proceder a averiguações.
e) Conveniência de- incomunicabilidade.
Parágrafo úníco. Dentro das exceções previstas neste artigo. qualquer oficia] ou praça pode ser prêso
por seu superior, desde que esta Prisão seja feita à ordem de autoridade
com atribuíçâo para aplicar penas ao

transzressor.
Art; 59. Auuêíe que, na conformidade do parágrafo único do artigo
anterior. der ordem de prisão ao seu
SUbordinado. fá-lo-á em têrmos claros e nrecísos, e deverá
imediatamente, sob pena. de responsabilidade,
car parte da prtsâo à,' autoridade a
-~uja ordem a efetuou, a, qual. em fà-ce da parte, será. a única competente para julgar da punição.
Parág-rafo único. Se' o transgressor
não pertencer H. quartel' ou repartição do superior que o houver prendido. a parte será encaminhada 'pelos trâmites regulamentares.
Art. 60. Nenhum transgressor se"
,rá Interrogado em estado .de ernbriaguês ,
.
Art. 61. ,Os ortcíats, nuando presos
ou detidos dísctplínarmenta no quartel, farão, não have-ndo inconvenientes, o servíco interno. e s6mente serão substituídos nos 'care:os Que
ocuparem auanao assim o exízír . fi
djscipl1no..

Art. 62. A pena de excrusão será
anltcaoa P.. tôda e cualouer oraca
cuja permanênera na COrporacão' se
torne inconveniente.' ressalvados os
casos previstos' em, íeis.
'
I
Art. 63, As praças oue demonstra,rem mau' comportamento .nor transgressões renetídas da disciplina. se
'alcool17,arern e promoverem escãrtda-"
lo públ1co; praticarem algum ato degranante: 'cometerem faltas de rsuma
gravidade; .tornando-se, .assím, _ rno,
ralmente Incapazes para a vH:tà mintar e profisSão de bombeiro, serao.
conrorme a gravídad., das fa-ltas que
houverem praticado, excluídas ,a,a.

Corporaçâo, por. não eonvir .sua '.per-

manência nas fileiras, oi! exputsas n
bem do' serviço, da moral' e:' da
dísoípíína, por orõern do oomenco
Geral, o qual decidirá. à vista de ',docurnentos orícíats que lhe sejam presentes ou por aolícítaçâo justificada
dos COmandantes .de Grupamentos "

ATOS

DO' PODER, EXECUTIVO

Parágrafo único .. Qu.ando, Por sua
gravidade, a transgressão assumir o
caráter de crime, e como tal fôr classificado na lei penal, não se aplicará
pena disciplinar.
CAPITIJLO

vnr

Da Competência para Agravar, Atenuar, Relevar e Anular as Penas
Discrplinares
Art. 75. As autoridades especifica<ias na letra a do art , 42 tem competência para a,gravar, atender,'

re-

levar ou aoular as; punições impostas
por elas próprias cu seus subordínados e dela valer-se-âo quando reconheoerem !Ou tiverem. oficialmente,
ciência do te:: ha-v.ldo ilegalidade ou
comprovada injustíca . na sua aplicação, tanto por deficiência corno por
excesso.
§ 1.0 Qualquer decísâo. com os es·
clarecírnentos necessáríos,
em, tais
condições. será devidamente justificada e publicada em boletim.
§ 2.0 A autoridade superior tambem intervirá quando tiver conhecimento de que, po; qualquer' motivo.
r.ão' foi punida faltSt. disciplinar, a;plicando então a pena. conveniente,
tendo em vista o .dísposto no artigo
57.
Art. 76. A competéeicía para rele-

var penalidade e atríbuíçãs das autorísíades eenecrfícadas na letra 1fI,
do art. 42, êada uma quanto às penalidades -que houver ímposto; ou às
apücadas por subordinados seus,
a
quem não caiba essa competência,
ccm., também quando motivos rele..
vantes a isso determinarem.
Art. 77. No caSo de relevantes serviços prestados à Nação ou ao Corpo
de Bombeiras pelo transgressor, o
PresidJe-nte da República, o Ministro
da JustIça e n Comandante do Corpo de Bombeiros podem relevar ou
anular as punições por eles impostas
ou determinadas
Art. 78, As autorícades que reconhecerem haver imposto penalidade
ínjus. ou que, por círcunstãncías
relevantes, julgarem que a devam
atenuar, relevar ou anular. usarão
da. atribuição que lhes conferem os
arts. 75 e 76, ju.stiiícan,cío o seu ato.
Art. 79. Em qualquer caso; 'porém,

as penalídades. depois de lançadas no

livro, de assentamentos. s6 poderão
ser atenuadas,' relevadas ou anuladas
pelas autoridades constantes d~ letra
a do art. 42.
Ait. 80 . A. agr avacão, atenuação
oU relevação das penas dísciprínares,
constarão
dos assent-amentos
do
trans~rressor

.

Parágrafo Uruco, G.,!uando a puníçãs
estiver lançada nos assentamentos.
a anulação se,:-!i. registrada nas entrelinhas. riscando-se o lançamento
da pena anulada, de sorte a torná..
la ilegível, em todos os livros em que
figurar Art. 81. Por motivo c.e datai>: nacionais, festivas da oorporacão, ou
passagem .de Comando, a autoridade'
competente cedera conceder a relevaçã.o
do restante do castigo aos
transgressores que jE. tiver-am cumprido. nelo menos, metade da pena. .
CAPíTULO IX
na Suspenstlo conâicunuu: da
Execuçlto da Pena
Art. 82. A primeira punição, de
prisão de qUe fOr passível o' oficial
ou praça. será sempre da atríbuíção
do ComMldo Geral do COIlPO dê Bombeiros, e tomando, ês.te, conforme o
caso, em consíderaçâo 3JS condíções
individuais do transgressor, 'os motivos
que determinarem e 'Circunstâncias
que cercarem a transgressão disciplinar, poderá, fundamentando' sua decisão, suspende! a execução -da pena
por um período de seís meses. '
Art. 83. 'Se no decorrer' do período
a que se refere o artigo anterior, 'não
cometer Q beneficiado nova: transgressão. o cumprimento 'da penalidade
prescreverá, se,' . porém. ,dentro do'
mesmo período víer a cometer nova

transgressão, cumprirá, então. além
da pena que lhe fôr imposta em conseqüência desta, a que tiver sido condicionalmente suspensa,

Parágrafo Unico. Havendo acumulação de penas de detenção ou de
.prtsàc, de causas 'dív-rsas, o transgressor cumpri ·128...,:1 integralmente.
embora uttrapasse-u o limite máximo
de 30 díaa.
Art. 84, A decisão tomada na conrormídade dos -rts. 82 e 83, será' pu-o
hlícada em boletim, bem como a pres-
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críção .do eumcctrnento da penalidade,
<i~ando houver ocorrído ,
Art. S5. A ,primeira pena de prisão,
embora prescrita nos têrrnos do' a:1'''"
tigo 83. será. sempre tomada em consideração para efeito, posterior, no
Julgamento de novas faltas." '
TíTULO V

dito .da COJ.'poraçã.·) fic'1râ a critério
do 00malldante excluí-la ou expulsã11:1. b bem dá moral e da', díscíplína..
'Art. 87. A melhoria do comportamento far-sa-á, oor .sua vez, automàtícamente. de tH:ôrdo com (8 prazos
estatuídos no.' artigo anterior.
§ 1.0 Todo 'ndívíduo, ao verificar
praça. ingressara· no comportamento
bom,

Do ComportamentO' M·ilitar
CAPITULO UNICO
Õ'

Da

ClD~8ificaçãO

A!rt. 86. Para. rms disciplinares e
para outros efeitos. a praça é considerada:
a) ..:- De excepcional comnortameoto, quando, no período de 9 anos
de efetivo serviço, não haja sofrido

§ 2..

e-

outras:

. a - Uma prisão equipara-se a. 3
detençõea.. .
, b' -

.Bast.-'lrá uma repr eensâo, a.1étn dos
Iímítes acima estabelecidos. para alte~a:r a categoi ta de comportamento.
2' '....:... Quando a praça houver sofri"
d ú uma punição r..e 30 diaa. passará
automàticam-cnte para o comportamento inferior seguinte e em caso de
prisáo por 30 dias por escândalo público. que venha D provocar o descrê..

,

'

A classifícaçâ., do co-mporta-

de punição. constará .da caderneta
militar OU documento equivalente.
AIt. 88. As licenças, dispensas ou
qualquer afastamento do serviço por
prazo superior a 30 dias consecutivos
ou não, não entrarão 'no cômputo dos
períodos referidos no art. 86.
TíTULO VI

Das Recompensas
C.~PITULO

I

Da Natureza

Art. 89 . Além de outras previstas
em leis e regulamentos especiais. são
recompensas militares:
a - O elogio.
b - A dispensa total do serviço
que ísenta de todos os trabalhos do
quartel. Inclusive os de' instrução.
c - A dispensa parcial do serviço.
quando somente isenta de alguns trabalhos que, por ísso mesmo, devem
ser especificados na concessão.
d - A dispensa ds revísta ríe reco.,
.
Iher. para M praças.

e - A di~p~nsa de pemoítar no
quartel, para ai praças.
t - O cancelamento de puníção.
CAPITULO 11

Uma detenção equipara-se a

3 repreensões.

.

mente que deve acompanhar a nota.

qualquer ,pur.dção.

b) De ótimo comportamento,
quando, no perícdo de 5 anos consecutívos, não tenha sofrido qualquer
punição.
c - De bom C<'JIY;.partamento. quan..
do. no período ,je 2 anos, haja. sido
pÍllnid o até o limite de 2 prisões;
d - De ínsuítcíente comportamento, quando, no período de ,2 anos, tenha sofrido 3 pnsões.
De mau comportamento. qu-ando, nó período de 2 anos. tenha 60trido mais de 3 prisões sim:plesou
UlW"
- separado, ou ainda, uma prisão' de caráter infamante ou desabol1adór para a condição de militar:
1 - Tão-sàmente para aJ classífícação de comportamerito a que se refere êste artigo. as penas de qualquer grau são conversrveís umas às

.

0

Da

Competência para a' Concessão
das Recompensas

Art. 90. A concessão de recompensa é função de cargo e não de pôsto.
sendo competence para fazê-Ia:
a.- o Presidente da Repúblicà:
EJr-()"i.o e as qUe lhe são atribuídas
em l~is e regulamentos.
'
-,
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b) O Ministro da Justiça:
Elogio e louvor.
Cancelamento' de punícão ,
,c) O
Comandante do Corpo, de
'Bombeiros:
Elogio e louvor.
Di..'5pensa de serviços especiais ou
comuns.
Cancelamento de punição.
Art. 91. O Subcomandante, os Diretores - das Diretorias - os Comandantes de Grupamento de Incêndio e Oomandantes de Seção poderão
propor ao Comandante aconcessão de
recompensas a subordinados que sírvam, sob suas ordens, fundamentando
convenientemente os fatos.
CAPíTULO lU
Das Regras para Execução

9'2. A dispensa total do serviço para S~:- gozada fora da capital,
fica subordinada às mesmas regras
da concessão de férias.
Parágrafo uruco , Esta dispensa,
bem como o seu gôzo fora da capital, pode ser cassada, por exigência
do serviço ou outro qualquer motivo
de ínrerêsse geral, a juízo do Comandante do Corpo ou autoridade superior, sendo, por isso,
indispensável
que o interessado deixe declarado, no
próprio Corpo, o lugar onde pretende
gozá-la.
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TíTULO VII

e

Da ,Parti"cipação· dos' -:'R:eúusos
'DiscipUnar.es, ·
'CAPíTULO I
DA PARTE

Art. 94. A parte e um instrumento
pelo qual o militar .eomunica à. autoridade superior a transgressão que presenciou ou de que teve conhecimento, 'praticada por subordinado. Deve
ser a expressão da verdade e redigida
em têrmos precisos, sem comentários
desnecessários.
Art. 95. O militar que houver dado
.parte acêrca de um fato contrário à
ordem c à dísciplina, tem cumprido o
seu dever, sendo a solução de exclusiva responsabilidade da autoridade
superior,

'Art.

CAPíTULO IV
Das Regras para Concessão

Art. 93. A concessão das recompensas constantes do art. 89.. excluída a
alínea "a", será subordmada às seguintes prescrições:
a) A dispensa do serviço é regulada, por dias de 24 horas, contados
de boletim, ou da hora em que o interessado começou a gozá-la, quando
fôr isso expressamente declarado.
b) Durante·o primeiro período de
instrução, não será concedida aos, recrutas dispensa da instrução, .- salvo
motivo de fôrça maior.
'
c) o cancelamento de punição, me.diante requerimento s6 poderá ser
,:f~~ito, de-pois d-edecorri<los dez anr s de
efetivo 'serviço, sem qualquer 'outra
punição a contar .da data da última
pena imposta, cabendo o 'deferimento
'ao Comandante.'

CAPíTULO 11
Do Pedido de Reconsideração·
Art. 96. A quem deu parte assiste
o direito de pedir à autoridade superior, pelos meios legai"), ,:eotm do
prazo de 3 dias úteis, a reconsideração
de sua decisão, não podendo o pedido
ficar sem despacho.
§ 1.° Deve também pedir reconsideração de ato. todo militar que se julgar vítima de injustiça ou de mau
tratamento. fundamentando a respectiva solicitação.
§ 2. Q A solução do pedido de reconsideração deve ser dada dentro de
. cinc? ~ias úteis, contados da sua apre-

renraoao .

CAPíTULO III
Da Representação ou QueiXa

Art. 97. Entende-se por queixa o
recurso disciplinar apresentado pelo
militar diretamente atingido por ato
que repute irregular ou injusto.
Representação é c recurso disciplinar feito pelo milítar apenas indiretamente .alcançado por qualquer ato nas
condições acima, ou que atinja a subordinado ou serviço sob seu comando ou [urisdiçâo ,
'"
,
Art. 98. Todo ,militar poderá queixar-ee ou representar. contra qualquer ato infringente das leis ou regulamentos militares, do seu coman-
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objetivo que a fundamentou, de modo
dante ou chefe. ato que o atinje;
a esclarecer o fato, sem comentáríos
direta OU : índíretamente, 'ou a, sunem insinuações, podendo ser acom-'
bordinado .de que seja chefe ímedíato, devendo êsse recurso ser prece-i
panhada de peças e documentos comprobatórícs, ou somente a êles fazer
dido do pedido de reconsideração,
referência, quando ,se tratar de dosempre que êste pedido tiver cabi,cumentos oficiais.
mento.
6 - Qualquer delas, queixa OU re§ 10 .:- Das soluções da queixa oU representação só cabe recurso até o
presentação, não poderá tratar de assunto estranho ao fato que a tenha
"Ministí'?" da" Justiça.
motivado, nem versar sôbre maté~ 2.° Contra a decisão do Ministro
ria capciosa,. impertinente OU' fútil.
da Justiça o único recurso admíssí.vel é o pedido de reconsideração à
TITULO 'VIII
mesma autoridade.
Art. 99. A entrega da queixa ou
Do Conselho de Disciplina
representaçân deve ser precedida de
comunicação, por, escrito, do queiCAPíTULO I
xoso ao querelado. ou do representador ao representado, em têrmos
DA C<lNVOCAÇÃO E COMPOSI-çÃO
respeitosos, constando apenas, na comunicação, o objeto dêsses recursos.
Art. 101. O conselho de Disciplina,
a que se refere o art. 66 dêste reguArt. 100. O militar/ que represenlamento, será convocado pelo Mi~
tar OU queixar-se de seu superior
tro da Justiça e Negócios Interiores
deverá 'observar as disposições seOU pelo Comandante do Corpo de
guintes:
Bombeiros do Distrito Federal.,
, 1 - O recurso deve ser apresentado
Parágrafo único. A convocação do
dentro do prazo máximo de cinco
Conselho poderá ser feita mesmo dudias úteis, d-epois do fato ou purante o cumprimento da penalidad-e
nição que o' tenha originado. ou após
relativa à última transgressão disci8J publicação do despacho do pedido
plinar d() acusado.
de reconsideração que precedeu o
dito recurso.
Art. 102. O Conselho compõe-se:
2 - A oomunícação da queixa ou
1 - DO Comandante do Oorpo de
representação não pode ser feita du-.
'Bombeiros. como nresidente, e de dois
rante a execução de 'serviço, exeroficiais
da mesma unidade que se
cício ou ordem, que lhe deu recurso,
lhe seguirem em postos ou antígu»
nem, ainda, por ocasião de ser o
dade, corno vogais. quando tíver de
subordinado notificado de um ato
julgar Aspirante a Oficial e aluno
qualquer do superior que lhe diga
daJ Escola de Fc-rmação de Oficiais.
respeito; OU antes. finalmente, da
No caso de ser o Comandante do
solução do pedid-o de reconsideração
corpo de Bombeiros. quem houver
d..> a1:<:l que deu origem ao mencionado
efetuado a convocação do Conselho,
recurso.
observar-s-e-á, o disposto em o n. O 2
3 - A queixa ou representação é didêste a.rtigo. ServIrá de escrivão um
à
autorídade
imediatamente
rigida
oficial subalterno designado pelo Cosuperior àquela contra a qual é feita,
mandante.
'
e se não estiver o queixoso ou re2 - DO. Subcomandante do Corpo
pr esentador executando serviço ínade BombeIros, como presidente e de
díável de sua inteira responsabílídadois oficiais, que lhe s-eguirem em
de, poderá a autoridade a quem coupôsto ou antiguidade. como vozaís
ber resolver o recurso, determinar
designado, ainda, pelo 'CGtllanda;te:
em casos especiaís, o seu afastamen~
um subalterno para servir d,o escrito da jurisdição daquela.
vão. quando tiver de' julgar s~rgento.
4 - O recorrente será afastado
s z: Hav-endo impedimento. OU 5USdo Grupamento de Incêndio em que
peiçao, de membros do conielho o
servir. aguardando a solução final
que será imediatamente comunic~do
da queixa ou representação.
à autoridade convocante, operar-se-á
5 A queixa OU representação,
a sua substituição. segundo a1 ordem
em têrmos resp-eitosos, precisará o
de pôsto e antigüidade dos oficiada
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do Corpo.' Além de argüido oU declarado _ logo na .prímeíra reunião,
salvo motivo superveniente, o impedimento ou suspeição, deverá ser
fundámentado e resolvido, por escrito, nos autos, pelo Conselho.
§ 1.o Em qualquer désses casos,
não podem fazer parte do Conselho o oficial que tiver dado a parte
motívadora da convocação e o 00mandante do Grupamento de Incêndio ou Seção do acusado.
§ 2.° A presidência do Conselho
nunca poderá recair em oficial de
pôsto inferior ao de capitão.
§ 3.0 Não podem funcíonaír no mesmo Con.selho os oficiais que:
a) tenham entre si, com quem deu
a parte OU com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim nté o quarto grau; quer na linha reta, quer na
colateral;
b) sejam inimigos capitais, ou amigos Intimes, de quem deu a parte 0:1
do acusado;
C)
tenham particular ínterêsse na
decisão da causa.
Art. 103. A inobservância das disposições do artigo anterior ínquína dt"
nulidade o processo, que ainda fica1rá·
nulo com o não cumprimento das
seguintes formalidades ou têrmos
substanciais que deve conter:
a) ofício de convocação do, Conselho, com a matéria sôbre qUe versa a acusação;
b) os assentamentos do acusado:
c) o compromisso do Conselho;
d)
o interrogatório do acusado,
salvo o caso de revelia ou se não tõr
'encontrado; .
e) a ínquíríção de testemunhas de
aousaçâe e as de defesa em número
regulamentar - três a cinco;
,
f) a cíéncía pessoal do acusado
para, no prazo de trs doias úteis,
apresentar a sua defesa escrita, o que
será feito por edital com o praz() de
oito dias úteis. quando for declarado
:revelou não fôr encontrado;
g) o parecer do Conselho.
§

1.0 O Conselho, no seu pareeer,

manírestar-se-á, preliminarmente, sôbre qualquer nulidade que. possa ver
ocorrido e não tenha conseguido sa-
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ná-Ia, A autoridade julgadora eom-:
petente, na sua decisão. também em
preliminar, a decretará ou não; mandando, na primeira alternativa, saná-la se fôr o caso, ou renovar o processo, se a nulidade fôr insanável,
obedecidas, então as formalidades lt'~
gaas.
§ 2.° A nulidade de Um ato .aearreta a dos atos sucessívos dêle dependentes.
'
CAPíTULO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 104. O oonsetno, cujo objetivo é apurar. se o acusado, por seu
comportamento, está, ou não, moralmente incapacitado para continuar 31
servir Do Corpo de Bombeiros, obedecerá, no seu funcionamento, ao seguinte:
1 - Funcionará no Quartel Central Marechal Souza Aguiar do co::po de Bombêiros do Distrito Fedel'?L
2 - Ex.€icitará as suas atribuições
sempre com a totalidade de seus
m-embros e terminará seus trabalhes
dentro do menor prazo possível.
3 - A primeira sessão realizar-sê-á,
no máximo, no - prazo de dois dias
úteis depois de recebido o ofício de
convocação. que deverá ser acomnanh?"do dos assentamentos do acusado, da parte .motivadora da convocação e de todos os documentos que
possam esclarecer o C()nselho. Nessa
primeira .reuníão, depois de prestado
o compromísso regulamentar pelo
Conselho, serão lidos pelo escrrvão,
dê ordem do presidente. perante Q
Conselho e o acusado, o oficio de
convocação e demais peças do processo.
.

4 - A fórmula de compromisso do
presidente é: "Prometo examinar com
imparcialidade os fatos que me forem
submetidos e opinar sõbre êles com
justiça e disciplina." Os dois outros
vogais dirão: "A...~im o prometo".
5 - Instalado desta forma o Conselho, o vogal interrogante procederá ao interrogatório do acusado e inquirirá, sucessivamente, as testemunhas de acusação. e as de defesa, se
forem requeridas, por ocasião do aludido interrogatório. Nessas Iímstações não se comutam as referidas e
as informantes.

Aros
6 -

DO PODER. EXECUTIVO

O oonselho providenciará sô·

'bre qua'isquer diligências que entender necessárias a completa ínstrudo processo, inclusive a acareáçao de testemunhas e exames perícíaís.
'

ç~

7 - O oonselho proporcionará, ao
acusado todos os meios idôneos para
defender-se. não sendo, porém, permitida a presença de advogado. salVO'O comandante do Gmpamento de
Incêndio

OU S<eçâo

do

acusado

ou.

outro oficial de sua confiança, para
produzir-lhe a respectiva deíesa, caSO êle m'66II'.o não a queira fazer.
8 - 8-e o comandante do Grupamenta de Incêndio OU Seção fôr o
signatário da parte que determinou.
-a convocação do conselho, não poderá
ser membro dêste, nem funcionar como advogado.
9 - O Conselho aceitará todos os
documentos que o acusado oferecer
em sua def-esa, desde que estejam escritos em língua gem compatível com
o decôro e a disciplina.
10 - Efetu?Jdo o interrogatório, inquiridas as testemunhas e realizadas
.as diligências deliberadas pelo Conselho, o pr-esidente concederá o pra7.{) de três dias úteis ao acusado, para
a. apresentação de razões escritas ce
derésa, acompanhadas ou não de documentos, determinando que se lhe
abra vhsta dos autos na sala das sessões do Oonselho, No caso de revelia OU de ausência do acusado) o prazo s-erá de oito dias úteis.
11 - E' permitido à defesa. em assunto pertinente à matéria, perguntar às testemunhas por ela requeridas, por meio de quesitos, bem comi)
perguntar e contestar as testemu.nhas de acusação, tudo por intermédio do vogal interrogante.
12 Tanto DO interrogatório doacusa-do, como na inquirição de testemunhas podem os membros do
'Conselho lembrar as perguntas e re,perguntas que· entenderem necessárias ao esclarecimento da verdade, o
que será feito por intermédio do vo-

'gal interr.sgante.

.13 - IPlndo o prazo para a apresentação das razões. escritas de' defesa. com essas razões oU sem elas, e
à vista das p!'ovas dos l!.utos €'dol:'
ditames da oonscíêncie, conoretizando
a: verdade. de que «ímanam a justiça
e a disciplina, o" Con.se~ho emitirá o

seu parecer. redigido pelo vogal tn'terrogante, no qual. na sua parte
conclusiva, opinará pela procedência
oU pela improcedência da acusação,
'.propondo, na primeira hipótese, a
exclusã., disciplinar oU expulsão do
acusad., do Corpo de. Bombeiros Aspirante a oficial. aluno da E.F.O.
e sargento - e, na segunda, ú ' arquívarnent., do processo. O parecer do
Conselho pode se! da.ctilografado. e
nesse caso. será numerado e rubricado pelo presidente.
14 - Tôdas as fôlhas do proCesso
'serão numeradas e rubricadas pelo
escrivão. Os documentos, que deverão ter despacho do presidente, seráo juntos aos autos com o con"espondente têrmn de juntada.
15 .!.... As resoluções e o parecer do
Conselho serão tomados por maioria
de votos, computado o voto do presidente. O parecer será resolvido e escrito em sessão secreta, podendo o
membro vencido do Cons~lho fundamentar o seu voto.
Art , 105. Encerrados os seus trabalhos o Conselho. por intermédio do
presidente, remeterá os autos do processo à autoridade convocante, para
os devidos fins, A autoridade competente para julgamento. conforme M
trate de aspirante a oficial. aluno da
Escola de Formação de Oficiais oU
sargento, poderá. apreciando ponderadamente
processo, concordar oU
não com o parecei' do conselho. proferindo, então, nos autos. e no prazo
de dez dias úteis após o recebimento,
a sua decisão, que será fundamentada
e publicada em boletim,
Parágrafo único. No caso de discordância entre o parecer do Conselho e a decisão da autoridade julgadora esta recorrerá obrigatoriamente
da sua decisão para a autoridade imediatamente superior. Que, no prazo de
dez dias úteis, julgará em definitivo.
Art. lG'6. Se, ao examinar o processo, verificar também a autoridade juí.gadora a existência de algum fato
passível de repressão penal ou diseíplinar, OU de outra qualquer providência fará' remessa das respectivas
peças. por cópia, à autoridade' competente.

°

°

o

Art. 107. Os ca.sos omissos serão
'regulados pelo Código .da Justiça Militar .e respectivo Formulário, no que
Ihes fôr aplicável. :-:- Cyrillo Júnior.'
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MODELO PARA APLIOAÇAO DE PENALIDADES F.M 'BOLETL.\1
OJ tlombeiro n.v
F. de Tal, do 1.0 G. L, por 'ter ·se
afastado do local de íncéndío; 02<:lrrido 'na rua
-. _ .
.. "
~. n.O
, no dia
do corrente, sem autorização (n." 10, de art , 12, 'com a' agravante do n. o 2, do § 1. 0, ciD artigo 15. tudo do R. D . C. B., transgressão grave), fica prêso por .... .
dias; ingresso no "compo:l'tam€n~· mau".

o bombeirc, n. o •••••• '............ F. de Tal, do 3 o G. I., por ter
.transportado em SUa viatura, sem ordem, pessoas estranhas ao serviçn
(n ..) .1 do art. 12, com a agravante do TI. O 11, do § L°, do art. 15 e a.
atenuante de n ." 4. do § 2..c d9 mesmo artigo, tudo do R. D. C. B -,
transgressão média) , fica detid(~ por
dias; ingressa no
"cumportam-ento íosuf'.eiente"
o

'bombeIro n. o

:

F. de Tal, do 5

c.

G. 1., por ",er,

;)crn justo motivo. se apresentado _atrasado das férias . em cujo gôzo se
encontra va, no dia·...... .
,. do corrente (n . o 108 do art. 12, com
a atenuante do, n.' 1 do § 2:' do art. 15, tudo do R. D. C. B., 'transgressão
leve), fica rsprcendído: permanece no "comportamento bom".
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